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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 

Հոդվածը նվիրված է հանրային ծառայողների վերապատրաստ-
ման խնդրին: Հանրային ծառայողների վերապատրաստման վերա-
բերյալ առկա օրենսդրական նորմերի վերլուծության արդյունքում 
վեր են հանվել առկա խնդիրները, թերություննները և առաջարկվել 
են լուծումներ այդ խնդիրների կարգավորման համար:  

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայողների վերապատրաստում, 
հերթական և արտահերթ վերապատրաստում, քաղաքացիական 
ծառայության խորհուրդ: 

Վերապատրաստման բնույթի վերաբերյալ գոյություն ունեն բազմա-
թիվ տեսակետներ և կարծիքներ, որոնց համաձայն վերապատրաս-
տումն ուղղված է մասնագիտական կարողությունների կատարելագործ-
մանը [1, էջ 215]: Արևմտաեվրոպական փորձագետների մի խումբ համա-
րում է, որ վերապատրաստումը` գիտելիքների, կարողությունների և 
հմտությունների բարելավումը կամ կատարելագործումն է ուսումնառութ-
յան միջոցով [2, էջ 99]: Մեր կարծիքով, վերապատրաստումն իրենից 
ներկայացնում է փոխկապակցված գործողությունների այնպիսի ամբող-
ջություն, որի արդյունքում կատարելագործվում է վերապատրաստվողի 
աշխատանքային հմտությունները և մասնագիտական կարողություննե-
րը` նոր չափանիշներին համապատասխան: Հանրային ծառայողների 
վերապատրաստումը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես կադրային ա-
պահովվածության բարելավման խնդրի լուծում, այլև որպես մեկ միջոց, 
որի օգնությամբ կամրապնդվեն համակարգի կարողությունները և կ-
կարգավորեն մյուս խնդիրները: Ընդհանրապես, կադրային ներուժի 
արդյունավետ օգտագործման համար կարևոր նշանակություն ունի կադ-
րային համարժեք քաղաքականության իրականացումը: Այսինքն՝ վերա-
պատրաստման միջոցով լուծվում է երկու համակարգային խնդիր` հան-
րային ծառայության համակարգի հեղինակության բարձրացում և վերջի-
նիս կողմից որակյալ ծառայության մատուցում:  
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Հանրային ծառայողների վերապատրաստման հետ կապված հարա-
բերությունները կարգավորվում են «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքով, «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, ինչպես 
նաև պետական ծառայության առանձին տեսակները կարգավորող ՀՀ 
օրենքներով: «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվել 
են այն ընդհանուր դրույթները, որոնք ուղենիշ են հանդիսանում հանրա-
յին ծառայողների վերապատրաստման հարաբերությունների կարգա-
վորման համար: Այսպես՝ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 
17րդ հոդվածի համաձայն. հանրային ծառայողներն ենթակա են պար-
տադիր վերապատրաստման։ 

Պարտադիր վերապատրաստումից բացի, վերապատրաստում կա-
րող է անցկացվել նաև հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձ-
նագրով (նկարագրով) սահմանված` հանրային ծառայողի իրավունքների 
ու պարտականությունների, մասնագիտական գիտելիքների և աշխա-
տանքային ունակությունների տիրապետման կոնկրետ պահանջների 
կատարելագործման կամ այդ պահանջների փոփոխության, ինչպես 
նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
դեպքերում։ 

 Հանրային ծառայողների վերապատրաստման հետ կապված ծախ-
սերը կատարվում են պետական բյուջեի, համայնքների բյուջեի, ինչպես 
նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ 
միջոցների հաշվին։ Հանրային ծառայողների վերապատրաստման հետ 
կապված հարաբերությունները կարգավորվում են պետական ծառայութ-
յան առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային ծառայությունը 
կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրա-
վական ակտերով։ 

Հանրային ծառայողների պարտադիր վերապատրաստումն անց-
կացվում է երեք տարին մեկ անգամ: Ինչ վերաբերում է վերապատ-
րաստման մյուս դեպքին, երբ վերապատրաստում կարող է անցկացվել 
նաև հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով (նկարագ-
րով) սահմանված` հանրային ծառայողի իրավունքների ու պարտակա-
նությունների, մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունա-
կությունների տիրապետման կոնկրետ պահանջների կատարելագործ-
ման կամ այդ պահանջների փոփոխության դեպքում, ապա «Քաղաքա-
ցիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 20րդ հոդվածի 3րդ կետի 
համաձայն այն կարող է անցկացվել քաղաքացիական ծառայողի կամ 
աշխատակազմի ղեկավարի նախաձեռնությամբ: «Համայնքային ծառա-
յության մասին» ՀՀ օրենքն այդ իրավունքը վերապահել է համայնքային 
ծառայողին կամ համայնքի ղեկավարին: 
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Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գործընթացը 
կազմակերպում և համակարգում է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 
խորհուրդը՝ համագործակցելով համապատասխան մարմինների հետ:  
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդն իր 2006թ. հունիսի 26-ի  
N 546-Ն որոշմամբ [1] սահմանել է քաղաքացիական ծառայողների վե-
րապատրաստման, մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային 
ունակությունների կատարելագործման նպատակով գործուղելու կարգը: 

Քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստումն անցկացվում է 
աշխատակազմի ղեկավարի հայտով: Քաղաքացիական ծառայողների 
վերապատրաստողների թեկնածությունը հաստատում է ՀՀ քաղաքա-
ցիական ծառայության խորհուրդը: Քաղաքացիական ծառայողների վե-
րապատրաստումն անցկացվում է քաղաքացիական ծառայության 
խորհրդի հաստատած ծրագրերով: Վերապատրաստողները քաղաքա-
ցիական ծառայողների վերապատրաստումը կազմակերպում են խորհր-
դի ներկայացրած ժամանակացույցին համապատասխան և յուրաքանչ-
յուր վերապատրաստման դասընթացի ավարտից հետո՝ երեք աշխա-
տանքային օրվա ընթացքում, Խորհուրդ են ներկայացնում տեղեկանք 
վերապատրաստում անցած քաղաքացիական ծառայողների վերապատ-
րաստման արդյունքների վերաբերյալ: Քաղաքացիական ծառայողների 
վերապատրաստման հետ կապված ծախսերը կատարվում են պետա-
կան բյուջեի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրութ-
յամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին: Խորհրդի աշխատակազմը, 
եռամսյակը մեկ անգամ, խորհուրդ է ներկայացնում ամփոփ տեղեկանք՝ 
վերապատրաստում անցած քաղաքացիական ծառայողների վերապատ-
րաստման արդյունքների վերաբերյալ, որոնց հիման վրա տարեվերջին 
ներկայացնում է հաշվետվություն քաղաքացիական ծառայողների վերա-
պատրաստման տարեկան արդյունքների մասին: 

Քաղաքացիական ծառայողի պարտադիր վերապատրաստումն 
առնվազն պետք է ընդգրկի քաղաքացիական ծառայության, կառավար-
չական հմտությունների և համապատասխան մարմնի ընդհանուր իրա-
վասության և (կամ) համապատասխան մարմինների համանման գործա-
ռույթներին առնչվող բնագավառների ծրագրեր: Պարտադիր վերա-
պատրաստումը կարող է ընդգրկել նաև մասնագիտական գիտելիքների 
և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով 
քաղաքացիական ծառայողների գործուղման այն ծրագրերը, որոնք հաս-
տատվել են խորհրդի կողմից: Քաղաքացիական ծառայության, կառա-
վարչական հմտությունների և ընդհանուր բնույթի ծրագրերը խորհուրդ է 
ներկայացնում Խորհրդի աշխատակազմը կամ վերապատրաստողը, իսկ 
մասնագիտական ծրագրերը՝ համապատասխան մարմինը՝ տվյալ վերա-
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պատրաստումն անցկացնելուց ոչ ուշ, քան երկու ամիս առաջ: Ծրագրե-
րը ներկայացվում են ըստ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների 
խմբերի: Վերը նշված ծրագրերի հետ միաժամանակ Խորհուրդ պետք է 
ներկայացվի նաև այդ ծրագրերով վերապատրաստողների թեկնածութ-
յունը: Աշխատակազմերի ղեկավարները կազմակերպում են իրենց աշ-
խատակազմի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումը 
խորհրդի ներկայացրած պլան-գրաֆիկին համապատասխան՝ վերա-
պատրաստողին ներկայացնելով հայտ:  

Պարտադիր վերապատրաստման ծրագրերը պետք է իրականաց-
վեն առնվազն դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների 
միջոցով: Պարտադիր վերապատրաստման արդյունքում քաղաքացիա-
կան ծառայողին տրվում է հավաստագիր: Վերապատրաստման արդ-
յունքում քաղաքացիական ծառայողներին տրվող հավաստագրերի և 
տեղեկանքների հաշվառման մատյանը վարում է Խորհրդի աշխատա-
կազմը: Պարտադիր վերապատրաստման դասընթացների ավելի, քան 
մեկ երրորդին քաղաքացիական ծառայողի անհարգելի բացակայության 
դեպքում նրա սույն կարգի 20-րդ կետով նախատեսված հավաստագիր 
չի տրվում: Սույն դեպքում քաղաքացիական ծառայողին տրվում է տեղե-
կանք՝ ծրագրերի ունկնդրած ծավալի և բովանդակության մասին: Պար-
տադիր վերապատրաստման դասընթացների կեսից ավելիին քաղաքա-
ցիական ծառայողի հարգելի բացակայության դեպքում (հիվանդություն, 
գործուղում և այլն) նրան՝ խորհրդի ուղեգրով հնարավորություն է տրվում 
մասնակցելու հաջորդ դասընթացներից որևէ մեկին: 

Համայնքային ծառայողների վերապատրաստումն անցկացնում են 
օրենքով սահմանված կարգով ընտրված կազմակերպությունները: Հա-
մայնքային ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերը հաստատում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր պետական 
կառավարման մարմինը: 

Մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակություննե-
րի կատարելագործման նպատակով քաղաքացիական ծառայողի գոր-
ծուղումն իրականացնում է՝ 

ա) մինչև մեկ տարի ժամկետով գործուղման դեպքում՝ նրան պաշ-
տոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը, բացա-
ռությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքի. 

բ) մեկ տարուց ավելի ժամկետով գործուղման դեպքում՝ նրան պաշ-
տոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը, բացա-
ռությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքի, 
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի համաձայնությամբ: 
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Հայաստանի Հանրապետության նախարարության, նախարարութ-
յան կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի, կառավարութ-
յանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի, մարզպետարանի աշ-
խատակազմի ղեկավարի գործուղումը, նրան պաշտոնում նշանակելու ի-
րավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի (մարմնի) և քաղաքացիա-
կան ծառայության խորհրդի համաձայնությամբ, համապատասխանա-
բար իրականացնում են նախարարը, նախարարության կառավարման 
ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարը, կառավարությանն ա-
ռընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը, մարզպետը: 

Վերապատրաստման դեպքում պահպանվում են քաղաքացիական 
ծառայողի պաշտոնը և ստաժը, իսկ նրա վարձատրությունը կարող է 
պահպանվել նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշ-
տոնատար անձի (մարմնի) հայեցողությամբ: Կարծում ենք քաղաքացիա-
կան ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող 
պաշտոնատար անձին (մարմնին) նման հայեցողությամբ օժտելը ճիշտ 
չէ: Գործուղման մեկնած քաղաքացիական ծառայողի աշխատավարձը 
պետք է ընդգրկվի վերջիննիս գործուղման ծախսերի մեջ: Քաղաքացիա-
կան ծառայողների վերապատրաստման, մասնագիտական գիտելիքնե-
րի և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատա-
կով գործուղելու կարգը սահմանում է ՀՀ քաղաքացիական ծառայութ-
յան խորհուրդը: 

 Համայնքային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշ-
խատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով հա-
մայնքային ծառայողի գործուղումն oրենքով սահմանված կարգով իրա-
կանացվում է նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշ-
տոնատար անձի թույլտվությամբ, իսկ մեկ տարուց ավելի ժամկետով 
գործուղման դեպքում` համայնքի ղեկավարի թույլտվությամբ: Նշված 
դեպքերում պահպանվում են համայնքային ծառայողի պաշտոնը և հա-
մայնքային ծառայության ստաժը, իսկ նրա վարձատրությունը կարող է 
պահպանվել համայնքի ղեկավարի հայեցողությամբ: Կարծում ենք, որ 
նման հայեցողության վերապահումը համայնքի ղեկավարին իրավաչափ 
չէ: Գործուղման մեկնած համայնքային ծառայողի աշխատավարձը 
պետք է ընդգրկվի վերջիննիս գործուղման ծախսերի մեջ: 

Կազմակերպությունների ընտրության համար մրցույթի անցկացման 
կարգը, ինչպես նաև համայնքային ծառայողների վերապատրաստման 
կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կա-
ռավարման նախարարությունը: 

Ամփոփելով վերոշարադրվածը՝ հարկ ենք համարում ընդգծել, որ 
ներկայում առաջ են քաշվել գիտական և գործնական մոտեցումներ հան-
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րային ծառայողների վերապատրաստման համակարգի բարելավման 
ուղղությամբ և բարեփոխումների իրականացումը դարձել է անհրաժեշ-
տություն [3, էջեր 57, 4, էջ 476 ]: Հանրային ծառայողների վերապատ-
րաստման բարելավման համար կարևոր նախապայմաններից է դրա 
փոխկապակցումն ատեստավորման հետ և վերջիններիս դիտարկումը, 
որպես ամբողջական միասնական համակարգի: Հանրային ծառայութ-
յան և դրա բաղադրատարրերի (հատկապես երբ խոսքը վերապատ-
րաստման և ատեստավորման մասին է) միջև գոյություն ունեցող փոխ-
կապակցություններն անհրաժեշտ է որակել որպես ամբողջի և մասի 
փոխհարաբերություններ, որոնք պետք է խարսխվեն միասնական հաս-
կացությունների և իրականացման կառուցակարգերի վրա: 
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ԱՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտ, 

սահմանադրական և մունիցիպալ իրավունքի ամբիոնի 
դասախոս, ՀՀ դատական դեպարտամենտի 

կազմակերպաիրավական վարչության ավագ մասնագետ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ 
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հոդվածը նվիրված է սահմանադրական դատարաններում ան-
հատական դիմումների հիման վրա գործերի քննության հետ կապ-
ված արդի հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը: Մասնավորա-
պես, ներկայացվել է սահմանադրական դատարանների գերծան-
րաբեռնվածության խնդիրը, որն առկա է աշխարհի մեծաթիվ պե-
տություններում, ինչպես նաև առաջարկվել են դրա լուծմանն ուղղ-
ված մի շարք արդյունավետ և գործուն մեթոդներ: Սույն հոդվածում 
նաև ուսումնասիրվել են տեսության մեջ ու պրակտիկայում ծագած 
սահմանադրական վերահսկողության օբյեկտ հանդիսացող նորմա-
տիվ ակտերի շրջանակի որոշմանն առնչվող որոշ հարցադրումներ: 

Հիմնաբառեր. անհատական սահմանադրական դիմում, սահ-
մանադրական դատարանների գերծանրաբեռնվածություն, սահմա-
նադրական վերահսկողության օբյեկտ: 

Նախևառաջ հարկ համարելով ներկայացնել «սահմանադրական 
արդարադատության անհատական մատչելիություն» հասկացության բո-
վանդակությունը` շեշտենք, որ այդ ձևակերպման ներքո, որպես կանոն, 
հասկանում ենք տարատեսակ այնպիսի կառուցակարգերի ամբողջութ-
յունը, որոնք թույլ են տալիս սահմանադրորեն պաշտպանվող իրավունք-
ների խախտման դեպքերում անհատական կամ կոլեկտիվ դիմումներ 
ուղղել սահմանադրական դատարան կամ սահմանադրական արդարա-
դատության իրականացման գործառույթով օժտված համանման մարմին: 

Սովորաբար տարբերում են անհատական մատչելիության երկու 
տարատեսակ` ուղղակի կամ անմիջական մատչելիությունը և անուղղա-
կի մատչելիությունը: Սույն գիտական հոդվածի շրջանակներում նպա-
տակահարմար գտնելով անդրադառնալ անմիջական (ուղղակի) անհա-
տական մատչելիությանը՝ նշենք, որ այդ դեպքում անձն իրավունք ունի 
անձամբ անմիջականորեն վիճարկելու իր իրավունքների խախտման 
հիմք հանդիսացած իրավական ակտը կամ դրա առանձին դրույթը: 

Ընդհանուր առմամբ, կարող ենք նկատել, որ բազմաթիվ երկրնե-
րում գործող անհատական սահմանադրական բողոքի ինստիտուտը 
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կազմում է դատական մարմիններում մարդու հիմնարար իրավունքների 
պաշտպանության հիմքը, ընդ որում. 

- սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքները ժողովրդավա-
րական իրավական համակարգի կարևորագույն մասնիկ են, 

- սահմանադրական բողոքը սահմանադրական իրավունքների 
պաշտպանության հնարավոր միջոցներից միայն մեկն է, 

- սահմանադրական բողոքարկման արդյունավետությունը կասկա-
ծի տակ է դրվում, քանի որ գոյություն ունեն այդ ինստիտուտի գործու-
նեության որոշ սահմանափակումներ: 

Առաջին հերթին նշենք, որ, չնայած սահմանադրական դատարան-
ներում անձանց անմիջական անհատական մատչելիության շուրջ առկա 
բազում խնդրահարույց հարցադրումներին և դեռևս չլուծված հիմնախն-
դիրներին, իրավական պետությունում յուրաքանչյուր անհատ պետք է ա-
զատ մուտք ունենա դեպի սահմանադրական արդարադատություն: 

Այս առնչությամբ եվրոպական մի շարք երկրների վերջին տասնամ-
յակների փորձն անառարկելիորեն վկայում է, որ մարդու իրավունքների 
պաշտպանությունն առավելապես երաշխավորված է, եթե մարդն իր 
խախտված իրավունքների դատական պաշտպանության սահմանադրա-
կան իրավունք ունի: Այսինքն` ակներև է, որ արդարադատության իրա-
վունքը դառնում է մարդու իրավունքների պաշտպանության կարևոր և 
անփոխարինելի երաշխիք: Սակայն նման ձևակերպումն անկատար և 
թերի է, եթե խարսխվում է մարդու իրավունքների հայեցական (առավել 
ևս` կամայական) ըմբռնման վրա: Բանն այն է, որ մարդու և քաղաքացու 
իրավունքները, նույնիսկ եթե դրանք ամբողջական արտացոլում չեն 
գտել տվյալ պետությունում բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող 
ակտի մեջ, չեն կարող, նրանից օտարվելով, դառնալ պետական կառա-
վարման գործառույթ: Եթե այդ իրավունքները ճանաչվում և ամրագր-
վում են սահմանադրության մեջ, եթե սահմանադրությամբ են որոշարկ-
վում դրանց սահմանափակման շրջանակները, և եթե այդ իրավունքնե-
րը կարող են նաև ոտնահարվել ոչ միայն տարաբնույթ գործողություննե-
րի և անգործության, այլև «քաղաքական համաձայնության արդյունք 
հանդիսացող» օրենքների կամ նորմատիվ իրավական տարատեսակ այլ 
ակտերի միջոցով, ապա այդ իրավունքների պաշտպանությունն երաշ-
խավորված կլինի միայն այն դեպքում, երբ մարդն օժտված լինի նաև 
սահմանադրական արդարադատության իրավունքով [1]: Ընդ որում` այդ 
իրավունքը պետք է լինի իրապես գործուն, իսկ համապատասխան կա-
ռուցակարգերը` առավելագույնս արդյունավետ: 

«Սահմանադրական արդարադատության անմիջական անհատա-
կան մատչելիությունը», անշուշտ, ունի բազմաթիվ դրական հատկութ-
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յուններ և էական առավելություններ, ողջ ծավալով նպատակաուղղված է 
անձի իրավական վիճակի բարելավմանը: Սակայն, միևնույն ժամանակ, 
դրա կիրառության ոլորտի ընդլայնման և վերջինիս նշանակության բա-
ցարձականացման արդյունքում կարող են ծագել նաև որոշ ոչ նվազ 
կարևորության հիմնախնդիրներ, որոնք ևս պահանջում են սևեռուն ու-
շադրություն և հրատապ ու համարժեք լուծումներ: 

Առաջին հերթին, որպես այդօրինակ կարևորագույն հիմնահարց 
հարկ է վկայակոչել սահմանադրական դատարանների գերծանրա-
բեռնվածության խնդիրը, որն առկա է աշխարհի մեծաթիվ պետություն-
ներում: Սույն մարմնի ծանրաբեռնվածության և մարդու իրավունքների 
արդյունավետ պաշտպանության ապահովման միջև հավասարակաշ-
ռությունը հնարավոր է ապահովել տարատեսակ մեթոդների օգնութ-
յամբ, օրինակ` որոշ պետություններ ի սկզբանե չեն ներդրել անհատա-
կան գանգատարկման համակարգը (նման մոտեցումն, իհարկե, անըն-
դունելի ենք համարում, քանզի միայն որևէ պետական մարմնի չծանրա-
բեռնելու ցանկությունը չի կարող հիմք հանդիսանալ մարդու հիմնարար 
իրավունքի սահմանափակում կամ ոտնահարում թույլ տալու համար), 
մյուսները նախատեսել են դիմումների զտման որոշակի լծակներ ու կա-
ռուցակարգեր, որոնց խստացման պարագայում, սակայն, կարող է տու-
ժել մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքը: 

Այս տեսանկյունից, ըստ երևույթին, կարելի է նկատել, որ աշխար-
հում գոյություն ունի երկակի միտում. մեկն այն է, որ սահմանադրական 
գանգատարկման ինստիտուտ չունեցող երկրները մտադրված են ներ-
մուծել այդ համակարգը, իսկ մյուսը փաստում է, որ այն երկրները, որ-
տեղ սահմանադրական դատարաններն ունեն այդպիսի լիազորություն, 
լրջորեն մտածում են դրա սահմանափակման մասին: 

Հետազոտողներն երբեմն նշում են, որ սահմանադրական գանգա-
տը ոչ միանշանակ բարիք է իր երկակիության պատճառով. այն կարևոր 
դերակատարություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանության ա-
պահովման գործում, սակայն նաև սահմանադրական դատարանների 
համար մի շարք խնդիրների աղբյուր է, և նրանք պետք է զգուշորեն մո-
տենան սահմանադրական բողոքին, որպեսզի կատարեն իրենց հիմնա-
կան գործառույթը [2]: 

Այսպես, անդրադառնալով անհատական սահմանադրական գան-
գատների ընդունելիության հիմքերին և պայմաններին, նկատենք, որ 
այս առումով մեծապես կարևորվում է այն նորմատիվ իրավական ակ-
տերի շրջանակի որոշումը, որոնց վրա տարածվում է սահմանադրա-
կան վերահսկողությունը: Հիմնականում դիմումների առարկա են հան-
դիսանում օրենքները, չնայած որոշ երկրներում կարող են վիճարկվել 
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նաև նորմատիվ իրավական այլ ակտերը, գործադիր իշխանության, տե-
ղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումները, նորմատիվ 
բնույթի վարչական ակտերը, դատական ատյանների որոշումները և 
այլն: Օրինակ` Իսպանիայում և Իտալիայում սահմանադրական դիմումի 
առարկա կարող են լինել միայն օրենքները և օրենքի ուժ ունեցող նոր-
մատիվ ակտերը, Խորվաթիայում վերահսկողությունը տարածվում է նաև 
գործադիր իշխանության կողմից ընդունված ենթաօրենսդրական ակտե-
րի վրա, իսկ Ավստրիայում, Գերմանիայում և մի շարք այլ երկրներում 
որևէ սահմանափակում չի դրվում, և ցանկացած նորմատիվ ակտ սույն 
խնդրի առնչությամբ կարող է սահմանադրական վերահսկողության օբ-
յեկտ դառնալ: Որոշ պետություններում (Բելառուսում, Բելգիայում, Հուն-
գարիայում և այլ երկրներում) անհատական դիմումի հիման վրա սահ-
մանադրական դատարանը կարող է քննել այնպիսի խախտումների հետ 
կապված գործեր, որոնք առաջացել են օրենսդրական բացի հետևանքով: 

Վերոգրյալի արդյունքում կարելի է հանգել այն հետևությանը, որ 
անցման շրջանում գտնվող երկրներում, քանի դեռ մարդու իրավունքնե-
րի պաշտպանության երաշխիքների հստակ ու գործուն համակարգ չի 
ձևավորված, իսկ օրենսդրական դաշտն ունի ներքին բազմաթիվ անհա-
մաձայնություններ ու հակասություններ, նախապատվությունը պետք է 
տրվի նորմատիվ ակտերի շրջանակը որքան հնարավոր է քիչ սահմա-
նափակելուն [3]: 

Այնուամենայնիվ, նկատենք, որ չնայած մի շարք զտիչ կառուցակար-
գերի առկայությանը, փաստ է, որ ներկայումս աշխարհի բազմաթիվ 
երկրների առջև (խոսքը վերաբերում է հատկապես այն պետություննե-
րին, որտեղ անհատական դիմումներ կարող են ներկայացվել ցանկա-
ցած նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականության պարզա-
բանման խնդրով) ծառացած է սահմանադրական դատարանների գեր-
ծանրաբեռնվածության հրատապ հիմնախնդիրը: Ինչպես հայտնի է, 
Գերմանիայում սահմանադրական դատարանի գործերի 97 տոկոսն ան-
հատական սահմանադրական գանգատներն են: Սովորական դատա-
րանների որոշումների սահմանադրականության նկատմամբ վերահսկո-
ղությունը սահմանադրական դիմումի հիման վրա իրենից ներկայացնում 
է մի այնպիսի գործառույթ, որը Չեխիայի սահմանադրական դատարա-
նի լիազորությունների ընդհանուր ծավալում ևս զբաղեցնում է ամենա-
ծանրակշիռ տեղը [4]: 

Մեկ այլ օրինակ է Սլովենիան, որտեղ սահմանադրական դատարա-
նում տարեկան քննվում է չորս հազար անհատական սահմանադրական 
բողոք, ինչի հետևանքով սահմանադրական դատարանը դիմել է 
օրենսդրին` խնդրելով սահմանադրական բողոք բերելու որոշակի գոր-
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ծուն սահմանափակումներ նախատեսել: Այսինքն` մի կողմից, քաղաքա-
ցիների դիմումների նման հոսքն ապահովում է որոշակի անձի իրա-
վունքների խախտման դեպքում իրավական պաշտպանության հնարա-
վորություն, իսկ, մյուս կողմից, դատարանի ծանրաբեռնվածությունը կա-
րող է արդյունքում նվազեցնել նրա գործունեության արդյունավետությու-
նը, խոչընդոտել մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված դա-
տարանի գործառույթների պատշաճ իրականացմանը: Հետևապես, չնա-
յած նրան, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար անհա-
տական բողոքի ինստիտուտն ունի կարևոր նշանակություն, այդպիսի 
չարաշահումը վնաս է հասցնում սահմանադրական դատարանների կող-
մից պաշտպանվող սահմանադրական կարգին [5]: 

Առաջ քաշված հիմնախնդրի շուրջ Վենետիկի հանձնաժողովը ևս 
ներկայացրել է իր տեսակետը, մասնավորապես, զգուշացնելով, որ սահ-
մանադրական դատարանին այնպիսի լիազորությունների վերապահումը, 
ըստ որոնց` վերջինս հանդես կգա պաշտպանությամբ` ոչ միայն ընդդեմ 
սահմանադրական իրավունքների խախտումների, այլ նաև իրավական 
նորմերի մեկնաբանման ու կիրառման այնպիսի սխալների, որոնք չեն 
հանդիսանում սահմանադրության խախտումներ, կհանգեցնի տվյալ դա-
տարանի գերծանրաբեռնվածությանը [6]: 

Սույն խնդրի լուծման նպատակով սահմանադրական արդարադա-
տության մարմիններին, բացի վերոնշյալից, պետք է տրամադրվեն լրա-
ցուցիչ միջոցներ և հնարավորություններ` ի կանխումն ոչ այնքան լուրջ, 
իրավունքը չարաշահող կամ կրկնվող (այդ ամենի արդյունքում սույն 
մարմիններին չհիմնավորված կերպով ծանրաբեռնող) դիմումների: Օրի-
նակ՝ այս առումով նկատենք, որ սահմանադրական դատարանի մասին 
Գերմանիայի, Հունգարիայի, Սլովենիայի, Իսպանիայի և որոշ այլ պե-
տությունների օրենսդրական ակտերը նախատեսում են անհատական 
սահմանադրական բողոքի այսպես կոչված «նախնական վերահսկո-
ղություն»: Բողոքն ենթակա է մերժման, եթե այն չի պարունակում սահ-
մանադրականության տեսանկյունից էական համարվող հարցեր: Հարա-
վաֆրիկյան Հանրապետությունում սահմանադրական դատարանը 
քննում է անմիջական մատչելիության կարգով ներկայացված բողոքը 
կամ դիմումը, եթե դրանում բարձրացված է սահմանադրական հարցադ-
րում և սահմանադրական արդարադատության շահերից է բխում դրա 
քննությունը (արդարադատության (այդ թվում` սահմանադրական ար-
դարադատության) շահերը ներառում են բազմատեսակ տարրեր, օրի-
նակ` հաջողության հնարավորությունը, գործում առկա հասարակական 
շահերը և այլն): 
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Շատ հաճախ դիմումի քննության և դրա մերժման վերաբերյալ որոշ-
ման կայացման համար` այն դեպքում, եթե դիմումը հաջողություն չի ու-
նենալու, նախատեսվում է առանձին մարմին, որը կազմված է ավելի քիչ 
թվով դատավորներից (այդպիսի կառուցակարգ գործում է, օրինակ` 
Ավստրիայում, Գերմանիայում, Սլովենիայում): Դրա արդյունքը լինում է 
սահմանադրական դատարանի ծանրաբեռնվածության նվազեցումը: Այս 
իմաստով անհրաժեշտ է հիշատակել հենց գերմանական պրակտիկան. 
այն դիմումները, որոնք առաջին հայացքից սահմանադրական բողոքներ 
չեն հանդիսանում, ուղարկվում են «ընդհանուր գրանցամատյան», այլ ոչ 
թե ուղիղ դատաքննության գրանցամատյան: Այդ դեպքում դիմումա-
տուին ուղարկվում է ոչ պաշտոնական նամակ, որի միջոցով վերջինիս 
հայտնում են, որ նա կարող է ներկայացնել միջնորդություն սահմա-
նադրական դատարանի կողմից դիմումի հետագա քննության վերաբեր-
յալ: Եթե դիմումատուն պնդում է դատարանի որոշման կայացման վրա, 
դիմումն ուղարկվում է դատաքննության գրանցամատյան, հակառակ 
դեպքում այն մնում է ընդհանուր գրանցամատյանում: Այսպիսով, նման 
ճանապարհով շատ դիմումներ փաստացի կարող են քննվել առանց բո-
ղոքը մերժելու և առանց տվյալ փուլում գործի քննության գործընթացին 
դատավորի միանալու անհրաժեշտության: Կարծում ենք, նմանատիպ 
քայլերը մեծապես նվազեցնում են համապատասխան դատարանի դա-
տավորների (նաև՝ աշխատակազմի) ծանրաբեռնվածությունը և դրանով 
իսկ, անկասկած, նպաստում են վերջինիս աշխատանքի արդյունավե-
տության բարձրացմանը: 

Միաժամանակ, համամիտ ենք այն մոտեցմանը, որ սահմանադրա-
կան արդարադատություն իրականացնող մարմինների գերծանրաբեռն-
վածության հիմնախնդիրը հնարավոր է լուծել նաև կազմակերպչական 
բնույթ ունեցող որոշ միջոցների օգնությամբ: Տվյալ պարագայում խոսքը, 
մասնավորապես, վերաբերում է դատավորների թվի կամ հատկապես 
նրանց օժանդակող անձնակազմի (լայն իմաստով` դատարանի աշխա-
տակազմի, նեղ իմաստով` դատավորների աշխատակազմի` օգնական-
ների, խորհրդականների) թվաքանակի ավելացմանը: Սա, կարծում 
ենք, գործուն եղանակ է, քանի որ մի կողմից հնարավորություն է տալիս 
որևէ կերպ չսահմանափակել մարդու սահմանադրական արդարադա-
տության իրավունքի իրացման շրջանակները, և, մյուս կողմից, ապահո-
վում է դատարանի կողմից մեծաքանակ դիմումների ժամանակին և 
պատշաճ քննությունը: Խնդրի այսպիսի լուծման առնչությամբ նշենք, որ 
Վենետիկի հանձնաժողովը ևս նման միջոցների կիրառումը նպատակա-
հարմար է համարում և առաջարկում է, որ դատավորներին օգնեն որա-
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կավորված օգնականներ, որոնց թվաքանակը պետք է որոշվի` ելնելով 
տվյալ դատարանի ծանրաբեռնվածության աստիճանից [7]: 

Ասվածի հետ մեկտեղ հարկ է հաշվի առնել, որ նման պրակտիկան 
իր մեջ պարունակում է նաև որոշակի մտավախություն` կապված դատա-
կան իշխանության գործառույթի իրականացման սուբյեկտների հետ: Այ-
սինքն` նկատի ունենալով այն, որ դատական իշխանությունը չի կարող 
պատվիրակվել քարտուղարությանը, դատարանի կամ դատավորի աշ-
խատակազմին, վերջինների կարծիքը բնականաբար կարող է կրել 
միայն խորհրդատվական (սակայն երբեք ոչ պարտադիր կամ վերջնա-
կան) բնույթ: Միևնույն ժամանակ, իհարկե, անվիճելի է նաև աշխատա-
կազմի կարևոր դերակատարությունը սահմանադրական արդարադա-
տության իրականացմանը նպաստելու հարցում, քանի որ մշտական աշ-
խատակազմը կամ երկարատև ժամանակով աշխատող կազմը փաստա-
ցի հնարավորություն են տալիս ձևավորելու «ինստիտուցիոնալ հիշո-
ղություն», որը նպաստում է դատարանի նախադեպային իրավունքի հա-
մաձայնեցվածության և հետևողականության ձևավորմանն ու հետագա 
ամրապնդմանը: 

Միևնույն ժամանակ, դատարանի ծանրաբեռնվածության կրճատ-
ման համար նպատակահարմար և կիրառելի մեթոդ կարող է համարվել 
անհատական մատչելիության որևէ տեսակի արդյունքում նախաձեռն-
ված գործերի քննության ժամանակ դատական ավելի փոքր կազմ ունե-
ցող պալատների ձևավորումը: Այդ դեպքում որոշումները պետք է ըն-
դունվեն ամբողջական կազմով միայն նոր կամ սահմանադրականութ-
յան տեսանկյունից կարևորագույն հարցերի առկայության դեպքում (այս 
մոտեցումը նշված է նաև Վենետիկի հանձնաժողովի վերոհիշյալ փաս-
տաթղթում): Աներկբա է, որ այս պարագայում ևս առանձնակի պետք է 
կարևորվի և որևէ կերպ չտուժի սահմանադրական դատարանի պրակ-
տիկայի (նախադեպային իրավունքի) միասնականության ապահովման 
պարտադիր պահանջը: 

Քննարկվող հիմնախնդիրների համատեքստում հարկ ենք համա-
րում նշել, որ սահմանադրական դատարաններում անձանց անմիջական 
անհատական մատչելիության որոշ հարցադրումներ կապված են սահ-
մանադրական դատարանների լիազորությունների ծավալի (ըստ այդմ` 
նաև նորմատիվ ակտերի շրջանակի) հետ: 

Այսպես, սահմանադրական վերահսկողության օբյեկտ հանդիսացող 
նորմատիվ ակտերի շրջանակի սահմանման առնչությամբ հնչում են 
հիմնավոր դատողություններ, ըստ որոնց` սահմանադրական վերահսկո-
ղության օբյեկտների շրջանակի թե՛ ընդլայնումը և թե՛ նեղացումը 
վտանգավոր է: Մասնավորապես, այդ շրջանակի չափազանց ընդլայնու-
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մը (ինչն առկա է Ավստրիայում, Գերմանիայում, Լեհաստանում, Պոր-
տուգալիայում, Սլովենիայում և այլն) սովորաբար իրավաբանների շրջա-
նում առաջ է բերում բացասական արձագանքներ և ոչ համարժեք գնա-
հատականներ: Հիմնական պատճառաբանությունն այն է, որ դա կարող 
է պատճառ հանդիսանալ վերոգրյալ հիմնախնդրի առաջացման համար 
(խոսքը վերաբերում է սահմանադրական դատարանների գերծանրա-
բեռնվածությանը), ուստի դրանից խուսափելու նպատակով առաջարկ-
վում է անհատական գանգատարկման սահմաններում սահմանադրա-
կան դատարանների մենաշնորհը հաստատել միայն ամենակարևոր ի-
րավական նորմերի վերանայման նկատմամբ. դրանք են` խորհրդարանի 
ակտերը, օրենքները, իսկ ինչ վերաբերում է ենթաօրենսդրական ակտե-
րի սահմանադրականության ստուգմանը, ապա այդ իրավասությունը 
կարելի է վերապահել հասարակ դատարաններին:  

Այս առումով անհրաժեշտ է ուշադրությունը սևեռել յուրաքանչյուր ա-
ռանձին պետության բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող ակտի 
դրույթներին, որոնցով սահմանվում են ինչպես սահմանադրական ար-
դարադատության մարմնի, այնպես էլ դատական իշխանություն իրակա-
նացնող մյուս ատյանների լիազորությունները, և միայն դրանից հետո 
փորձել ենթաօրենսդրական ակտերի սահմանադրականության պարզա-
բանման իրավազորությունը տրամադրել այլ դատարաններին` իհարկե 
հստակորեն նախանշելով սույն ոլորտում այդ դատարանների իրավա-
սության սահմանները: Մասնավորապես, գտնում ենք, որ այն երկրնե-
րում, որտեղ առկա են սահմանադրական արդարադատության առան-
ձին մարմիններ, այդ գործառույթը` իր բոլոր դրսևորումներով և իրավա-
կան հետևանքներով, կարող են իրականացնել միայն այդ մարմինները: 
Այսինքն` անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի ծանրաբեռնվածութ-
յամբ է աշխատում տվյալ կառույցը, որքան դիմումներ են տարեկան 
մուտքագրվում և քննության առնվում, կարծում ենք, խնդրի լուծումը չի 
կարող լինել սահմանադրական արդարադատության գործառույթը մի 
քանի ատյանների միջև բաժանելը: Սահմանադրական դատարաննե-
րում անձանց անհատական մատչելիության հետ կապված խնդրահա-
րույց իրավիճակներից ելք գտնելու առավել կիրառելի միջոցներ կարող 
են համարվել արդեն իսկ առաջարկված լուծումները, սակայն ոչ երբեք 
սահմանադրական արդարադատության «մասնատումը»: 

Ուսումնասիրելով քննարկվող հարցադրման շուրջ Հայաստանի 
Հանրապետությունում նախկինում և ներկայումս առկա իրավակարգա-
վորումները` հարկ ենք համարում հիշեցնել, որ նախկինում ՀՀ-ում ևս 
առկա էր նմանաբովանդակ իրավադրույթ: Այսպես, ՀՀ վարչական դա-
տավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին կետն ամրագրում էր, 
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որ վարչական դատարանին ընդդատյա են պետական և տեղական ինք-
նակառավարման մարմինների ու դրանց պաշտոնատար անձանց նոր-
մատիվ իրավական ակտերի վիճարկման հետևյալ գործերը. գերատես-
չական նորմատիվ ակտերի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմա-
նադրությանը համապատասխանությունը վիճարկելու վերաբերյալ գոր-
ծերը: Տվյալ իրավադրույթի կապակցությամբ ՀՀ սահմանադրական դա-
տարանն իր որոշումներից մեկում նշել էր, որ սույն հոդվածում առկա է 
համակարգային անկատարություն: ՀՀ Սահմանադրությունը տարբերա-
կում է սահմանադրական և ընդհանուր արդարադատության գործա-
ռույթները` սահմանադրական արդարադատության գործառույթը 93-րդ 
հոդվածով ուղղակիորեն վերապահելով սահմանադրական դատարա-
նին: Սահմանադրությամբ նախանշված նման տարանջատումը սահմա-
նադրական և ընդհանուր արդարադատության գործառույթների միջև ա-
պահովում է արդարադատության ողջ համակարգի գործառական դինա-
միկ հավասարակշռությունը: Ընդ որում` սահմանադրական դատարա-
նին է իրավասություն վերապահված սահմանադրական արդարադա-
տության միջոցով ապահովել ՀՀ իրավակարգում ՀՀ Սահմանադրութ-
յան գերակայությունն ու անմիջական գործողությունը: Իր հերթին, վար-
չական արդարադատության մասնագիտացված մարմինը կոչված է ա-
պահովելու վարչական մարմինների գործունեության օրինականությունը` 
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց 
պաշտոնատար անձանց վարչական և նորմատիվ ակտերի, գործողութ-
յունների կամ անգործության դեմ ֆիզիկական և իրավաբանական ան-
ձանց դատական պաշտպանության իրավունքի իրականացման, ինչպես 
նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեմ վարչական մարմին-
ների և պաշտոնատար անձանց հայցադիմումների քննության միջոցով: 
ՀՀ վարչական դատավարության մի շարք հոդվածների համադրումից 
ակնհայտ է դառնում, որ ոչ միայն խնդիրներ են առաջացել վարչական 
արդարադատության վերահսկելի և մարդու իրավունքների պաշտպա-
նության տեսանկյունից արդյունավետ ընթացակարգ սահմանելու առու-
մով, այլև, հաշվի չառնելով ՀՀ Սահմանադրության 93-րդ հոդվածի 
միանշանակ պահանջը, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 
135-րդ հոդվածի 1-ին կետով վարչական արդարադատության ոլորտ է 
ներառվել սահմանադրական արդարադատության առարկան (ընդգ-
ծումը մերն է): Սահմանադրական դատարանն արձանագրել էր, որ վար-
չական և սահմանադրական արդարադատության առկա շփոթն իրավա-
կիրառական պրակտիկայում կարող է ստեղծել սահմանադրական նոր-
մերի մեկնաբանման տարակերպ մոտեցումներ, որը լուրջ վտանգ է ներ-
կայացնում երկրում ՀՀ Սահմանադրության գերակայության ու անմիջա-
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կան գործողության ապահովման և հասարակական հարաբերություննե-
րի սահմանադրականացման միասնական քաղաքականության իրակա-
նացման համար [8]: 

Ելնելով վերոգրյալից` կարծում ենք, որ անթույլատրելի է սահմա-
նադրական արդարադատության ոլորտում որևէ կարևոր հիմնախնդիր 
լուծել` մեկ այլ, ոչ պակաս կարևորության խնդիր (խնդիրներ) առաջ քա-
շելու ճանապարհով: Հետևապես, դրական են գնահատվում 2005 թվա-
կանին ՀՀ-ում կատարված սահմանադրական բարեփոխումների արդ-
յունքները, որոնց շնորհիվ սահմանադրական դատարանը հնարավո-
րություն ստացավ առավել արդյունավետ կերպով իրականացնել իր 
առջև դրված խնդիրները: Իհարկե, այդ բոլոր քայլերը միանգամից և 
վերջնական լուծում չէին կարող տալ առկա խնդրահարույց իրավիճակ-
ներին: Ավելին` դրանք իրենց հետ առաջ բերեցին նոր հարցադրումներ` 
կապված անձի սահմանադրական արդարադատության իրավունքի ի-
րացման նման շրջանակների սահմանման իրավաչափության, այդ իրա-
վունքի իրական դերի և տեղի գիտակցման անհրաժեշտության, սահմա-
նադրական դատարանի արդյունավետ գործունեության ապահովման 
համար նոր կառուցակարգերի մշակման հրատապության տեսանկյու-
նից: Կարծում ենք, սույն հիմնահարցերն իրենց լուծումը կստանան սահ-
մանադրական հետագա բարեփոխումների նախաձեռնման և իրակա-
նացման արդյունքում: 
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The article is devoted to the study of actual problems connected with 
the resolution of cases on the basis of individual complaints in constitutional 
courts. Particularly, was presented the problem of overload of constitutional 
courts which exists in many countries of the world and were also proposed 
several efficient and effective methods of its solution. In this work were also 
studied some issues arising in the theory and practice relating to the 
definition of the frame of legal acts that are objects of constitutional control. 
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ՎԱՀԵ ՄԻՍԱԿՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 
ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ 

Սույն հոդվածը նվիրված է Եվրոպական Միության շրջանակնե-
րում քրեադատավարական իրավունքի ներդաշնակեցման էության 
լուսաբանմանը: Ընդհանուր առմամբ, հոդվածում դիտարկվում են 
Եվրոպական Միության անդամ երկրների քրեաիրավական ոլոր-
տում համագործակցության առանձնահատկությունները:  

Հիմնաբառեր. Եվրոպական Միություն, քրեադատավարական 
օրենսդրություն, ներդաշնակեցում, քրեական դատավարություն:  

 

Քրեադատավարական ոլորտում Եվրոպական Միության անդամ 
երկրների օրենսդրության ներդաշնակեցումն անհետաձգելի անհրաժեշ-
տություն է, որը նախևառաջ պայմանավորում է այդ ոլորտում համագոր-
ծակցության զարգացումը և ամրապնդումը: Սակայն, ինչպես ցանկացած 
ինտեգրման միավորում, Եվրոպական Միությունը ևս այստեղ հանդիպում 
է քրեադատավարական ոլորտը կարգավորող համաեվրոպական միաս-
նական կոդիֆիկացված օրենքի կամ այլ իրավական ակտի ընդունման 
խնդրին: Այդ է պատճառը, որ ներկայում Եվրոպական Միության շրջա-
նակներում դատավարական գործողություններն իրականացվում են ան-
դամ երկրների ազգային օրենսդրություններին համապատասխան:  

Ոստիկանական և դատական մարմինների համագործակցությունը 
քրեաիրավական և քրեադատավարական ոլորտում եվրաինտեգրման ի-
րավունքի կարևոր փուլերից է: 

Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ինտեգրման գործընթացում առավել 
մեծ դժվարություններ հանդիպում են ընդհանուր ներքին քաղաքակա-
նություն և անվտանգության քաղաքականություն ոլորտներում: 

Սակայն, եթե ուսումնասիրենք Եվրոպական Միությունը (այսուհետև` 
ԵՄ), որը, անշուշտ, իր ինտեգրման խորությամբ և համագործակցության 
ոլորտների քանակով առանձնահատուկ ինտեգրման միավորում է, 
պարզ է դառնում, որ անմիջական գործողության և գերակայության ԵՄ 
սկզբունքներ անդամ երկրների ազգային օրենսդրությունների նկատ-
մամբ ունեն բավական սահմանափակ ազդեցություն: Ընդհանուր ներ-
քին քաղաքականության և ներքին անվտանգության ոլորտներում ԵՄ 
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անդամ երկրների համագործակցությունը կառուցվում է հիմնականում 
միջազգային-իրավական հիմքի վրա: 

Տնտեսական ոլորտում ԵՄ հիմադիր պայմանագրի 119-րդ հոդվածի 
համաձայն` անդամ երկրների և ԵՄ գործունեությունն իրականացվում է 
«պայմանագրերով սահմանված պայմանների վրա (…)` հիմնվելով ան-
դամ երկրների տնտեսական քաղաքականության սերտ համակարգման 
վրա» [1, էջ. 269]:  

Այս երկու ոլորտները կազմում են ԵՄ ինտեգրման իրավունքի կարևոր 
մեկ հատված, իսկ անդամ երկրների և ԵՄ համագործակցության կառու-
ցակարգն ինտեգրման նշված ոլորտներում ցույց է տալիս, որ ինտեգրման 
նպատակն անդամ երկրների ինքնիշխանության ամրապնդումն է: 

Որպես օրինակ կարելի է մատնանշել նաև ԵՄ անդամ երկրների 
համագործակցությունը քրեաիրավական և դատավարական ոլորտնե-
րում, որտեղ ներդաշնակեցումն առավել խնդրահարույց է, չնայած որ 
այն անհրաժեշտ նախապայման է հանդիսանում ինտեգրման միավո-
րումներ ստեղծելու համար: Առանց ներդաշնակեցման որոշակի մակար-
դակի հասնելու ինտեգրման գործընթացները չեն կարող առաջընթաց 
ապրել: Այդ նպատակով ԵՄ շրջանակներում ստեղծվել է, այսպես կոչ-
ված, Եվրոպական դատական ցանց [2, էջեր 4-7]:  

Վերջինս իրենից ներկայացնում է մեկ համակարգ, որը ԵՄ կողմից 
օգտագործվում է անդամ երկրների արդարադատության ազգային մար-
մինների համագործակցության ապահովման, ինչպես նաև նրանց գոր-
ծունեության համակարգման համար: 

Եվրոպական դատական ցանցն իր գործունեությունն իրականաց-
նում է երեք հիմնական ուղղություններով. 

 որոշակի դատական գործերի կապակցությամբ գործակցային կա-
պերի ստեղծում: Այդ գործունեությունն իրականացվում էլեկտրոնային փոս-
տի, հեռապատճենման, հեռախոսազանգերի և կապի այլ միջոցներով, 

 անդամ երկրների ազգային համապատասխան մարմինների ներ-
կայաչուցիչների մասնակցությամբ պարբերական վեհաժողովների (կոն-
ֆերանսների) կազմակերպում, որոնք իրականացվում են տարին առն-
վազն երեք անգամ: Այդ հանդիպումների ընթացքում քննարկվում են ԵՄ 
անդամ երկրների արդարադատության ազգային մարմինների համա-
գործակցության հետ կապված պրակտիկ հարցեր, 

 համացանցում հատուկ մասնագիտացված ներքին ցանցի ստեղ-
ծում, որը կծառայի ԵՄ անդամ երկրների արդարադատության ազգային 
մարմինների համագործակցության շրջանակներում տեղեկատվության 
փոխանակման համար:  
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Եվրոպական դատական ցանցի շրջանակներում յուրաքանչյուր ան-
դամ պետություն կազմակերպում է, այսպես կոչված, գործակցային միա-
վորներ, որոնք գործում են ազգային դատական համակարգերի հովանու 
ներքո [3]: 

Յուրաքանչյուր տեսակի ինտեգրման համայնքում քրեադատավարա-
կան որոլտում ներդաշնակեցման ընթացքն ամենաբարդ խնդիրներից 
մեկն է: Եվ ԵՄ` որպես յուրօրինակ ինտեգրման միավորում, չնայած նրան, 
որ ստեղծել է սեփական իրավական համակարգը, բացառություն չէ: 

Քանի որ ԵՄ անդամ երկրներն ինքնիշխան պետություններ են, ուս-
տի անխուսափելի են իրավական բախումները ոչ միայն ազգային իրա-
վակարգավորումների, այլ նաև ինտեգրման իրավունքի և անդամ երկր-
ների իրավակարգավորումների միջև: 

Նշված հանգամանքը դժվարեցնում է ներդաշնակեցման ընթացքը 
[4], ուստի անհրաժեշտ ենք գտնում անդրադառնալ այդ խնդրի լուսա-
բանմանը: 

Վերջերս ԵՄ համար առանձնահատուկ արդիական խնդիր է դարձել 
միջազգային հանցավորության դեմ պայքարը։ որի միջազգայնացումն 
ուժեղացավ հատկապես եվրաինտեգրման գործընթացի խորացման 
հետևանքով: ԵՄ ներքին շուկայի ձևավորումը, որն ենթադրում է ան-
ձանց, ապրանքների, ծառայությունների և կապիտալի տեղափոխման 
ազատություն, իր հերթին խթանում է միջսահմանային հանցավորության 
մակարդակի աճը: Մինչդեռ ԵՄ քրեական օրենսդրության ներդաշնակե-
ցումը նյութական իրավունքի ոլորտում ընթանում է շատ դանդաղ և 
բարդ: 

 ԵՄ անդամ երկերների ազգային օրենսդրությունների միջև զգալի 
հակասությունների, տարաձայնությունների պատճառով քրեադատավա-
րական ոլորտում համագործակցության կառուցակարգեր սահմանող ԵՄ 
երկրորդային իրավունքի ակտերի ընդունումը բավականին բարդեցված 
է: Այդ պատճառով եվրոպական օրենսդիրը հաճախ դիմում է համագոր-
ծակցության այնպիսի ձևաչափի, ինչպիսին է քրեադատավարական 
օրենսդրության ներդաշնակեցման կապակցությամբ երկարաժամկետ 
ծրագրերի ընդունումը, այսպես կոչված «ճանապարհային քարտեզներ»: 
Վերջիններս չեն հանդիսանում ԵՄ իրավունքի աղբյուրներ, սակայն ԵՄ 
իրավունքի զարգացման համար ուղեցույց են հանդիսանում: 

Քրեադատավարական օրենսդրության ներդաշնակեցման ուղղութ-
յամբ ԵՄ կողմից ընտրված ձևաչափի արդյունավետության և հաջողության 
մասին խոսելը դեռ վաղ է, քանի որ այդ գործընթացը դեռ ավարտված չէ: 

Հարկ է ընդգծել, որ չնայած դատավարական օրենսդրության որոլ-
տում ներդաշնակեցումը դանդաղ է զարգանում, քան նյութական իրա-
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վունքի ոլորտում, այնուամենայնիվ ներկայումս ԵՄ անդամ երկրների 
քրեադատավարական օրենսդրության մերձեցումը, մոտարկումը հան-
դիսանում է օբյեկտիվ իրականություն: Սա ունի իր բացատրությունը: ԵՄ 
անդամ երկրների քրեադատավարական օրենսդրության ներդաշնակե-
ցումն իրենից ներկայացնում է բարդ գործընթաց, քան նյութական իրա-
վունքի ներդաշնակեցումը: Պատճառը անգլոսաքսոնական և մայրցամա-
քային իրավական համակարգերի տարբերության, ինչպես նաև ընդհանուր 
առմամբ իրավական ավանդույթների բազմազանության մեջ է: 

Կարծում ենք՝ կարևոր նշանակություն ունի նաև քրեաիրավական ո-
լորտում ԵՄ դատավարական օրենսդրության ներդաշնակեցման այն 
ասպեկտների լուսաբանումը, որոնք կապված են Լիսաբոնի պայմա-
նագրի ընդունման հետ: 

Պայմանագրի տեքստի մշակման ընթացքում եվրոպական օրենսդ-
րի առջև խնդիր էր դրված ամրագրել նվազագույն չափորոշիչներ, չա-
փանիշներ քրեադատավարական ոլորտում, որոնք թույլ կտային սկսել 
ԵՄ անդամ երկրների քրեադատավարական նորմերի մերձեցման, մո-
տարկման գործընթացը: 

Նվազագույն չափանիշները ԵՄ հիմնադիր պայմանագրի (այսու-
հետև` Պայմանագիր) 82-րդ հոդվածի համաձայն` առաջին հերթին 
պետք է ապահովեն` 

 դատավճիռների և դատական որոշումների փոխադարձ ճանաչումը, 
 միջսահմանային տարրեր պարունակող քրեական գործերով ոս-

տիկանական համագործակցությունը, 
 անդամ երկրների օրենդրական և կանոնակարգային դրույթների 

մոտեցումը, մոտարկումը (Պայմանագրի 82-րդ հոդված, 1-ին կետ) [5]: 
Նշված չափանիշները պետք է ապահովեն անդամ երկրների իրա-

վական համակարգերի տարբերությունների հաշվառումը, որն էլ հանդի-
սանում է հիմնական դժվարությունը քրեադատավարական օրենսդրութ-
յունների մոտարկման, մերձեցման ճանապարհին: 

Քրեադատավարական օրենսդրությունների մոտարկման չափանիշ-
ները պետք է վերաբերեն`  

 ապացույցների փոխադարձ մատչելիությանն անդամ երկրների միջև, 
 դատավարության գործընթացում անձանց իրավունքներին, 
 հանցագործության զոհերի իրավունքներին, 
 քրեական դատավարության այլ հատուկ ասպեկտներին, որոնք 

ԵՄ Խորհուրդը նախապես կնախատեսի որոշման միջոցով, և որոնք 
մինչև այդ պետք է հաստատվեն Եվրոպական խորհրդարանի կողմից [5]: 

Քրեադատավարական օրենսդրության մոտարկման, մերձեցման 
նվազագույն չափանիշների հիման վրա ԵՄ Խորհուրդը` որպես ԵՄ միջ-
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կառավարական ինստիտուտ, մշակում է երկարաժամկետ ծրագրեր, 
կամ ինչպես այլ կերպ դրանց անվանում են` ԵՄ անդամ երկրների քրեա-
դատավարական նորմերի անընդհատ մոտարկման, մերձեցման «ճանա-
պարհային քարտեզներ»: 

Այսպես, օրինակ` 2009 թվականից «ճանապարհային քարտեզի» 
հիմնական գործունեությունն ուղղված էր քրեական դատավարության 
ընթացքում կասկածյալների և մեղադրյալների դատավարական իրա-
վունքների ամրապնդմանը: Այն հիմնավորվում է ԵՄ երկրորդային իրա-
վունքի ակտեր ընդունելու անհարժեշությամբ հետևյալ ոլորտներում` 

1. ԵՄ անդամ երկրների 23 պաշտոնական լեզուներից մասնագի-
տական թարգմանությունից օգտվելու կասկածյալի կամ մեղադրյալի 
իրավունքների ապահովում, 

2. մեղադրանքի էության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու 
կասկածյալի կամ մեղադրյալի իրավունքների ապահովում, 

3. իրենց իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու 
կասկածյալի կամ մեղադրյալի իրավունքների ապահովում, 

4. փաստաբան կամ պաշտպան ունենալու կասկածյալի կամ 
մեղադրյալի իրավունքների ապահովում, 

5. արգելանքի վերցված անձանց` իրենց հարազատներին, գործա-
տուներին իրենց արգելանքի տակ լինելու մասին տեղեկացնելու իրա-
վունքի ապահովում, 

6. արգելանքի վերցված անձանց` հյուպատոսական հիմնարկներին 
իրենց արգելանքի տակ լինելու մասին տեղեկացնելու իրավունքի ապա-
հովում, 

7. նախնական կալանքի այնպիսի իրավական ռեժիմով արգելանքի 
վերցված անձանց իրավունքների ապահովում, որոնք կարող են Եվրո-
պական հանձնաժողովի կողմից մշտադիտարկման առարկա հանդիսա-
նալ [6]: 

Պետք է նշել, որ ներկայում այդ ծրագրով նախատեսված միայն 1-ին 
կետը հիմք հանդիսացավ ԵՄ մակարդակով քրեական դատավարությու-
նում թարգմանության իրավունքի վերաբերյալ համապատասխան հանձ-
նարարականի ընդունման համար1: 

Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ «Ճանապարհային քարտեզը» 2011 
թվականից [7] ուղղված է քրեական արդարադատության ոլորտում հան-
ցագործության զոհերի իրավունքների պաշտպանությանը: Նշված ծրա-
գիրը, եթե հետագայում իր ամրագրումն ստանա ԵՄ իրավունքի երկրոր-

                                            
1 Խոսքը վերաբերում է № 2010/64/ЕС, 30.09.2010 թ հանձնարարականին: 
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դային իրավունքի ակտերի տեսքով, կդառնա առաջին հստակ ձեռքբերու-
մը դատավարական նորմերի մերձեցման, մոտարկման գործընթացում: 

Այսպիսով, պետք է փաստել, որ ԵՄ անդամ երկրների քրեադատա-
վարական օրենսդրության ներդաշնակեցումը շատ դանդաղ է ընթա-
նում: Անդամ երկրների ազգային իրավակարգավորումների տարբերութ-
յուններն իրենց հերթին պայմանավորում են դատավարության ոլորտում 
վերը նշված «ճանապարհային քարտեզների» ընդունումը: Սակայն, 
քրեադատավարական օրենսդրության մոտարկման, մերձեցման վերա-
բերյալ ԵՄ հիմնադիր պայմանագրերում ամրագրված նվազագույն չա-
փանիշների առկայությունը վկայում է, որ այդ գործընթացը կզարգանա 
և կխորանա: 
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ԴԱՎԻԹ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 
 իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ 

Հոդվածում ուսումնասիրվել է Երևանում տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինների ընտրությունների կազմակերպման և անց-
կացման առաձնահատկությունները: Բարձրացվել է Երևանի քա-
ղաքապետի անուղղակի ընտրության սահմանադրականության 
հարցը: Միևնույն ժամանակ վեր են հանվել Երևանի տեղական 
ինքնակառավարման ընտրությունների ժամանակ կիրառվող (գոր-
ծող) ընտրական համակարգի թերությունները և առաջարկվել են 
կառուցակարգեր դրանց վերացման համար: Վերը նշված խնդիր-
ների իրավական կարգավորման տեսական և գործնական առավել 
հանգամանալից վերլուծության անհրաժեշտությունից ելնելով՝ կի-
րառվել են այնպիսի հետազոտական մեթոդներ, ինչպիսիք են` 
դիալեկտիկականը, տրամաբանականը, իրավահամեմատականը, 
նկարագրականը և վերլուծականը: Դրանց համալիր կիրառումը 
նպատակ է հետապնդել ապահովել հետազոտության և առանձին 
վերցրած դրա գիտական արդյունքների օբյեկտիվությունն ու ար-
ժանահավատությունը: 

 Հիմնաբառեր. Երևանի քաղաքապետի ուղղակի և անուղղակի 
ընտրություններ, Երևանի ավագանու ձևավորման կարգ, համա-
մասնական և մեծամասնական ընտրական համակարգեր: 

 
 Հայաստանի Հանրապետոությունում 2005 թվականին տեղի ունե-

ցած սահմանադրական փոփոխությունները հանգեցրին Երևանի սահ-
մանադրաիրավական կարգավիճակի փոփոխություն, որոնց արդյուն-
քում մայրաքաղաքը ձեռք բերեց համայնքի կարգավիճակ: Սահմանադ-
րությամբ սահմանվեց, որ Երևան քաղաքում տեղական ինքանակառա-
վարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման 
առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքով: Օրենքով կարող է 
սահմանվել Երևանի քաղաքապետի ուղղակի կամ անուղղակի ընտրութ-
յուն (ՀՀ Սահմանադրության 108րդ հոդված): 

Նոր կարգավիճակով էլ պայմանավորված անհրաժեշտ էր Երևան 
քաղաքում կազմակերպել տեղական ինքնակառավարման մարմինների` 
Երևանի ավագանու և քաղաքապետի ընտրություններ: Սակայն մինչև 
տեղական մարմինների ձևավորումը, պետք էր որոշել, թե ինչպիսի ընտ-
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րական համակարգ է անհրաժեշտ կիրառել և ինչպես կազմակերպել 
Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը` ուղղակի թե անուղղակի կարգով:  

 ՀՀ Սահմանադրությամբ և ընտրական օրենսգրքով սահմանվել են 
ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման հիմնական սկզբունք-
ները: ՀՀ Սահմանադրության 4րդ հոդվածի համաձայն` Հանրապե-
տության Նախագահի, Ազգային ժողովի, տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների ընտրությունները, ինչպես նաև հանրաքվեներն անց-
կացվում են ընհանուր, հավասար, ուղղակի ընտրական իրավունքի հի-
ման վրա` գաղտնի քվեարկությամբ:  

 Այսպիսով Երևանում, ինչպես յուրաքանչյուր տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմնում, ընտրությունները պետք է անկացվեին սահմա-
նադրի կանխորոշած սկզբունքների շրջանակներում: Սակայն սահմա-
նադրության 108րդ հոդվածը, դուրս գալով հիմնական օրենքի նորմ 
սկզբունքի տրամաբանությունից, օրենսդրի հայեցողությանն է վերապահել 
Երևանի քաղաքապետի ընտրության ձևը որոշելու հարցը` անուղղակիորեն 
հակասության մեջ մտնելով սահմանադրության 4րդ հոդվածի հետ:  

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ մի շարք երկրներ, սահմա-
նադրության նորմերի միջև առաջացած անհամապատասխանությունը 
հաղթահարելու համար, սահմանադրական մակարդակում գերակայութ-
յուն են տալիս սահմանադրության կամ սահմանադրության որևէ գլխի 
(սահմանադրական կարգի) նորմերի: Այսպես, Ռուսաստանի Դաշնութ-
յան սահմանադրության 16-րդ հոդվածի համաձայն. ՀՀ Սահմանադ-
րության «Սահմանադրական կարգի հիմունքները» գլխի դրույթները գե-
րակայում են սահմանադրության այլ դրույթների նկատմամբ և վերջին-
ներս չեն կարող հակասել սահմանադրական կարգի հիմունքների 
դրույթներին: Մեր երկրի Հիմնական օրենքը, ցավոք, նման դրույթ չի 
սահմանել և սահմանադրության 4-րդ և 108-րդ հոդվածների միջև հա-
կասությունը լուծելու համար, պետք է դիմենք իրավունքի տեսությանը 
հայտնի իրավական կոլիզիանների հաղթահարման միջոցներին: Անհ-
րաժեշտ է նշել, որ սահմանադրության 4-րդ հոդվածն ունի նորմ 
սկզբունքի նշանակություն, իսկ իրավունքի տեսությունում անվիճելի է այն 
տեսակետը, որ սկզբունքն ունի առավելության մեկ այլ նորմի նկատմամբ: 
Հետևաբար ընտրական գործընթացի իրավակարգավորումն ամբողջու-
թյամբ պետք է համապատասխանեցվի առաջին հերթին սահմանադրութ-
յան 4-րդ հոդվածին:  

 Իրավաբանական գրականության մեջ առկա է այն տեսակետը, որ 
եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն 
անցկացվում են ուղղակի ընտրությունների միջոցով, դա չի ենթադրում, 
որ Երևանի քաղաքապետը չի կարող ընտրվել անուղղակի կարգով [2, էջ 
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1043]: Սա անընդունելի մոտեցում է: Արդարացի գտնվելու համար պետք 
է նշել, որ «ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ» աշխատութ-
յան 108րդ հոդվածի մեկնաբանողը, բարձրացնելով Սահմանադրութ-
յան 4րդ հոդվածին հակասելու հարցը և ընդունելով նորմ սկզբունքի 
առավելությունը, այնուամենայնիվ չի փոխել իր դիրքորոշումն երևանի 
քաղաքապետի ընտրության հարցում [2, էջեր 1042-1044]: Երևանի քա-
ղաքապետը և ավագանին հանդիսանում են տեղական ինքնակառավար-
ման մարմիններ, և ճիշտ չէ այն մոտեցումը, որ Երևանի քաղաքապետն 
ընտրվի անուղղակի, իսկ ավագանին ուղղակի ընտրությունների միջոցով: 
Կարծում ենք, որ առաջիկա սահմանադրական բարեփոխումների արդ-
յունքում լուծում կտրվի մեր կողմից բարձրացվող վերոհիշյալ խնդրին: 

 Մյուս կարևոր խնդիրը, որին կցանկանայինք անդրադառնալ սույն 
հոդվածի շրջանակում, Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման 
ընտրությունների համար ընտրական համակարգի ձևավորման հարցն է:  

Տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների համար ընտրա-
կան համակարգ որոշելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ 
գործոնները` 

1. տեղական ինքնակառավարման մարմինները հանրային իշխա-
նության առանձին ճյուղ են և չեն մտնում պետական իշխանության հա-
մակարգի մեջ, նրանց լիազորությունները հիմնականում ուղղված են տե-
ղական նշանակության հարցերի լուծմանը, ինչով էականորեն տարբեր-
վում են պետական, այդ թվում նաև տարածքային կառավարման մար-
միններից. 

2. նրանք բնակչության հետ հարաբերություններում հանդես են գա-
լիս որպես առաջին օղակ, համայնքի բնակիչն իր առօրյա խնդիրների 
լուծումը կապում է տեղական ինքնակառվարման մարմինների հետ. 

3. միայն քաղաքական կուսակցությունների մասնակցությունը տե-
ղական ընտրություններին, հակասում է տեղական ինքնակառավարման 
բնությանը և վերջինիս սահմանադրական կարգավիճակին [3, էջ 176]: 

Ինչպես արդեն նշել ենք, սահմանադրությունը հստակ սահմանել է, 
որ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման և տեղական ինք-
նակառավարման մարմինների ձևավորման առանձնահատկությունները 
պետք է սահմանվեն օրենքով՝ այսպիսով ընտրական համակարգի կան-
խորոշման խնդիրը թողնելով օրենսդրին: Այժմ տեսնենք, թե որքանով է 
օրենսդիրը հաշվի առել վերը նշված գործոնները, Երևան քաղաքում տե-
ղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընտրա-
կարգն որոշելիս: Հաշվի առնելով սահմանադրության 108րդ հոդվածի 
կարգավորումը՝ ՀՀ Ազգային ժողովը ՀՀ նոր ընտրական օրենսգրքում 
առանձին գլխով սահմանեց Երևանի ավագանու ընտրության կարգը՝ 
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այսպիսով առանձնացնելով Երևան քաղաքը, մյուս համայնքներից: Ընտ-
րական օրենսգրքով Երևանի ավագանու ընտրություններն անկացնելու 
համար սահմանվել է համամասնական ընտրակարգը, որի համաձայն 
ընտրություններին կարող են մասնակցել միայն քաղաքական կուսակ-
ցությունները: Այսինքն՝ Երևանը հանդիսանում է մեկ բազմամանդատ (65 
մանդատ) ընտրատարածք, որի կառավարմանը մասնակցելու համար 
պայքարի մեջ են մտնելու քաղաքական կուսակցությունները:  

Ցայսօր գիտական շրջանակներում դեռևս չլուծված է մնում այն, թե 
ընտրական համակարգի, որ ձևին (համամասնական և մեծամասնա-
կան) նախապատվություն տալ: Մենք գտնում ենք, որ վերը նշված երկու 
ձևերի հարաբերակցությունն է ճիշտ լուծումը, քանզի երկու ընտրական 
համակարգերն էլ ունեն իրենց դրական և բացասական կողմերը: Սա-
կայն հարկ ենք համարում ընդծել, որ այս երկու ընտրական համակար-
գերի արժանիքները և թերությունները բացարձակ բնույթ չեն կրում, այլ 
կախված են այն որոշակի հանգամանքներից, որտեղ այդ ընտրական 
համակարգը կիրառվում է: Այդ գործոնները կրում են թե´ սուբյեկտիվ, 
թե´ օբյեկտիվ բնույթ: Դրանց շաքում կարելի է առանձնացնել` 

1) պետության ձևը, իր բոլոր տարրերով միասին վերցրած, 
2) ընտրվող իշխանության մարմնի գործառույթները և լիազորութ-

յունները, 
3) քաղաքական մշակույթի մակարդակը, 
4) տարածքի մեծությունը, 
5) բնակչության կենսամակարդակը և այլն: 
Որոշ Եվրոպական երկրներում (Ավստրիա, Չեխիա, Շվեդիա, Նի-

դեռլանդներ և այլն) գործում է, այսպես կոչված բաց կուսակցական ցու-
ցակների համակարգը, երբ անձն որոշում է ոչ միայն թե որ կուսակցութ-
յունն է ներկայացվելու խորհրդարանում, այլև քվեարկում է կուսակցա-
կան ցուցակից կոնկրետ անձի օգտին (իրավունք ունի քվեարկել միայն 
մեկ կուսակցության և վերջինիս ցուցակում ընդգրկված մեկ անձի հա-
մար) և եթե կուսակցությունն ստացել է հինգ մանդատ, ապա դա բաշխ-
վում է կուսակցության ցուցակի այն անձանց միջև, ովքեր ստացել առա-
վել շատ ձայներ [6, էջ 2 ]: Այսինքն՝ անկախ նրանից անձը կուսակցական 
ցուցակի առաջին, թե վերջին հորիզոնականում է գտնվում, նա իրական 
հնարավորություն ունի հայտնվել խորհրդարանում: Միևնույն ժամանակ 
այս համակարգն ունի մի շարք թերություններ, որոնց շարքում կարող 
ենք նշել առաջին հերթին քվեաթերթիկների հաշվումը: Իհարկե այս 
հանգամանքին կարելի էր ուշադրություն չդարձնել, քանզի առաջնայինը 
քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացման համար առավել արդ-
յունավետ մոդելի ընտրությունն է, այլ ոչ թե ընտրական հանձնաժողով-
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ների հարամարավետությունը, այնուամենայնիվ ձայների հաշվարկի 
բարդությունը կարող է հանգեցնել վերահսկողության արդյունավետութ-
յան թուլացմանը և հետևաբար ընտրությունների արդյունքների վերա-
բերյալ հանրային վստահության անկմանը: Թերությունների շարքում 
պետք է նշել նաև կուսակցությունների դերի անկումը, գաղափարական 
ծրագրային պայքարի անցումն անձնական հարթություն, տարբեր սեռե-
րի ներկայացուցչության ապահովման խնդիրը և այլն:  

Վերադառնալով Երևան քաղաքի ավագանու ընտրությունները 
միայն կուսակցական ցուցակներով կազմակերպելու խնդրին՝ պետք է 
նշել, որ այն քաղաքականացնում է տեղական ինքնակառավարման հա-
մակարգը և առկա է լուրջ վտանգ, որ կձևավորվի ամբողջությամբ «Քա-
ղաքականացված պետություն», որի ժամանակ վտանգի տակ է դրվում 
քաղաքացու պետության կառավարմանը (ընտրելու և ընտրվելու, հան-
րային ծառայության անցնելու, արդարադատության իրականացմանը 
մասնակցելու, պետիցիայի իրավունքը [1, էջեր 265-272]) անմիջականո-
րեն մասնակցելու սահմանադրական իրավունքը [4, է ջ  9 ]:  

Այն փաստարկները, որ քաղաքացին կարող է իր պետության կառա-
վարմանն անմիջականորեն մասնակցելու իր սահմանադրական իրա-
վունքը` մասնավորապես ընտրվելու իրավունքն իրականացնել, բացա-
ռապես անդամագրվելով քաղաքական միավորներին, սին են և հիմնա-
զուրկ: Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները գործում 
են անմիջականորեն և անձը չպետք է փնտրի կառուցակարգեր` այդ ի-
րավունքների իրացման համար: Պետությունը կաշկանդված է մարդու և 
քաղաքացու հիմնական իրավունքներով, հետևաբար դրանց իրակա-
նացման համար անձանց օժանդակողը, այսինքն՝ կառուցակարգեր 
ստեղծողն ինքն է: Բայց սա ամենևին չի նշանականում, որ կա-
ռուցակարգի բացակայությունը, կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ քա-
ղաքացու սահմանադրական իրավունքների ուղղակի գործողության 
սկզբունքի կիրարկմանը: Քաղաքացին իր պասիվ ընտրական իրա-
վունքն իրացնելու համար, ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ անդամագրվի 
կուսակցություններին կամ ընդգրկվի վերջիններիս ընտրական ցուցակ-
ներում: Հետևաբար քաղաքական պաշտոններին հավակնող քաղաքա-
ցիների համար (քաղաքական պաշտոնների մեծամասնությունն ընտրո-
վի պաշտոններ են) պետք է լինեն գործուն կառուցակարգեր, որպեսզի 
վերջիններս կարողանան անմիջականորեն մասնակցել պետության կա-
ռավարմանը: Ինչպես իրավացիորեն նկատում է Ի. Ֆասևը, քաղաքա-
ցին ինքը պետք է ընտրի իր սուբյեկտիվ ընտրական իրավունքի իրակա-
նացման ձևը` կոլեկտիվ, այսինքն՝ կուսակցության անդամագրվելու մի-
ջոցով, կամ ինքնուրույն` ինքնառաջադրման միջոցով [5, էջ 42]:  
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 Մեր խորին համոզմամբ, Երևան քաղաքում, ամբողջությամբ համա-
մասնական ընտրական համակարգի կիրարկումը ճիշտ չէ և կարծում 
ենք, ինչպես ՀՀ Ազգային ժողովի, այնպես էլ Երևանի ավագանու ձևա-
վորման համար պետք է կիրառել խառն ընտրական համակարգը, այ-
սինքն պետք է ներդնել ինչպես համամասնական, այնպես էլ մեծամաս-
նական ընտրական համակարգի տարրեր: Առաջարկում ենք, որպեսզի 
ավագանիների ¾ը ձևավորվի համամասնական, իսկ ¼ը մեծամաս-
նական ընտրակարգով: Այսպիսով, առաջարկում ենք համամասնական 
ընտրական համակարգից անցում կատարել խառն ընտրական համա-
կարգի, որի կիրառումը հնարավորություն կտա համայնքային խնդիրնե-
րի լուծմանը մասնակցել ոչ միայն կուսակցությունների տեղական կազ-
մակերպություններին` սեփական կուսակցական ծրագրերի շրջանակնե-
րում, այլև համայնքի խնդիրներով մտահոգ այն անձանց, ովքեր ցանկա-
նում են իրենց գիտելիքներն ու փորձը ներդնել համայնքային խնդիրնե-
րի լուծմանը և որպես անհատներ վստահություն են վայելում տվյալ հա-
մայնքի շրջանակներում:  

Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ հանգում ենք հետևալ եզրահան-
գումների` 

 1. Երևանի քաղաքապետի անուղղակի ընտրության կարգը հակա-
սում է ՀՀ Սահմանադրության 4րդ հոդվածով ամրագրված ընտրութ-
յունների կազմակերպման և անցկացման հիմնարար սկզբունքներից մե-
կին` ուղղակի ընտրական իրավունքին. 

2. Երևանի սահմանադրական կարգավիճակի փոփոխությամբ պայ-
մանավորված՝ Երևանի ավագանու ընտրության համար, օրենսդրի կող-
մից ձևավորված համամասնական ընտրական համակարգի ներդրումն 
արդարացված չէ, քանզի վտանգի տակ է դրվում քաղաքացու պետութ-
յան կառավարմանն անմիջականորեն մասնակցելու սահմանադրական 
իրավունքը. 

3. Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրությունների համար անհրաժեշտ է ձևավորել խառն ընտրական 
համակարգ, այսինքն՝ զուգակցել համամասնական (¾) և մեծամասնա-
կան (¼) ընտրական համակարգերը, որի ժամանակ տեղական ինքնա-
կառավարման առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը մասնակցելու հնա-
րավորություն կունենան ոչ միայն քաղաքական միությունները, այլև 
տվյալ համայնքում հաշվառված անձինք` իրացնելով իրենց սուբյեկտիվ 
պասիվ ընտրական իրավունքը: 

  
 
 



Իրավագիտություն 
 

  

243 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք: 

(Ն. Այվազյան և ուրիշներ): Երևանի պետ. համալս. - Եր.։ ԵՊՀ 
հրատարակչություն, 2012թ, 736 էջ։ 

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնա-
բանություններ: (Ընդհանուր խմբագրությամբ՝ Գ. Հարությունյան, Ա. 
Վաղարշյան) -Եր.։ «Իրավունք», 2010, 1086 էջ։ 

3. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации: учеб. для вузов/ отв. ред. д-р юрид. наук А. В. Иванченко. 
– М.: Норма, 1999. . – 841с. 

4. А. Г. Хачатрян, Партизация государственной власти и ее 
последствия. Конституционное Правосудие. Вестник конференции 
органов конституционного контроля стран новой демократии. Выпуск 3 
(45) Ереван 2009 - С. 5-15.  

5. И.Ф. Фасеев, Конституционно-правовое значение непосредст-
венного действия прав граждан избирать и быть избранными в 
представительные органы власти, "Конституционное и муниципальное 
право", №7 2011 г. - С. 33 – 43. 

6. Proportional Representation Open List Electoral Systems in 
Europe Election. Issues Paper 1, International Foundation For Electoral 
System, April 2009 IFES, -p. 10. 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2 /2014  
 

  

244 

ДАВИД КАЗАРЯН  
Академия государственного управления РА, 

 аспирант кафедры юриспруденции 
  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ВЫБОРОВ В ГОРОДЕ ЕРЕВАН 

 
 Данная статья рассматривает особенности организации и прове-

дения муниципальных выборов в городе Ереван. В статье был поднят 
вопрос о конституционности, в связи с косвенным избранием мера 
города Ереван. В тоже время, были выявлены некоторые дефекты, 
касающихся избирательной системы, принимаемое в муниципальных 
выборах города Ереван и были предложены соответствующие меха-
низмы для их преодоление. Для детального анализа указанных выше 
проблем автор использовал некоторые методы исследования, реали-
зация которых имеет цель обеспечить объективность и четкость дан-
ного исследования, и его научных результат. 

Ключевые слова: Прямые и косвенные выборы мера города 
Ереван, пропорциональные и мажоритарные избирательные системы, 
порядок избрание Совета старейших города Ереван. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT OF  
ELECTIONS IN YEREVAN 

 
 Current article considers the characteristics of the organization and 

holding of elections in the Yerevan city. In the article it was raised the issue 
about the constitutionality, related to the indirect election of the Mayor of 
Yerevan. At the same time, were identified some defects relating to the 
electoral system adopted in the municipal elections of Yerevan city and 
have been pr oposed mechanisms to overcome them. For the detailed 
analysis of the above mentioned problems author used some research 
methods, the implementation of which has a goal to ensure the objectivity 
and clarity of scientific research and its results. 

Keywords: Direct and indirect elections of the mayor of Yerevan, 
proportional and m ajority electoral systems, procedure for election of the 
council of elders of the city Yerevan. 
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ՍԻՄԱ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի հայցորդ 

ԵՐԵԽԱՆ` ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՀԱՏՈՒԿ ՍՈՒԲՅԵԿՏ 

Օրենսդրության մեջ և դրանով կարգավորվող իրավահարաբե-
րություններում առկա են սուբյեկտներ, որոնց կարգավիճակը հա-
տուկ է` պայմանավորված նրանց մոտ այս կամ այն առանձնահատ-
կությունների առկայությամբ` մասնագիտական, սեռական, պաշտո-
նական, տարիքային և այլն: Բազմաբնույթ իրավահարաբերություն-
ների ոլորտում երեխայի մասնակցության իրավական վերլուծութ-
յամբ վերհանվում են մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք 
թույլ են տալիս դիտարկել երեխաներին որպես իրավահարաբե-
րությունների հատուկ սուբյեկտ: Հասարակության մեջ երեխայի 
տեղի և դերի այդօրինակ կարևորումը մի կողմից հատուկ ուշադ-
րության և հարգանքի է արժանացնում նրանց, մյուս կողմից հնա-
րավորություն է ընձեռում առանձնահատուկ պաշտպանության տակ 
առնել հասարակության անչափահաս անդամներին: Սույն հոդվա-
ծը նվիրված է երեխայի` որպես իրավահարաբերությունների հա-
տուկ սուբյեկտի ճանաչման նախադրյալների ուսումնասիրությանը, 
ինչը կարող է էապես նպաստել հասարակության չափահաս և ան-
չափահաս անդամների իրավունքների հավասարակշռմանը:  

Հիմնաբառեր. երեխա, մարդ, անհատ, իրավահարաբերության 
հատուկ սուբյեկտ, տարիքային ցենզ, արժանապատվության հար-
գանք, մանկություն, ֆիզիկական և սոցիալական անօգնականություն: 

 
Երեխաները մեր հասարակության լիիրավ անդամներն են, որոնք 

մասնակցում են բազմաբնույթ իրավահարաբերությունների, սակայն 
նրանց կարգավիճակը հատուկ է` պայմանավորված որոշակի առանձնա-
հատկություններով: Որպես կանոն, «հատուկ սուբյեկտ» իրավաբանա-
կան եզրույթը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ վերջինիս հատկանիշներն 
ունեցող անձն օժտված է յուրահատուկ իրավունքներով, կամ հակառա-
կը, նրա համար նախատեսված են որոշ սահմանափակումներ: Առաջին 
կարևոր առանձնահատկությունը տարիքային չափանիշն է, որն առանձ-
նացնում է երեխային իրավահարաբերության մյուս սուբյեկտներից: Ինչ-
պես ցույց է տալիս այս ոլորտում իրավական փորձի վերլուծությունը, 
մարդկանց ցանկացած տարանջատում, ելնելով նրանց տարիքից, բա-
վականին պայմանական է: Տարիքային ցենզի սահմանումն անհատին 
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մի շարք իրավունքներ տրամադրելիս, այդ թվում նաև մասնակի կամ 
լրիվ իրավասուբյեկտությամբ օժտելիս, կախված է բազմաթիվ հանգա-
մանքներից` կոնկրետ պատմական ժամանակաշրջանով, որում ապրում 
է պետությունը, նորմատիվ-իրավական փոփոխություններով, ազգային 
առանձնահատկություններով, առանձին պետությունների մոտեցումնե-
րով այդ հարցին և այլն: Մանկությունն այն ժամանակահատվածն է, որը 
տևում է ծննդյան պահից մինչև լիարժեք սոցիալական և հոգեբանական 
հասունության հասնելը, երեխայի` քաղաքացիական հասարակության 
լիարժեք անդամ դառնալը: Սակայն ինչպես մարդու կյանքի, այնպես էլ 
մանկության տևողությունը պայմանավորված է սոցիալապես: Այն էա-
պես տարբեր է եղել նախնադարյան համայնական հասարակարգում, 
միջնադարում և մեր օրերում: Մանկության փուլերը և սահմաններն են-
թակա են սոցիալական փոփոխությունների, ուստի և հնարավոր չէ ու-
սումնասիրել մանկությունը մարդկային հասարակությունը և նրա զար-
գացումը բնորոշող օրենքներից դուրս: 

Օրինակ` Անգլիայում բանվոր դասակարգի դրության ուսումնասի-
րության ժամանակ Ֆ.Էնգելսը, հենվելով անգլիական խորհրդարանի 
հատուկ հանձնաժողովի տրամադրած տվյալների վրա, որը ստեղծված 
էր ֆաբրիկաներում աշխատանքային պայմանների ուսումնասիրության 
համար, նշում էր, որ որոշ ընտանիքներում երեխաներն սկսել են աշխա-
տել 5-6 տարեկանից, գրեթե բոլոր չքավոր ընտանիքների երեխաներն 
սկսել են աշխատել 8 տարեկանից, մինչդեռ նրանց աշխատաժամա-
նակն ունեցել է 14-16 ժամ օրական տևողություն [7, էջ 227]: 

Այս առնչությամբ արդարացի է հոգեբան Լ.Ֆ. Օբուխովան, ով նշում 
էր, որ «մանկության տևողությունն ուղղակի կապի և կախվածության մեջ 
է գտնվում հասարակության նյութական և հոգեբանական մշակույթի մա-
կարդակի հետ» [6, էջ 8]: 

Բացի այդ, մարդու կողմից իր իրավունքների իրականացման ժա-
մանակային պայմանականությունը, որը նրան տրամադրվում է պետութ-
յան կողմից օրենսդրական կարգով մանուկ լինելու պատճառով, հիմնա-
վորված է այնպիսի անհատական անձնային հատկանիշներով, ինչպես 
նրա կենսաբանական զարգացումը, կենսաբանական և հոգեբանական 
առանձնահատկությունները, որոնք ընթանում են շատ ինքնատիպ գրա-
ֆիկով` չհամապատասխանելով տարիքի` օրենքով սահմանված ավան-
դական կանոնին: Լույս աշխարհ գալով` երեխան տիրապետում է միայն 
կյանքի պահպանման ամենատարրական կառուցակարգերին: Նյարդա-
յին համակարգի կառուցվածքով, ֆիզիկական կազմվածքով և գործու-
նեության եղանակներով մարդը համարվում է բնության ամենակատար-
յալ էակը: Միևնույն ժամանակ ծննդյան պահին երեխայի մոտ բացակա-
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յում են վարքագծի որևէ պատրաստի կառուցակարգեր: Ինչպես նշում էր 
հայտնի հոգեբան Դ. Բ. Էլկոնինը, «ինչքան բարձր է կանգնած մարդկա-
յին էակը կենդանիների մեջ, այնքան երկար է տևում նրա մանկությունը 
և այնքան անօգնական է նա ծննդյան պահին. այսպիսին է բնության 
տարիմաստությունը» [8, էջ 14]: 

Գիտնականների փորձերն որոշակիացնելու այն ժամանակային 
սահմանները, երբ երեխան դառնում է իրավահարաբերությունների 
սուբյեկտ և տարիքային այն սահմանի հատումը, որը զրկում է երեխայի 
իրավական կարգավիճակից օգտվելու հնարավորությունից բավականին 
արդիական են մեր օրերում: Եթե մենք անդրադառնանք տարբեր իրա-
վական և տեսական աղբյուրներին, ապա կնկատենք էական հակասութ-
յուններ, որոնք վերաբերում են երեխայի իրավունակության սկզբնական 
ժամանակահատվածի սահմանման խնդրին: Ակնհայտ են դառնում մար-
դուն` երեխայի կարգավիճակում դիտարկելու /իրավաբանական և կեն-
սաբանական առումներով/ իրավական բացերը, պտղի կարգավիճակից 
որակապես նոր` “երեխա” կարգավիճակի անցումը, որը գտնվում է պե-
տության խիստ պաշտպանության ներքո: Սա վկայում է երեխայի բնա-
կան իրավունքների և ազատությունների երաշխավորման զգալի սահ-
մանափակումների մասին [3, էջ 181]: 

Երեխայի` որպես իրավահարաբերությունների հատուկ սուբյեկտի 
առանձնահատկությունների որոշակիացման հարցում սկզբունքային է 
համարվում նաև «մարդ» և «անհատ» հասկացությունների հարաբերակ-
ցությունը, որոնց արժեքային համակարգի հիմքում ընկած է մարդկային 
արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը: Այսպես, ՀՀ Սահմանադ-
րության 14-րդ հոդվածն ամրագրում է, որ մարդու արժանապատվությու-
նը` որպես նրա իրավունքների ու ազատությունների անքակտելի հիմք, 
հարգվում և պաշտպանվում է պետության կողմից: 

Գիտության մեջ առկա է մարդկային արժանապատվության բնորոշ-
ման երկու տեսակետ: Առաջին` բնապաշտական մոտեցման համաձայն` 
մարդու արժանապատվությունը մարդուն աստծուց կամ բնությունից 
տրված արժեք է, օրինակ` «նրա ներքին արժեքն ու ինքնուրույնությունը, 
գոյությունը, պարզապես մարդու բնույթը»: Այս տեսությունն ամփոփված 
է բնական իրավունքի քրիստոնեական ուսմունքում և Կանտի փիլիսո-
փայության մեջ [10, էջ 52]: 

Երկրորդ` ձեռքբերման տեսության համաձայն` մարդու արժանա-
պատվության վճռորոշ կողմը նրա անհատականության ձևավորումն է: 
Մարդն ունի իր արժանապատվությունը սեփական ինքնորոշ վարքագծի 
հիման վրա: Այս տեսակետի օգտին է խոսում նախ այն, որ պարտադիր 
չի դարձվում մի որոշակի փիլիսոփայական ավանդույթ, և երկրորդ, որ 
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պարզորոշ արտահայտվում է մարդու արժանապատվության կապն իր 
անհատականության ձևավորման հետ: Երկրորդ տեսակետը պարզ է 
դարձնում, որ հենց անհատն է որոշում, թե ինչ է իր արժանապատվութ-
յունը: Երկրորդ տեսակետը, սակայն, անբավարար է այն դեպքում, երբ 
անհատն անգործունակ է և ի վիճակի չէ ձևավորելու իր անհատակա-
նությունը /մեր վերլուծության շրջանակներում` երեխայի պարագայում/ 
[4, էջ 6]: 

Ցանկացած մարդու ի սկզբանե հատուկ է արժանապատվությունը: 
Այդ իրավունքի կրողներն են նաև երեխաները: Հետևաբար միայն մարդ-
կային էակ լինելու հանգամանքն արդեն իսկ բավարար է` նրա արժանա-
պատվության հարգանքի համար, ուստի և հերքում ենք ձեռքբերման 
տեսության դրույթն այն մասին, որ անհատականություն լինելու դեպքում 
է միայն անձն օգտվում իր արժանապատվության հարգման իրավուն-
քից: Այն պատկանում է յուրաքանչյուր մարդկային էակի հավասարա-
չափ` անկախ նրա հատկանիշներից, ունակություններից, ձեռքբերումնե-
րից, ազգությունից, ծագումից և սոցիալական դրությունից: 

Միջազգային սահմանադրական արդարադատության պրակտիկան 
անդրադարձել է այդ հիմնահարցի վերլուծությանը: Այսպես` Գերմանիա-
յի Դաշնային սահմանադրական դատարանն իր բազմաթիվ որոշումնե-
րում հայտնել է իր դիրքորոշումն այս հարցի վերաբերյալ` արժանապատ-
վություն իրավունքով օժտելով նույնիսկ չծնված մարդուն /nasciturus/, և 
դա ձևակերպել է անառարկելի նախադասությամբ. «Որտեղ գոյություն 
ունի մարդկային կյանք, նրան հատուկ է արժանապատվությունը, վճռո-
րոշ նշանակություն չունի, թե դրա կրողը գիտակցում է արդյոք անձամբ 
պաշտպանել այն: Բոլոր դեպքերում nasciturus-ը գտնվում է մարդու ար-
ժանապատվության վերաբերյալ սահմանադրական նորմերի օբյեկտիվ-
իրավական պաշտպանության ներքո` բեղմնավորման 14-րդ օրվանից 
սկսած: Սակայն որոշ գիտնականնների գնահատմամբ` Գերմանիայի 
Դաշնային սահմանադրական դատարանի կողմից կյանքի ու արժանա-
պատվության հավասարեցումը համոզիչ չէ: Ըստ պրոֆեսոր Իպսենի՝ ե-
թե մարդու արժանապատվությունն ըմբռնենք իբրև հասարակական 
հարգանքի պահանջ, ապա դրա նախապայմանը, ըստ տրամաբանութ-
յան, մարդու ծնված լինելն է: Բացի այդ, նրա կարծիքով, Գերմանիայի 
Դաշնային սահմանադրական դատարանը խճճվում է անլուծելի հակա-
սության մեջ, երբ մի կողմից թույլատրելի է համարում չծնված երեխային 
կյանքից զրկելը նաև առանց բժշկական ցուցումների, մյուս կողմից այդ 
նույն չծնված երեխային «անձեռնմխելի» մարդկային արժանապատվութ-
յան կրող է համարում: Հետևաբար, հակառակ տարածված կարծիքի, 
«nasciturus»-ը տվյալ հիմնական իրավունքների կրողը չէ [9, էջեր 83-97]: 
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Այսպիսով, մի կողմից անհատի բովանդակության հիմքում դրվում է 
մարդու գիտակից վերաբերմունքը զանազան սոցիալական և անձնային 
երևույթների` տվյալ դեպքում սեփական արժանապատվության գնա-
հատման նկատմամբ, մյուս կողմից արդյոք անհատ է համարվում այն 
անձը, ով չունի պատկերացում բարոյական ինքնագնահատականի մա-
սին` ելնելով իր սահմանափակ մտավոր կամ տարիքային հնարավո-
րություններից: 

Ինչպես երևում է վերոհիշյալ իրարամերժ գնահատականներից, 
«մարդ» և «անհատ» կատեգորիաների հարաբերակցության հարցը շա-
րունակում է արդիական մնալ ինչպես իրավաբանական գիտության մեջ, 
այնպես էլ իրավակիրառ պրակտիկայում: Այս հանգամանքը պահանջում 
է հատուկ վերլուծություն երեխաների նկատմամբ որոշ սահմանադրա-
կան և այլ իրավական նորմերի կիրարկման և վերոհիշյալ տերմինների 
անորոշության, անհամաձայնության պատճառով երեխաների որոշ իրա-
վունքների և ազատությունների սահմանափակումների առումով:  

Նշենք, որ «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի համաձայնա-
գրի 1-ին հոդվածն ամրագրում է, որ երեխա է համարվում մինչև 18 տա-
րեկան յուրաքանչյուր մարդկային էակ, եթե նա օրենքով սահմանված 
դեպքերում չափահասություն ձեռք չի բերում ավելի վաղ տարիքում: 
Տվյալ ձևակերպումն առավելագույնս ընդլայնում է «երեխա» հասկացութ-
յան բովանդակությունը` օժտելով նրան ոչ միայն մարդու, այլ նաև մարդ-
կային էակի կարգավիճակով: 

Այստեղից կարող ենք կատարել հետևություն, որ մարդ և անհատ 
կատեգորիաները տարբեր են, իսկ ինչ վերաբերում է երեխային, ապա 
անհատ տերմինը սույն մեկնաբանության շրջանակներում նրա նկատ-
մամբ կիրառելի չէ, համենայնդեպս մինչև երեխայի կողմից իր սեփա-
կան «ես»-ի գիտակցման պահը: Այնուամենայնիվ, բովանդակային և ժա-
մանակային առումներով երեխային որպես սոցիալական առումով մարդ-
կային էակ դիտարկելու հանգամանքը շարունակում է մնալ անորոշ:  

Երեխայի կարգավիճակի հաջորդ առանձնահատկությունը նրա ֆի-
զիկական և սոցիալական անօգնականության մեջ է, որի պատճառով 
նրա մի շարք իրավունքները չեն կարող իրականացվել իրենց կողմից, 
իսկ դրանց ապահովման պատասխանատվությունը դրվում է այլ սուբ-
յեկտների` ծնողների, վերջիններիս փոխարինող անձանց, պետական 
համապատասխան մարմինների վրա:  

ՀՀ Սահմանադրությունում ամրագրված որոշ իրավունքներ և ազա-
տություններ, մասնավորապես կյանքի, անձնական ազատության և ան-
ձեռնմխելիության իրավունքները դասվում են երեխայի բնական իրա-
վունքների շարքին և ուղղակի կապի մեջ չեն նրա քաղաքացիական 
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կարգավիճակի հետ: Միևնույն ժամանակ, որոշ իրավունքներ պահան-
ջում են համապատասխան տարիքի առկայություն սոցիալական առու-
մով, օրինակ` ընտրության իրավունք, ձեռնարկատիրական գործունեութ-
յամբ զբաղվելու իրավունք [5, էջ 44]: 

Ինչպես նշում է Լ.Ֆ. Օբուխովան, «7-ից մինչև 12-14 տարեկան հա-
սակում ընկած ժամանակահատվածն անհատին տանում է դեպի ավելի 
շատ ինքնուրույնության: Այդ պահից երեխաները`մեծերի հետ համատեղ 
յուրովի ձգտում են իրավահավասար հասարակության ստեղծման: Երե-
խան սկսում է ընկալել իրեն որպես տարբեր հնարավորությունների 
կրող, փորձում է կողմնորոշվել տարբեր հասարակական հարաբերութ-
յուններում: Նա համեմատում է դրանց նշանակությունը և իրեն չափում է 
դրանցով: Դեպի զարգացում տանող այդ նոր քայլով ավարտվում է նախա-
պատրաստությունը կյանքին, որն էլ կազմում է մանկությունը» [6, էջ 65]: 

Ամփոփելով վերոգրյալները` կարելի է առանձնացնել երեխայի` որ-
պես իրավահարաբերությունների հատուկ սուբյեկտի հետևյալ հատկա-
նիշները. 

• երեխային իրավահարաբերությունների հատուկ սուբյեկտ ճանա-
չելու ամենակարևոր նախապայմանը նրա տարիքային սահմաններն են: 
Հետևաբար երեխայի կարգավիճակը ևս սահմանափակված է ժամանա-
կային առումով: Օրենսդրական կարգավորումների մեծ մասն այդպիսի 
կարգավիճակ նախատեսում են ծննդյան պահից մինչև չափահասության 
տարիքը: Սակայն տարիքային այդ սահմաններում գտնվելը չի զրկում ե-
րեխային յուրաքանչյուր մարդկային էակին հասու արժանապատվության 
հարգանքի իրավունքից: Դա մեկ գնահատական է, որի կարիքը հատ-
կապես ունեն երեխաները: Այդ կապակցությամբ անհատ և մարդ հաս-
կացությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անհատ տերմինը կի-
րառելի չէ երեխայի նկատմամբ և ոչ մի կերպ չի կարող պայմանավորել 
արժանապատվության հարգանքի իրավունքը: Որպես անհատ ձևավոր-
վելու պայմանը չի կարող զրկել անձին այդ իրավունքից օգտվելու հնա-
րավորությունից,  

• չնայած երեխայի իրավունակությանը, որը նա փաստացի ձեռք է 
բերում ծննդյան պահից, նրա հնարավորություններն իրականացնելու 
օրենքով տրամադրված իրավունքները և ազատությունները էապես 
սահմանափակ են`պայմանավորված կենսաբանական և սոցիալ-հոգե-
բանական անօգնականությամբ, ծնողներից, նրանց փոխարինողներից, 
սոցիալական հարաբերություններից և պետական մարմիններից նրանց 
անձնական, իրավական և սոցիալական լրիվ կամ մասնակի կախվա-
ծությամբ, որոշ դեպքերում նաև իրավական բազային անկատարելութ-
յամբ (օրինակ՝ երեխային իրավական պաշպանության տակ վերցնելու 
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սկզբնական փուլի որոշման հարցը): Երեխայի` որպես իրավահարաբե-
րությունների հատուկ սուբյեկտի իրավական կարգավիճակի ամրապնդ-
մանն ուղղված առաջնահերթ խնդիրների լուծման նպատակով հարկ ենք 
համարում մշակել երեխայի կյանքի սկզբնական պահը և նրա իրավու-
նակությունը սահմանող իրավական հատուկ կառուցակարգեր, խստաց-
նել նրա ձևավորման ու զարգացման ավելի վաղ շրջանին վերաբերող 
պաշտպանական նորմերը, ապահովել հավասարակշռություն երեխայի 
և իրավահարաբերության մյուս սուբյեկտների միջև: 
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РЕБЕНОК - СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

В законодательстве и в регулируемым им правоотношениях нали-
чествует большое количество субьектов, которые наделены специаль-
ным статусом в зависимости от тех или иных особенностей: профес-
сиональные, должностные, возрасные, половая принадлежность и т.д. 
В результате правового анализа участия ребенка в разнообразных пра-
воотношениях выявляются некоторые особенности, которые позволяют 
рассматривать детей в качестве специального субъекта правоотноше-
ний. Придание важности месту и роли ребенка в обществе позволяет с 
одной стороны проявить к ним особое внимание и уважение, с другой 
стороны создает возможность взять под особую защиту несовершен-
нолетних членов общества. Данная статья посвящена рассмотрению 
предпосылков признания ребенка в качестве специального субъекта 
правоотношений, что может существенно способствовать уравновеше-
нию прав совершеннолетних и несовершеннолетних членов общества. 

Ключевые слова: ребенок, человек, индивид, специальный 
субъект правоотношений, возрастной ценз, уважение достоинства, 
детство, физическая и социальная беспомощность. 
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CHILD AS A SPECIAL SUBJECT OF LEGAL RELATIONS 
 

In the legislation and in the legal relations regulated by it there are a 
large number of subjects having a s pecial status due t o their special 
characteristics such as professional, sexual, official, age etc. Due to the 
participation of a child in the sphere of multiple legal relations and to its 
legal analysis from this scope a num ber of features are brought about 
allowing us to observe a child as a special subject of legal relations. Giving 
such a huge importance to the role of a c hild in the society one t he one 
hand draws our special attention and respect towards them, on the other 
hand enables us to provide a special protection to the minor members of 
the society. This article is devoted to investigation of the background of the 
child as a special subject of legal relations which can significantly contribute 
to the balance of the rights of adult and minor members of the society. 

Keywords: child, man, individual, a special subject of legal relations, 
age census, respect to dignity, childhood, physical and social helplessness. 
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ՎԱՐԴԱՆՈՒՇ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի հայցորդ 

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ» 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հիմնական օրենքը «սահմանափակում» եզրույթը սահմանելով, 
դրան տվել է իրավունքներից, պարտականություններից և պատաս-
խանատվությունից տարբեր բովանդակություն: Ընդունված է սահ-
մանափակման տարատեսակ համարել արգելքները: Արգելքների և 
սահմանափակման նմանությունն այն է, որ և´ արգելքները, և´ սահ-
մանափակումը որոշում են սուբյեկտի վարքագծի սահմանները, իսկ 
տարբերությունը՝ հանրային վտանգավոր արարքների արգելքը, որը 
հանդիսանում է ոչ թե իրավունքի, այլ իրավունքների չարաշահման 
արգելք: Այժմ դիտարկենք պատասխանատվության հարաբերակ-
ցությունը սահմանափակման հետ, կամ պատասխանատվությունը 
որպես սահմանափակման տարատեսակ: Պատասխանատվությունը 
կարելի է դիտարկել որպես մարդու իրավունքների սահմանափակում 
մարդու կողմից հանրային վտանգավոր կամ հակաօրինական գոր-
ծողություն կատարելու դեպքում: Հոդվածում եզրահանգվել է, որ ար-
գելքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը 
հանդիսանում են սահմանափակման տարատեսակներ և տրվել է 
«սահմանափակում» եզրույթի սեփական սահմանումը: 

Հիմնաբառեր. սահմանափակում, արգելք, պարտականություն, 
պատասխանատվություն: 

 
Համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացման փուլերում պե-

տության և անհատի փոխհարաբերության սկզբունքի սահմանումը հա-
մարվել է ամենակարևոր խնդիրներից մեկը: Պատահական չէ, որ մաս-
նագիտական գրականության մեջ հանդիպում է այսպիսի մոտեցում. 
«Մարդկության պատմությունն անհատի և սոցիալական հանրության միջև 
իրենց անկախության համար անընդհատ պայքարի պատմություն է» [2]: 

Բ. Խ. Էբզեևի պնդմամբ սահմանափակման հիմնախնդիրը համար-
վում է ազատության տեսության մաս, որի հետևանքով այդ հիմնախնդրի 
վարդապետական հետազոտության և սահմանադրական կարգավոր-
ման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է «անհատականության և 
կոլեկտիվի դիալեկտիկայով և դրա համարժեք սահմանադրական ար-
տացոլմամբ» [8]: 

Բացի այդ, սահմանափակումն ուղղակի կապված է հասարակութ-
յան մեջ մարդու ազատության սահմաններին պետության կողմից մար-
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դու ազատությանը միջամտելու աստիճանի հետ: Միևնույն ժամանակ 
մարդու և քաղաքացու իրավունքների իրականացումը փոխպայմանա-
վորված է դրանց սահմանափակմամբ, քանի որ իրավաչափ սահմանա-
փակմամբ է պայմանավորված իրավակիրառության լրիվությունը, իսկ 
անհրաժեշտ և բավարար սահմանափակման սահմաններից դուրս գալը 
հանգեցնում է մարդու իրավունքների խախտման: 

Գիտնականների մեկ խմբի կարծիքով իրավունքների և ազատու-
թյունների սահմանափակումը կապված է հասարակության մեջ մարդու 
ազատության սահմանների որոշման հետ: Օրինակ՝ Վ. Ս.Ներսեսյանցի 
կարծիքով սահմանափակումը դա բարօրությունից օգտվելու սանկցա-
վորված ժամանակավոր սահմանափակումը (ինչպես մշտական (ըստ 
էության), այնպես էլ ժամանակավոր) կամ նեղացումն է, որը սուբյեկտիվ 
իրավունքի առարկա է: Միևնույն ժամանակ սահմանափակումը ոչ թե 
հենց ինքը բարօրությունն է, այլ անձնական և հասարակական բարօ-
րության հավակնության պայմանն է, այդ իրավունքներից օգտվելու շա-
րունակականությունը, լրիվությունն ու որակն է, ինչպես նաև այդ իրա-
վունքների և ազատությունների եզրահանգումն է որոշակի սահմանների 
մեջ, կամ իրավունքի սուբյեկների ամենատարբեր շահերի և բարօրութ-
յան հավասարակշռումն է [5]: 

Ա. Ա. Պոդմարյովը նշում է իրավունքների և ազատությունների սահ-
մանափակման հետևյալ ձևերը. 

• արգելք իրավունքների և ազատությունների իրականացման որո-
շակի ձևերի նկատմամբ, այսինքն՝ արարքի սահմանների նշում (հարա-
բերական արգելք), 

• իրավունքների և ազատությունների լրիվ արգելք (բացարձակ 
արգելք), 

• պետական լիազոր մարմինների կողմից իրավունքների և ազա-
տությունների մեջ ներխուժում, որը բնութագրվում է պետական մարմիննե-
րի ակտիվ գործողություններով և անհատի պասիվ գործողություններով, 

• պարտականություններ, 
• պատասխանատվություն [7]: 
Համաձայն Մ.Ն.Մարչենկոյի՝ սահմանափակում են համարվում իրա-

վունքի նորմի դիսպոզիցիայում ամրագրված արգելքները, որոնք իրենց 
հերթին հանդիսանում են պասիվ պարտականություններ: Որևէ մեկի 
գործողությունների նկատմամբ արգելք դնելով՝ օրենսդիրն այդ անձին 
պարտավորեցնում է ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարե-
լուց: Այն խոչընդոտում է տվյալ անձի շահերի բավարարմանն ի շահ այլ 
անձանց` հակառակ կողմի շահերի իրականացման: 
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Մ.Ն.Մարչենկոն սահմանափակում է համարում նաև կասեցումը, 
որոնք հանդիսանում են ժամանակավոր և կոնկրետ արգելքներ, օրի-
նակ՝ որևէ ակտի գործողության կասեցումը, ասենք, երբ վիճարկվում է 
այդ ակտի սահմանադրականությունը և այլն: 

Ինչպես երևում է վերոնշվածից, պատասխանատվությունը, արգելք-
ները և պարտականությունները նույնպես իրավունքների սահմանա-
փակման ձևեր են: Պարտականությունները թույլ են տալիս գործել միայն 
օրենքում հստակ ամրագրված ձևով և դրանով սահմանափակում են 
տվյալ անձի ուրիշ այլ կերպ գործելու իրավունքը: Դեռևս Հեգելը նշել է. 
«Պարտականությունը դա սահմանափակում է» [6]: 

Սակայն մեր կարծիքով պարտականություններից միայն մեկ, այն էլ 
ոչ մեծ մասն է, որ կարելի է դիտել որպես իրավունքի սահմանափակում, 
օրինակ՝ հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցելու յուրաքանչյուր քա-
ղաքացու պարտականությունը (հոդ. 46) և յուրաքանչյուրի օրենքով սահ-
մանված կարգով և չափով հարկեր, տուրքեր և պարտադիր այլ վճա-
րումներ կատարելու պարտականությունը (հոդ. 45), կարելի է համարել 
իրավունքի սահմանափակում, սակայն երեխաների դաստիարակութ-
յան, առողջության, լիարժեք և ներդաշնակ զարգացման և կրթության 
մասին հոգ տանելու ծնողների պարտականությունը (հոդ. 36) և չափա-
հաս աշխատունակ անձանց անաշխատունակ և կարիքավոր ծնողների 
մասին հոգ տանելու պարտականությունը (հոդ. 36) մեր կարծիքով ոչ մի 
կերպ չի կարելի դիտել որպես իրավունքի սահմանափակում:  

ՀՀ Սահմանադրության մեջ և մյուս իրավական ակտերում ավելի 
մեծ տեղ են զբաղեցնում արգելքները, որպես մարդու իրավունքների և 
ազատությունների սահմանափակման տարատեսակ: ՀՀ Սահմանադ-
րությունն արգելում է մարդուն խուզարկել այլ կերպ, քան օրենքով սահ-
մանված դեպքերում և կարգով (հոդ. 16), առանց իր համաձայնության 
մարդուն ենթարկել գիտական, բժշկական և այլ փորձերի (հոդ. 17), նշա-
նակել ավելի ծանր պատիժ, քան կարող է կիրառվել հանցագործության 
կատարման պահին գործով օրենքով (հոդ. 22) և այլն: ՀՀ քրեական 
օրենսգիրքն այս արգելքները չպահպանելու համար սահմանում է պա-
տասխանատվություն: 

Անխոս արգելքի և սահմանափակման նմանությունն այն է, որ եր-
կուսն էլ որոշում և հստակեցնում են սուբյեկտի վարքագծի սահմանները՝ 
պահանջելով չկատարել իրավունքի նորմում ամրագրված որոշակի գոր-
ծողություններ: Այս իմաստով սահմանափակումները շատ նման են ար-
գելքներին, նույնիսկ, երբեմն թվում է, թե կազմում են արգելքների էութ-
յունը, որովհետև սահմանափակում է անհատի ակտիվությունն այն դեպ-
քում, երբ այն ուղղված է հասարակության դեմ և հակասում է հանրային 
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շահին, սակայն «սահմանափակում» և «արգելք» հասկացությունները 
նույնական չեն: Նրանց տարբերությունն այն է, որ արգելքները չպահ-
պանելը հանգեցնում է պատասխանատվության: Ըստ էության՝ արգելքը 
հանդիսանում է անօրինական ոտնձգությունների նկատմամբ իրավունքի 
չարաշահման սահմանափակում, իսկ սահմանափակումները ոչ միայն 
անօրինական ոտնձգությունների սահմանափակումն են, բացի դրանից 
սահմանափակման չարաշահումը կարղ է առաջացնել ոչ միայն քրեական 
պատասխանատվություն և ոչ միայն ֆիզիկական անձանց համար:  

Սահմանափակումները նախատեսվում են սահմանադրությամբ և 
օրենքներով: ՀՀ Սահմանադրության 43-րդ հոդվածը տալիս է մարդու 
իրավունքների և ազատությունների «օրինական, իրավական սահմանա-
փակման» հնարավորություն, այսինքն՝ այնպիսի սահմանափակումներ, 
որոնք նախատեսված են օրենքով, իսկ օրինաստեղծ գործունեությունը 
պետական իշխանության ճյուղերից մեկի` օրենսդիր իշխանության գոր-
ծունեությունն է: Իսկ արգելքներ կարող են պարունակվել նաև այլ իրա-
վական ակտերում: Այսինքն՝ արգելքն ավելի նեղ է, քան սահմանափա-
կումը: Այդ պատճառով մենք չենք կիսում գիտնականների այն կարծիքը, 
որ արգելքները հենց սահմանափակումներն են: 

Ինչ վերաբերում է գիտնականների այն մոտեցմանը, որ պատաս-
խանատվությունը դիտարկում են որպես սահմանափակման ձև, ապա 
ուսումնասիրելով պատասխանատվության և սահմանափակման հարա-
բերակցությանը, կարող ենք անել հետևյալ վերլուծությունը` տեսությու-
նից հայտնի է, որ պատասխանատվությունը պետության արձագանքն է՝ 
օրինական գործողությունների միջոցով կանխել իրավախախտների ա-
նիրավաչափ գործողություններն ազատազրկմամբ կամ իրավունքների 
այլ սահմանափակումների միջոցով:  

Այս երկու հասկացությունների նմանությունն այն է, որ ՀՀ քրեական 
օրենսգիրքը պատասխանատվություն է սահմանում նաև հասարակութ-
յունում պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, հանրութ-
յան առողջության և բարոյականության, այլոց սահմանադրական իրա-
վունքների և ազատությունների, պատվի և բարի համբավի պաշտպա-
նության դեմ կատարված հանցագործությունների համար: Այսինքն՝ ինչ-
պես սահմանափակումները, այնպես էլ պատասխանատվությունն իրա-
կանացվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված նպատակների հա-
մար: Սակայն դրանք նույնը չեն: 

Սահմանափակումը պետության միջամտությունն է մարդու իրա-
վունքների և ազատությունների իրականացման նկատմամբ, որն իրա-
կանացվում է անկախ սուբյեկտի բացասական գործունեությունից, իսկ 
պատասխանատվությունն իրականացվում է միայն սուբյեկտի բացասա-
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կան գործողությունների արդյունքում: Պատասխանատվության և սահ-
մանափակման նմանությունն այն է, որ պետությունը «միջամտում» է 
մարդու իրավունքների և ազատությունների իրականացմանը: 

Այսպիսով՝ պատասխանատվությունը կարելի է համարել մարդու և 
քաղաքացու իրավունքների սահմանափակում, նրանց կողմից հանրային 
վտանգավոր կամ հակաիրավական գործողությունների արդյունքում 
միայն: Այսինքն՝ «պատասխանատվությունը» նույնպես ավելի նեղ է, քան 
«սահմանափակումը»: 

Գիտնականների հակասական տեսակետների արդյունքում չկա 
սահմանափակման միասնական սահմանում, որը հետք է թողել օրենսդ-
րության վրա: Սահմանափակման միասնական հասկացության բացա-
կայության մասին բազմիցս արծարծվել է գրականության մեջ, նշվել է 
նաև այս խնդրի վարդապետական լուծման անհրաժեշտության մասին : 

Մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման 
միասնական հասկացության բացակայության հիմնական պատճառը. 

• գիտնականների մոտ տեսակետների տարբերությունն է (գիտա-
նականների մի մասը կողմ են սահմանափակման լայն մեկնաբանությա-
նը և պարտականություններն ու պատասխանատվությունը դիտարկում 
են որպես սահմանափակման տարատեսակ, իսկ մյուսները սահմանա-
փակումը հասկանում են նեղ իմաստով, ընդունում են միայն սահմանադ-
րական սահմանափակումները), 

• սահմանադրական նույն եզրույթի տարբեր մեկնաբանության 
հնարավորությունը, մի կողմից մարդու և քաղաքացու իրավունքների 
սահմանափակումը դիտարկվում է որպես սահմանադրական իրավունքի 
առանձին ինստիտուտ, անհատի իրավական կարգավիճակի տարր, իսկ 
մյուս կողմից «սահմանափակում» եզրույթն օգտագործվում է բացասա-
կան իմաստով, որպես անօրինական սահմանափակում։ 

Գոյություն ունեցող տեսակետն ուսումնասիրելու համար պետք է 
ուշադրություն դարձնել մի քանի հիմնական հարցերի. 

• նախ սահմանադրական իրավունքի տեսության մեջ սկսած ՀՀ 
Սահմանադրությունից «սահմանափակումը» հասկանում ենք լայն իմաս-
տով` պատասխանատվությունը, պարտականություն և արգելք, 

• երկրորդ` սահմանադրական իրավունքի գիտության համար մեծ 
հետաքրքրություն են ներկայացնում իրավաչափ սահմանափակումները` 
օրինական, իրավական, արդար, համաչափ, թույլատրելի և այլն, մյուս 
սահմանափակումները համարվում են ոչ իրավաչափ, այսիքն` իրավա-
խախտումներ։ 

Օրենքով մարդուն տրված (պոզիտիվ) իրավունքը հենց բնական ի-
րավունքի սահմանափակման ձևերից է: Ընդունելի է այն մոտեցումը, որ 
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սահմաններ ունեցող իրավունքը դա հենց սահմանափակումն է, իրա-
վունքների նեղացումը: 

Էբզեևը տվել է սահմանափակման իր դասակարգումը, որի համա-
ձայն սահմանափակումները լինում են` 

• ընդհանուր բնույթի, որոնք որոշում են հիմնական իրավունքների 
և ազատությունների թույլատրելի սահմանները և նպատակները, 

• հիմնական իրավունքների՝ արտակարգ դրության ժամանակ, 
• տարբեր իրավական կարգավիճակ ունեցող անձանց հիմնական 

իրավունքների և ազատությունների (պաշտոնատար անձինք, զինծառա-
յողներ, ազատազրկման վայրերում քրեական պատիժը կրող անձինք) [8]: 

Ելնելով վերոշարադրյալ ուսումնասիրությունների արդյունքներից՝ 
կարող ենք նշել, որ սահմանափակումները պարտականությունները, 
արգելքներն ու պատասխանատվությունն են միասին վերցրած, իրակա-
նացվում են միայն օրենքով (սահմանադրական կամ դաշնային օրենքով) 
և միայն անհրաժեշտության դեպքում, սահմանադրական նպատակնե-
րին հասնելու համար, սահմանափակման սկզբունքների պահպանմամբ:  

Քանի որ ՀՀ իրավունքի համակարգում և իրավագիտության մեջ 
բացակայում է մարդու իրավունքների «սահմանափակում» հասկացու-
թյան միասնական բնորոշումը, ուստի հետազոտության արդյունքներով 
առաջարկվել է հիշյալ եզրույթի հետևյալ բնորոշումը, որի համաձայն 
սահմանափակումն օրենսդրի կողմից մշակված, մարդու իրավունքների 
և ազատությունների իրականացման սահմանն է, որն արտահայտվում է 
արգելքներով, պարտականություններով, պատասխանատվությամբ, 
որոնց գոյությունը պայմանավորված է սահմանադրական արժեքների 
պաշտպանությամբ: Մյուս կողմից մարդու իրավունքների և ազատութ-
յունների սահմանափակումը կարող է դրսևորվել ոչ իրավաչափ ձևով, 
որը բերում է մարդու իրավունքների նեղացման, մերժման ու փոփոխ-
ման: Ոչ իրավաչափ սահմանափակումը մարդու իրավունքներին ու 
ազատություններին անհիմն, անթույլատրելի և, հետևաբար, անօրինա-
կան միջամտությունն է, որն իրականացվում է սուբյեկտիվ իրավունքնե-
րի ծավալի և սահմանների փոքրացմամբ, խտրականության, խոչընդոտ-
ների, անհիմն պարտականությունների ու հարկադրանքի ամրագրման 
միջոցով: Մինչդեռ մարդու իրավունքների սահմանափակման ոչ լիար-
ժեք ձևակերպումը գործնականում հանգեցրել է այդ իրավահարաբերու-
թյունները կարգավորող օրենսդրության չհամակարգվածության, ինչը 
մարդու իրավունքների սահմանափակման իրականացման կարգը, ըստ 
էության, ուղղակի կախվածության մեջ է դրել իրավակիրառողից: 
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ТЕРМИН «ОГРАНИЧЕНИЯ» ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Конституционные нормы, вводя в текст Основного закона термин 
«ограничение», предопределяют рассмотрение ограничений как осо-
бого явления, отличного от прав, обязанностей и ответственности. 
Еще более широким является рассмотрение правовых запретов в 
качестве своеобразных ограничений прав и свобод человека. Общим 
между запретом и ограничением является то, что и запрет и ограни-
чение определяют рамки поведения субьекта, а различие состоит в 
том, что запрет преступных посягательств по сути своей это ограни-
чение злоупотребления правом. Еще одним аспектом указанной 
проблемы является соотношение ответственности с ограничениями, 
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либо рассмотрение ответственности в качестве одной из форм 
ограничений. Ответственность можно обозначить как ограничение прав 
и свобод человека в результате совершения им же общественно 
опасного и противоправного деяния. Отнесение обязанностей и 
ответственности к формам ограничений вполне обьяснимо, ибо в 
сущности они и есть определенные стеснения в реализации прав 
человека. Автор пришел к выводу, что запрет, обязанность и 
ответственность являются видами ограничения. Автор дал свое 
определение термину «ограничения».  

Ключевые слова: ограничения, запрет, ответственность, 
обязанность. 
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TERMS ,,LIMITATIONS'' OF HUMAN RIGHTS 
 

 When introducing the term "limitation" in the context of the Basic Law, 
the constitutional norms predefine review of limitations distinct from the 
rights, duties and responsibilities. Review of legal prohibition as original 
limitation of rights and freedoms of an individual appears to be broader. 
Common feature between prohibition and l imitation is the fact that 
prohibition and limitation define the behavior of an entity, and the difference 
lies in the fact that prohibition of criminal assault is inherently limiting abuse 
of right. Ratio of the limitations of liability or consideration of duty as a form 
of restrictions is another aspect of this problem. Responsibility can be 
defined as limitation of rights and freedoms of an individual as a result of 
commitment of socially dangerous and unl awful acts. Rating duties and 
responsibilities to the forms of restrictions is explicable as, in essence, they 
themselves appear to act as certain restrictions in the realization of human 
rights. The author gives her own definition to the term "limitation".  

Keywords: limitation, prohibition, responsibility, duty. 
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Ք ա ղ ա ք ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական  

կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի  
վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱԶՄԱՎԵԿՏՈՐ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

Հիմնավորվում է այն մոտեցումը, որ եվրոպական և ամերիկ-
յան հանրային կառավարման համակարգերի արդիականացումն 
անցել է պատմական զարգացման տարբեր ուղիներ, սակայն վե-
բերյան ու վիլսոնյան մոտեցումներն երկուսի համար էլ ընդհանուր 
են: Հեղինակը համոզված է, որ զարգացող երկրները, որպեսզի 
հաղթահարեն քաղաքական զարգացման ճգնաժամերն և կարողա-
նան պատասխանել առկա մարտահրավերներին, պետք է համադ-
րեն «governance» և «management» եզրույթների արժեքային համա-
կարգերը: Արդիականացման գործընթացն ենթադրում է ոչ թե հան-
րային կառավարման ավանդական մոդելի մեխանիկական բարե-
փոխում, այլ կառավարող ընտրանի-գործարար ընտրանի-ար-
հեստակցական միության (տրիպարտիզմ) ղեկավարների փոխ-
հարաբերությունների նպատակամետ արդիականացում՝ համաձայն 
նոր հանրային կառավարման սկզբունքների: Հեղինակը, նկատի 
ունենալով պատրանքային կամ գունավոր («բարեփոխումներ ներք-
ևից») հեղափոխությունների փորձի անարդյունավետությունը, առա-
ջարկում է արդիականացում իրականացնել «բարեփոխումներ վեր-
ևից» սցենարի միջոցով: Այդ պարագայում կառավարող ընտրանին 
կամք է ցուցաբերում և պահովում հանրային կառավարման բոլոր դե-
րակատարների ինստիտուցիոնալ գործունակությունը՝ գիտավերլու-
ծական հարացույցի միջոցով:  

Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, նոր հանրային կառա-
վարում, արդիականացում, բազմավեկտոր գործընթաց, բարեփո-
խումներ վերևից, բարեփոխումներ ներքևից, վարչարարություն, 
կառավարող ընտրանի, քաղաքացիական հասարակություն, լավ 
կառավարում, կոնսոլիդացիա, ապակենտրոնացում, գիտավերլու-
ծական հարացույց: 

 
Հանրային կառավարման համակարգը, որպես բազմամաչափ 

երևույթ, ընդգրկում է պետական կառավարման մարմինները, դրանց 
արդյունավետ աշխատանքի համար պատասախանատու պետական 
պաշտոնյաներին, մասնավոր հատվածը և քաղաքացիական հասրա-
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կությունը: Պետություն-քաղաքացիական հասարակություն-մասնա-
վոր հատված համագործակցությունն էլ դրված է հանրային կառավար-
ման հիմքում, որտեղ յուրաքանչյուր դերակատար իր ազդեցությունն ունի 
հանրային կառավարման համակարգի արդիականացման (այսու-
հետև՝ ՀԿՀԱ) գործընթացների վրա: Հանրային կառվարման դերակա-
տարներ են՝ պետական կառավարման տարբեր մակարդակների ինստի-
տուտները, քաղաքական կուսակցությունները, խոշոր գործարարությունը 
(բիզնես), ԶԼՄ-ները, հասարակական կազմակերպությունները և շար-
ժումնեը, կառավարող ընտրանին, տեղական ինքնակառավարման մար-
մինները, քաղաքացական հասարակությունը, անհատները և այլն: 

Հանրային կառավարման գերակա դերակատար է պետությունը, որը 
մշակում է հանրային քաղաքականությունը և ապահովում համակարգի 
բնականոն արդիականացումը: Պետությունը, որպես համազգային ինս-
տիտուտ ներկայացնում է հանրության շահերը, միաժամանակ երաշխա-
վորում է մասնավոր շահերի պաշտպանության իրավունքն [1, p 3-6]: Այլ 
հանրային ինստիտուտերը, այդ թվում նաև քաղաքացիական ինստի-
տուտները, որոնք ներկայացնում են մասնավոր, խմբային, կորպորատիվ 
շահեր, միևնույն է չեն կարող իրենց վրա վերցնել հանրային իշխանութ-
յան գործառույթը: Այս համատեքստում պետության էությունը տարաբ-
նույթ կառուցակարգերի մշակումն է՝ մասնավոր շահերը համընդհանուր 
շահին համադրելու համար: Հակառակ դեպքում հասարակությունը 
կորցնում է վստահությունը պետության հանդեպ: Սակայն, պետությունը 
զերծ չէ մասնավոր շահերի որոշակի ազդեցությունից: Այն պետություն-
ներում որտեղ մասնավոր շահերը գերազանցում են հանրայինին ժո-
ղովրդավարության որակն ցածր է: 

Հանարային կառավարման առանցքային դերկատարը հանրային 
հատվածն է: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ գիտական գրականության 
մեջ գոյություն ունեն հանրային հատվածի մեկնաբանման տարբեր տե-
սակետներ, սակայն առավել հատկանշական է գերմանացի սոցիոլոգ 
Յո. Հաբերմասի բնորոշումը, ըստ որի. «Հանրային հատվածը սոցիալա-
կան կյանքի այն ոլորտն է, որտեղ ձևավորվում է հանրային կարծիքը: 
Այն հենվում է պատմական ժառանգության, ներկայի պահանջների և 
ապագայի հրամայականների վրա» [2, p.231]: Այսինքն այն սոցիալ-քա-
ղաքական խնդիրների բացահայտման և լուծման, հասարակության 
զարգացման, անձի սոցիալականացման և մրցակցային մասնակցութ-
յան ապահովման հարթակ է:  

ՀԿՀԱ գործընթացը պայմանավորված է բարեփոխումների տարբեր 
ծրագրերից, իրականացման ձևերից և ունի տարբեր բնութագրիչներ: 
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Վերջիններս, համակարգված ուսումնասիրելու նպատակով, կարևորենք 
հետևյալ ընդհանուր օրինաչափությունները. 

 կատարողականի, արդյունվետության և արտադրողականության 
բարելավման ուղիների մշակում, 

 պետության կողմից քաղաքացիակենտրոն ծառայությունների մա-
տուցման իրականացում, 

 շահագրգիռ կողմերի շահերի նպատակամետ համակցման միջո-
ցով նրանց սպասումների բավարարում,  

 քաղաքացիների հետ ավելի պատասխանատու փոխհարաբե-
րությունների կառուցում:  

Պետականաշինության մշակույթի զարգացման մակարդակով պայ-
մանավորված՝ պետությունը ՀԿՀԱ իրականացնում է տարբեր մեթոդնե-
րով, հզորացնում է նրա հնարավորությունները և դարձնում այն առավել 
արդյունավետ, ձեռնահաս և հաշվետու: Պետությունը հասարակական 
կարիքի նպատակամետ բավարարմամբ կրճատում է այն անջրպետը, որը 
ժողովրդավարական անցմամբ պայմանավորված առաջանում է պե-
տության և հասարակության միջև՝ միևնույն ժամանակ կանխարգելելով 
դրա խորացման հնարավորությունները: Նմանօրինակ քայլերի միջոցով 
պետությունը ձեռք է բերում հանրային վստահություն և նպաստում պե-
տություն-քաղաքացիական հասարակություն-մասնավոր հատված 
երկխոսության զարգացմանը:  

Այս ամենին հասնելու նպատակով անցումային պետությունը, որ-
պեսզի դուրս բերի հասարակությունը քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամերից, պարտավոր է իրականացնել հանրային կառավար-
ման համակարգի շարունակական արդիականացում՝ կանխելով ազ-
գային անվտանգության ներքին արտաքին ներդաշնակ և աններդաշ-
նակ սպառնալիքները:  

Ժողովրդավարական անցմամբ պայմանավորված՝ ՀԿՀԱ առանձ-
նահատկությունները բացահայտելու համար, անհրաժեշտ է անդրադառ-
նալ ավանդական հանրային կառավարման էությանը: Այդ կառավար-
ման հիմնական պատասխանատուն «հրաման-կատարում» քաղաքակա-
նություն իրականացնող պետությունն է: Այս մոդելի բնութագրիչներից է 
զգայականորեն անձնավորված քաղաքականությունը՝ հիմնված կոնկ-
րետ անձի (թագավոր, զորավար, նախարար կամ կուսակցություն), այլ 
ոչ թե պետության նկատմամբ ունեցած հավատարմության և նվիրվածու-
թյան վրա: Այսպիսով, ավանդական հանրային կառավարմանը բնորոշ է 
այնպիսի կառավարում, որը գտնվում է քաղաքական լիդերության ղեկա-
վարման ներքո՝ հիմնված մշտապես համալրված, բնական և անանուն 
բյուրոկրատիայի խիստ հիերարխիայի վրա, որը չի մասնակցում հանրա-
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յին քաղաքականության մշակման բուն գործընթացին, այլ միայն կառա-
վարում է այդ գործընթացը [3, p. 17 ]: Ժամանակի հրամայականներով 
պայմանավորված մոդելն ազատական ժողովրդավարության արժեհա-
մակարգի օգնությամբ ռացիոնալացվեց՝ հանրագումարելով բուրժուա-
կան, բուրժուադեմոկրատական և բանվորագյուղացիական հեղափոխու-
թյունները, խռովությունները, պետական հեղաշրջումները: Այս մոդելի 
տեսական հիմքերն ԱՄՆ-ում դրել են Վ. Վիլսոնը և Ֆ. Թեյլորը, Միա-
ցիալ Թագավորությունում՝ Նորկոտ-Տրավելյան զեկույցը, իսկ Գերմա-
նիայում՝ Մ.Վեբերը: Այս տեսաբանների մոտեցումներն այսօր էլ ընդունե-
լի են, քանի որ XIX դարից մինչ այսօր ապացուցել են իրենց արդյունավե-
տությունը. «նրանց մշակած կառավարման համակարգի հիմնական հատ-
կանիշն այն էր, որ մասնագիտացված բյուրոկրատիան իրականացնում է 
հանրային կառավարման գործառույթները՝ առաձնցվելով այն քաղաքա-
կան կառուցակարգերից, ինչպես նաև՝ մասնավոր հատվածից» [4, p. 123]:  

Այս ամենին հաջորդեց պետության և քաղաքացիական հասարա-
կության համագործակցության վրա հիմնված հանրային կառավար-
ման համակարգի ձևավորումը: Եվրոպական և ամերիկյան հանրային 
կառավարման համակարգերն անցել են պատմական զարգացման 
տարբեր ուղիներ, սակայն վեբերյան մոտեցումներն երկուսի համար էլ 
ընդհանուր են դարձել՝ մշակելով հիերարխիկ կառավարվող կառուցա-
կարգը: Քննարկվող մոդելին նոր և կարևոր ծավալ հաղորդեց Վուդրո 
Վիլսոնը, ով ներկայացրեց քաղաքականություն-հանրային կառավա-
րում դիխոտոմիան: Վ. Վիլսոնը հանրային կառավարումն անվանում էր 
«հանրային իրավունքի մանրակրկիտ և համակարգված իրականացում»: 
Նա պնդում էր, որ պետք է հստակ տարանջատում լինի քաղաքակա-
նության և վարչարարության միջև, քանի որ հանրային կառվարումը 
դուրս է մնում քաղաքականության գործունեության ոլորտից, իսկ վարչա-
րարության խնդիրները քաղաքական խնդիրներ չեն [5, p. 74]: 

Հանրային կառավարման պատմական զարգացման հաջորդ շրջանը 
սկսվեց Ֆ. Թեյլորի «Գիտական կառավարման սկզբունքները և մեթոդ-
ները» հայտնի աշխատությունից (1911): Թեյլորի կարծիքով աշխատելու 
միակ լավագույն տարբերակն աշխատանքի ստանդարտացումն է, իսկ 
այն ենթադրում է վերահսկողություն, որի միջոցով հնարավոր կլինի ա-
պահովել չափանիշների պահպանումը [3, p. 27]: Երկրորդ համաշխար-
հային պատերազմից հետո այս մոտեցումները լրացվեցին՝ քաղաքական 
և հանրային համակարգերի բարեշրջման բարդացման առկա մարտահ-
րավերներին համահունչ: Շուտով ՀԿՀԱ գործընթացներում սկսեցին 
տարբերակվել «governance» և «management» հասկացությունները: Այս-
պես «Governance» հասկացությունը նախապես մշակված պատասխա-
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նատվության և փորձի քաղաքակականության և ընթացակարգերի այն-
պիսի ամբողջություն է, որն օգտագործվում է ռազմավարական ուղղութ-
յունների ապահովման, դրված նպատակներին հասնելու, ունեցած պա-
շարները հաշվետվողական օգտագործման և ռիսկերը կառավարելի 
դարձնելու ուղիների մշակման համար [6]: «Management» հասկացությու-
նը ցանկացած կազմակերպության տարբեր պաշարների (մարդկային, 
ֆինանսական, ֆիզիկական և տեղեկատվական) պլանավորման, կար-
գավորման, ուղղորդման, վերահսկողության գործընթաց է՝ կազմակեր-
պության առջև դրված նպատակներին հասնելու համար [6]: Եթե 
«Governance» հասկացությունը ներառում է ճիշտ մշակած գործողութ-
յունների նպատակամետ կատարում, ապա «management» ՝ ճիշտ մշա-
կած գործողությունների ճիշտ կատարում է: Պայմանավորված հան-
րային կառավարման արժեքային քաղաքականությունից նպատակա-
հարմար է երկու մոտեցումներն էլ համակցված օգտագործել: Սակայն 
զարգացող երկրները, որպեսզի ձերբազատվեն քաղաքական զարգաց-
ման ճգնաժամերից և կարողանան պատասխանել առկա մարտահրա-
վերներին գերապատվությունը տալիս են «Governance» հասկացությանը, 
քանի որ այն ներառում է ՀԿՀԱ նոր մոտեցումները: Ասվածը կարող ենք 
փաստել ելնելով այն իրողությունից որ դեռևս XX դարի 50-60 ական-
ներից գաղութային լծից ազատագրված նորանկախացած երկրները, չու-
նենալով հանրային կառավարման արդիականացման փորձ, «արևմտա-
կանացվեցին» և մինչ այժմ դրանց միջև առկա տարբերությունների բա-
ցահայտման միջոցով փորձում են դուրս գալ քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամերից: Նմանատիպ իրավիճակ է նաև հետխորհրդային երկրնե-
րում, որոնց քաղաքական արդիականացման գործընթացը նույնպես որ-
դեգրեց նույն հիմնախնդիրները, քանի որ անտեսվել է քաղաքակրթա-
կան առանձնահատկությունները: Արդյունքում երկու դեպքում էլ հրա-
պուրված մեխանիկական արևմտականացմամբ չկարևորվեց նշված 
հասկացությունների բազմակողմանի համեմատման միջոցով ՀԿՀԱ 
գործընթացում համակցել ազգային և համամարդկային արժեհամակարգը: 
1970-1980-ական թվականներին ձևավորվեց ՀԿՀԱ նոր մոտեցում՝ նոր 
հանարային կառավարման (ՆՀԿ) շրջանակներում: Այն հենվում է 
տնտեսության, հասարակական կազմակերպությունների, ինստիստունե-
րի և ծրագրերի արդյունավետ և ձեռնահաս գործունակության, ինչպես 
նաև բարձրորակ ծառայությունների մատուցման վրա: Փաստորեն 
ՀԿՀԱ գործընթացը ոչ թե ավանդական հանարային կառավարման մո-
դելի մեխանիկական բարեփոխումն է, այլ հանարային հատվածի և հա-
սարակություն-պետություն փոխհարաբերությունների նպատակամետ 
կերպափոխումը՝ համաձայն արտաքին և ներքին մարտահրավերների : 
ՆՀԿ հիմքում դրվեց մասնակցության, ապակենտրոնացման և ներկա-
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յացուցչական բյուրոկրատիայի գործունակության, նվիրվածության, 
պատրաստակամության և նորարարական/նախաձեռնողական վե-
րաբերմունքի, ինչպես նաև «նոր հումանիզմի սկզբունքները»: Խրա-
խուսվեց մասնակցության բոլոր տարբերակները, քանի որ դրա օգնութ-
յամբ քաղաքական իշխանությունն ակտիվացնում էր քաղաքացիների 
ներգրավվածությունը կառավարության գործերին, իսկ կազմակերպչա-
կան մասնակցությունը փոփոխություններ իրականացնելու և իշխանու-
թյունը կազմակերպության ներսում ընդլայնելու միջոց էր: Ուստի ՆՀԿ 
սկզբունքների արդյունավետ ներդրման նպատակով զարգացած երկր-
ներում պարբերաբար իրականացվում են «բարեփոխումներ վերևից»:Այ-
սինքն կառավարող պոլիարխիկ ընտրանին շարունակական բարեփո-
խումներ է իրականացնում՝ հաշվառելով սոցիալական շուկայի պահան-
ջարկը և առաջարկը: Մինչդեռ զարգացող երկրներում տեղի է ունենում 
«բարեփոխումներ ներքևից»: Այս պարագայում քաղաքական ընտրանին 
ճիշտ չարձագանքելով ակնկալվող փոփոխություններին մարգինալաց-
նում է զանգվածներին դրդելով նրանց պատրանքային հեղափոխու-
թյունների:  

Համակարգելով աֆրիկյան, լատինաամերիկյան և հետխորհրդային 
երկրների արդիականացման փորձը՝ ժողովրդավարացման «երրորդ ա-
լիքի» տեսաբաններն այդ երկրներում ՆՀԿ սկզբունքների հաստատման 
համար կարևորեցին ապակետրոնացումը՝արմատապես վերանայելով 
բյուրոկրատ-կլիենտ փոխհարաբերությունները: Ներառելով մի շարք ո-
լորտներ (քաղաքական, վարչարարական, ֆինանսական, շուկայական և 
այլն)՝ ապակենտրոնացումն ենթադրում է քաղաքացիների մասնակ-
ցությունը ՀԿՀԱ վերահսկման գործընթացին: Զարգացած և զարգացող 
երկրների ապակենտրոնացման առանձնահատկությունների և օրինա-
չափությունների շրջանակներում ուշագրավ հետազոտություններ է անց-
կացրել Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմա-
կերպությունը ((ՏՀԶԿ) Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD)): Այն ուսումնասիրելով նոր վարչարարության 
խաղի նոր կանոնների կրող դերակատարների՝ բյուրոկրատ-կլիենտ 
փոխկապվածությունը կարևորվեց զարգացած և զարգացող երկրներում 
դրանց տարբերությունները: Եթե զարգացած երկրներում պայմանավոր-
ված ժողովրդավարության որակով, դրանք ապակենտրոնացված են, ա-
պա զարգացող երկրներում այն ձևական բնույթ ունի, որն էլ դանդաղեց-
նում է այդ երկրներում ՀԿՀԱ միջոցով քաղաքական զարգացման ճգնա-
ժամերի հաղթահարման գործընթացը: Փաստվեց նաև, որ հանրային 
կառավարման ավանադական տեսությունները մնում են կիրառության 
մեջ և պայմանավորված երկրի քաղաքական և գործարար 
վերանախավերի ու արհեստակցական միությունների զարգացման աս-
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տիճանից ունեն որոշակի հաջողություններ: Ինչպես Գայ Պետերսն է 
նշում. «նրանք կռվել են մի քանի պատերազմում, ձևավորել և տարածել 
են մի շարք հանրային ծրագրեր, հանային հատվածի համար իրակա-
նացրել են լայնածավալ տնտեսական կառավարում և կատարել են այլ 
կարևոր ու հատկանշական քայլեր» [7, p. 13]:  

Անցյալ դարի 90-ականներին ՀԿՀԱ գործընթացը նոր որակ ձեռք 
բերեց, երբ տարբեր մոտեցումները զուգորդվեցին «Լավ կառավարման» 
սկզբունքների ներդրման համար [10, էջ 80-91]: Որպես հաշվետու, թա-
փանցիկ, պատասխանատու, ձեռնահաս և արդյունավետ, անաչառ և 
ընդգրկուն, օրենքներին հետևող, մասնակցային, փոխհամաձայնու-
թյամբ ուղղորդվող, ինչպես նաև ապագայի կառավարման ռազմավա-
րական մոտեցման սկզբունքների միասնություն, լավ կառավարումն են-
թադրում է լիդերների և հասարակության կողմից երկարաժամկետ հե-
ռանկարների մշակում: Այդ նկատառումներով Համաշխարհային բանկը 
համեմատության մեջ ընդհանրացրեց հետևյալ առանձնահատկություն-
ները՝ քաղաքական ռեժիմի տեսակը, տնտեսական և սոցիալական պա-
շարների հանրային կառավարումը, կառավարության կարողությունը 
քաղաքականության մշակման և իրականացման գործում [9]:  

Հանրային կառավարման համակարգի զարգացման և արդիակա-
նացման ճանապարհին կատարած կարևորագույն քայլերից էր Տնտեսա-
կան համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ- 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)) կողմից 
2005 թվականին հրատարակված «Արդիականացնելով կառավարությու-
նը» վերնագրով ակնարկը, որը միտված էր ՏՀԶԿ անդամ երկրներում 
սկսել արդիականացման ծրագրերի իրականացում՝ ընդգծելով այն լայ-
նածավալ նպատակները, որոնց միջոցով ապահովվելու էր հանրային 
հատվածի պատասխանատվությունը, թափանցիկությունը և արդյունա-
վետությունը, ինչպես նաև իրականացվելու էր «լավ կառավարման» 
սկզբունքների ներդրումը [10, էջ 81-82 ]: Այս նկատառումներով ՀԿՀԱ 
գործընթացում կարևորվեց և՛ արդյունքի կառավարումը, և՛ ռազմավա-
րական կառավարման կատարողականի գնահատումը: Արդյունքի կա-
ռավարումը հնարավորություն է տալիս լիդերներին և ընտրանու տար-
բեր խմբերին օգտագործել ստացված արդյունքները հանրային քաղա-
քականության, զարգացման ծրագրերի մշակման և կառավարման գոր-
ծընթացում: Պետության կայացվածության մակարդակով է պայմանա-
վորված այն, որ ստացած արդյունքերի մասին ողջ տեղեկատվությունը 
ոչ միայն հասանելի է բոլոր շահագրգիռ կողմերին, այլև «գիտավերլու-
ծական հարացույցի» միջոցով իրականացվում է վերլուծություն՝ հետա-
մուտ լինելով արդյունքների նպատակամետ կառավարմանը: ՀԿՀԱ գոր-
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ծընթացն ենթադրում է ապակենտրոնացում, ընթացակարգերի պարզե-
ցում, տեղեկատվության տրամադրման թափանցիկության ապահովում՝ 
ժամանակի պահանջներին և սպասումներին համահունչ: Այդ գործըն-
թացը ներառում է նաև այնպիսի կառուցակարգեր, որոնք ապահովում 
են հանրային հատվածի թափանցիկությունը, հաշվետվողականությու-
նը և պատասխանատվությունը: ՀԿՀԱ գործընթացը, միաժամանակ, 
քաղաքական կայունության և զարգացման առանցքային գործոններից 
մեկն է: Ուստի արդիականացումն առկա խնդիրներին նորարարական 
լուծումներ ապահովելով միաժամանակ պարտավոր է կանխատեսել 
գործընթացի շարունակականությունը:  

ՀԿՀԱ գործընթացը հենվում է այն հանգամանքի վրա, որ պետութ-
յունը և՛ քաղաքական համակարգի գերակա ինստիտուտն է, և՛ սոցիալա-
կան պայքարների այնպիսի տարածություն, որոնք ընթանում են ռասսա-
յական, էթնիկական, սեռային, աշխարհագրական դիրքի, ինչպես նաև 
էթիկական, բարոյական, կրոնական և սեռական նախընտրության վրա: 
Այս տարբերությունները ծնում են համապատասխան սոցիալական հա-
րաբերություններ, և պետությունը ստիպված է լինում միջամտել կամ որ-
պես օրենքներ ընդունող, սոցիալական փոխանակումները կարգավորող 
և օրենքը կատարող, կամ որպես կարգապահության պահապան` օժտ-
ված հարկադրանքի իրավասությամբ: Ուստի պետությունը պատաս-
խաատու է իր գործողությունների համար ոչ միայն հանրային պաշարնե-
րի կառավարման տեսանկյունից, այլև հնարային ծառայության որակի 
ապահովան առումով: Ինչպես նշում է Գ. Ալմոնդը. «քաղաքական համա-
կարգն այնպիսի ինստիտուտների միագումարն է, ինչպիսիք են՝ 
խորհրդարանը, բյուրոկրատիան և դատարանները, որոնք ձևավորում 
և կյանքի են կոչում հասարակության կամ դրանում առկա խմբերի կո-
լեկտիվ նպատակները» [13, с. 37]: Ելակետային այս մոտեցումը հիմք է 
տալիս եզրակացնելու, որ ՀԿՀԱ նախաձեռնությունը պետք է լինի բազ-
մավեկտոր՝ ապահովված կայացած օրենսդիր և գործադիր ինստիտու-
ցիոնալ համակարգերով: Նրանցից յուրաքանչյուրն ակտիվ ներգրավվե-
լով բարեփոխումների արդյունավետության ապահովան գործընթացին, 
պատասխանում են առկա մարտահրավերներին: Ուստի ՀԿՀԱ ժամա-
նակ անհրաժեշտ են գործողությունների արդյունավետ համադրում՝ շա-
հերի բազմավեկտոր համակցման միջոցով: 

ՀԿՀԱ գործընթացի բնականոնությունն ապահովվում է միայն հա-
սարակության կողմից պետության հանդեպ վստահության միջոցով: Լի-
նելով բազմակողմանի և բավական բարդ հասկացություն՝ այն իր մեջ 
պարունակում է ընդհանուր և համակարգային գործոններ, ինչպես օրի-
նակ՝ քաղաքական-վարչական համակարգի լեգիտիմությունը, պետու-
թյան կողմից մատուցվող ծառայություններին վերաբերող դինամիկ 
փոխներգործությունը: Հասարակությունն իր վստահությունը պետության 
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հանդեպ կորցնում է նրա կողմից մատուցվող ծառայությունների ցածր 
որակի պատճառով: Թերությունները վերաբերում են մատուցվող ծառա-
յությունների գներին, տեղեկատվության տրամադրման միջոցներին, հա-
սանելությանը, անվտանգության խնդիրներին և այլն:  

Այդ պարագայում պետությունն օգտագործում է այնպիսի գործիքա-
միջոցներ, որոնցով ապահովվում է հասարակության հետ արդյունավետ 
երկխոսության զարգացումը՝ հանրային խնդիրների լուծման և հասարա-
կության բարեկեցության ապահովման նպատակով: Քաղաքացիների 
վստահությունը վաստակելու համար պետությունն իրականացնում է հա-
տուկ աշխատանքներ՝ բացատրելով թե պետությունն ինչ հնարավորու-
թյուններով է օժտում հասարակությանը: Պետությունը, ձեռք բերելով 
հանրության վստահությունը, բարձրացնում է իր լեգիտիմության և հա-
մախմբման (կոնսոլիդացման) մակարդակը: Այս ամենին հասնելու հա-
մար պետությանն անհրաժեշտ են բարձր որակավորում ունեցող, 
արհեստավարժ պետական պաշտոնյաներ, որոնք կկարողանան արդյու-
նավետ երկխսություն ծավալել հանրային հատվածի հետ, ինչն էլ կապա-
հովի և՛ հանրային կառավարման արդյունավետությունը, և՛ կշահադրդի 
պատասխանատվության բարձրացմանը: Արդյունքում հասարակությունը 
որպես գործընկեր եռաչափ ժամանակի մեջ կմասնակցի ՀԿՀԱ բազմա-
վեկտոր գործընթացին: 

Այս նկատառումներով պետությունը հանդես կգա այնպիսի ծրագերի 
մշակմամբ և իրականացմամբ, որոնք կապահովեն արդյունավետ, ձեռ-
նահաս և թափանցիկ նոր հանրային կառավարում: Այս մոդելը դիտար-
կում է հանրային կառավարումը՝ որպես մարդկային փոխազդեցութ-
յունների բազմամակարդակ և դինամիկ զարգացող համակարգի: Այս 
համատեքստում կատարված կարևորագույն քայլերից է մեկ պատուհա-
նի սկզբունքի ներդրումը, որն ենթադրում է բանիմաց ու մրցունակ կադ-
րերի ներգրավվածություն: Միաժամանակ ՀԿՀԱ կախված է հասարա-
կության պատասխանատվությունից և նախաձեռնողականությունից: 
Հասարակության շահերը բնականաբար տարբեր են և ՀԿՀԱ խնդիրն է 
որպես վազմավեկտոր գործընթաց բավարարել բոլոր շահագրգիռ կող-
մերին՝ պետություն-քաղաքացիական հասարակություն-մասնավոր հատ-
ված եռամիասնության շրջանակներում:  

Հանրագումարենք՝ ՀԿՀԱ ենթադրում է ոչ թե ավանդական հանրային 
կառավարման համակարգի մեխանիկական բարեփոխում, այլ ապահովում 
է բոլոր դերակատարների ինստիտուցիոնալ գործունակություն գիտավեր-
լուծական հարացույցի միջոցով: Որպես ՀԿՀԱ գործիք՝ նրա օգնությամբ 
օբեկտիվորեն վերլուծելով և կանխատեսելով առկա մարտահրավերները՝ 
փոխկապված համագործակցություն է ապահովվում պետություն- քաղա-
քացիական հասրակություն-մասնավոր հատվածի միջև:  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК 
МНОГОВЕКТОРНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Обосновывается подход, согласно которому модернизация 

европейской и американской общественных систем прошла различные 
пути исторического развития, однако подходы М.Вебера и В.Вильсона 
приемлемы для обоих. Автор уверяет, что развивающиеся страны для 
преодоления кризиса политического развития и противостояния 
существующим вызовам должны сопоставлять системные ценности 
понятий “governance” и “management”. Процесс модернизации подразу-
мевает не механическое реформирование традиционной системы пуб-
личного управления, а целенаправленную модернизацию взаимоотно-
шений руководителей правящей элиты-бизнес элиты- профсоюзов 
(трипартизм) по принципам нового публичного управления.  

Принимая во внимание неэффективность опыта иллюзорных или 
цветных революций (“реформ снизу”), автор предлагает провести 
модернизацию по сценарию “реформ сверху”. В этом случае правящая 
элита проявляет волю и обеспечивает институциональную дееспособ-
ность всех акторов общественного управления через научно-аналити-
ческую парадигму.  

Ключевые слова: публичное управление, новое публичное 
управление, модернизация, публичное управление, новое публичное 
управление, модернизация, многовекторный процесс, реформы свер-
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SYSTEM AS A MULTIDIMENSIONAL PROCESS 
 

The article states the approach, according to which public 
administration systems of Europe and America have gone through different 
historical developments, but both have general characteristics of M. 
Weber’s and W. Wilson’s approaches. The author believes that developing 
countries need to combine value systems of ‘governance’ and 
‘management’ to overcome political crisis and respond to existing 
challenges. The process of modernization entails the collaboration of the 
targeted upgrading, and modernization of the ruling elite, business elite - 
the trade union (tripartizm) leaders according to new public management 
principles rather than the mechanical reforms of traditional model272of 
public administration. The author is refers to the inefficient practices of 
illusionary or colorful ("Reforms from the bottom") revolutions offering to 
implement modernization through "reforms from above" scenario. In this 
case, the ruling elite display the will and provide the institutional efficiency 
of all public administration actors, through the scientific-analysis paradigm. 

Keywords: Public Administration, New Public Management, 
modernization, multidimensional process, reforms from the top, bottom 
reform, administration, ruling elite, civil society, good governance, 
consolidation, decentralization, scientific-analysis paradigm. 
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ԱՐՏԱԿ ԶԱՔԱՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս,  

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր, 
քաղաքական գիտությունների թեկնածու 

 

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ՈՐՊԻՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Հոդվածում հիմնավորված է այն մոտեցումը, որ քաղաքական հա-
մակարգի ժողովրդավարական կերպափոխման գործընթացում որո-
շիչ է կուսակցական առաջնորդի դերը: Զարգացած երկրների կու-
սակցական գործունեության քաղաքական զարգացման փորձը վկա-
յում է, որ առաջնորդներ լինում են` ռազմավարական մտածողություն 
և վարչարարական հմտություններ ունեցող անհատները: 

Հոդվածի հեղինակը համոզված է, որ ժողովրդավարական կեր-
պափոխման գործընթացում առաջնորդի գործառույթներն անմիջա-
կանորեն կապվում են այն ռազմավարական նպատակների հետ, 
որն իր առջև դրել է կուսակցությունը: Այս համատեքստում ՀՀ քա-
ղաքական համակարգի կերպափոխման գործընթացում կարևորված 
է ոչ միայն կուսակցության առաջնորդի անհատական և հոգեբանա-
կան առանձնահատկությունները, այլև նրա իրավաքաղաքական գի-
տակցության մակարդակը: 

Ելակետ ընդունելով ամերիկացի քաղաքագետ Մ. Հերմանի կող-
մից կատարված դրոշակակիր, առևտրական, խամաճիկ և հրշեջ 
առաջնորդների դասակարգումը՝ հոդվածագիրն այն կարծիքին է, որ 
ժողովրդավարացման գործընթացում դրանք մաքուր տեսքով հան-
դես չեն գալիս: Հեղինակի կարծիքով ժողովրդավարացման «երրորդ 
ալիքի» շրջանակներում տեղի ունեցող քաղաքական համակարգի 
կերպափոխման փորձն ապացուցում է, որ առաջնորդի որպիսության 
փորձաքարը նրա բարոյական կերպարն է` իշխանության վերաբեր-
յալ նրա պատկերացումները, իշխելու նկատմամբ ունեցած պահանջ-
ների հիմնավորումը, պետության և քաղաքացիների հետ ներդաշ-
նակ հարաբերությունների պահպանումը:  

Հիմնաբառեր. քաղաքական զարգացում, քաղաքական համա-
կարգ, կուսակցական առաջնորդ, ժողովրդավարական կերպափո-
խում, ռազմավարական նպատակներ, իշխանության մշակույթ, քա-
ղաքական մարկետինգ, առաջնորդություն, ընտրազանգված: 

 
Քաղաքական համակարգի ժողովրդավարական կերպափոխման 

գործընթացում որոշիչ է կուսակցական առաջնորդի դերը: Լինելով բազ-
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մաչափ արժեքների կրող՝ կուսակցության առաջնորդն իշխանական հա-
րաբերություններում տեղ ու դեր գրավելու նկատառումներով առաջար-
կում և քննարկման է դնում այնպիսի ծրագրեր, որոնք հնարավորություն 
կտան կուսակցությանը ոչ միայն քաղաքական զարգացման պահանջնե-
րին համապատասխան որոշումներ ընդունել, այլև շահադրդել իրական 
և թաքնահարույց անդամների, ինչպես նաև համախոհների վարքը: 
Զարգացած երկրների կուսակցական գործունեության քաղաքական 
զարգացման փորձը վկայում է, որ առաջնորդներ լինում են` ռազմավա-
րական մտածողություն և վարչարարական հմտություններ ունեցող ան-
հատները: Նրանցից յուրաքանչյուրը կուսակցական դաշտում ինքնա-
հաստատվում է որոշակի արժեշահային համակարգի և այն իրականաց-
նելու համար ստեղծված քաղաքական հարաբերությունների պայմաննե-
րում` մոդելավորելով իրենց քաղաքական վարքաբանությունը: 

ՀՀ-ում քաղաքական համակարգի կերպափոխումը տեղի է ունենում. 
«…Առաջնորդության ինստիտուտի ձևավորման, հաստատման բարդ 
գործընթացում: Այս պարագան պայմանավորված է ոչ հեռավոր սոցիա-
լիստական անցյալով և հակասականությամբ լի կապիտալացվող ներկա-
յով: Այսօր հայ քաղաքական դաշտում ի հայտ են գալիս առաջնորդներ, 
որոնք ոչ միայն արտահայտում են սոցիալական տարբեր խավերի, կու-
սակցությունների շահերը, այլև խաղային վարքաբանություն ունեն» [1, 
էջ 5]: Համաձայնելով հեղինակի հետ՝ նշենք, որ նման պարագայում ՀՀ 
քաղաքական համակարգում բախման հնարավորությունը նվազագույնի 
հասցնելու և հանրային, անձնական ու խմբային շահերը համադրելու 
հրամայականներից ելնելով՝ անհրաժեշտ ենք համարում կարևորել քա-
ղաքական առաջնորդի որպիսությունը ՀՀ քաղաքական համակարգի 
ժողովրդավարական կերպափոխման գործընթացում:  

Ներկայումս աշխարհում լայն թափ ստացած բազմաբնույթ արժեք-
ների ամրագրման գործընթացները նոր հիմնախնդիրներ առաջադրե-
ցին առաջնորդության ինստիտուտին: Ժողովրդավարական քաղաքա-
կան համակարգ ձևավորելու պայմաններում «ժառանգորդ» և «սահմա-
նադիր» կուսակցության առաջնորդը դիտվում են որպես պոտենցիալ ղե-
կավարներ, քանի որ ընտրությունների միջոցով խորհրդարան եկած և 
իշխանություն ստանձնած կուսակցական առաջնորդները մեխանիկորեն 
ձեռք են բերում պետական իշխանության լծակները: Սակայն ինչպես 
նշել է «...ժողովրդավարական կուսակցությունների առաջնորդների ան-
սահմանափակ իշխանության թեզիսը բացատրությունների կարիք ունի: 
Տեսականորեն առաջնորդը կախված է զանգվածների կամքից: Վերջին-
ների կողմից փոքր-ինչ դժգոհությունը կարող է պատճառ դառնալ կու-
սակցության առաջնորդի պետական իշխանությունից հեռացմանը: Այ-
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սինքն՝ ցանկացած պահի Մեծ առաջնորդը կարող է փոխարինվել կամ 
հեռացվել» [2, c. 74]: Այս պնդումը ժողովրդավարական կերպափոխման 
գործընթացում չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ կու-
սակցությունների մեծ մասը, վերածվելով յուրատեսակ կորպորացիանե-
րի, հիմնականում իշխանությունն օգտագործում են սեփական խնդիրնե-
րի լուծման համար՝ մանիպուլյացնելով, և մարգինալացնելով անդամնե-
րի գիտակցությունը: Ուստի կուսակցության առաջնորդի որպիսությունը 
ժողովրդավարական կերպափոխման գործընթացում դիտարկելու ժա-
մանակ, առաջնորդի գործառույթներն անմիջականորեն կապվում է այն 
ռազմավարական նպատակների հետ, որն իր առաջ դրել է տվյալ կու-
սակցությունը, իսկ նրան կայացած կարելի է համարել քաղաքական 
դաշտում հետևյալ պահանջները բավարարելուց հետո.  

• եթե նա ընդունակ է քաղաքական երկխոսություն վարել, 
• եթե նա ընդունակ է իր ներկայացրած ծրագրի իրականացման 

համար ուղիներ մատնանշել` միաժամանակ պատասխանատվություն 
կրելով արդյունքների համար, 

• եթե նա ի վիճակի է քաղաքական կառավարման նպատակադր-
ված ռազմավարություն ապահովել:  

Հետևաբար, որոշակի իրավիճակում առաջնորդ է դառնում նա, ով 
լիովին հասկանալով քաղաքական ժամանակի պահանջները հանդես է 
գալիս այն փոխելու ծրագրով: Սակայն միայն իրատես, այլ ոչ թե պատ-
րանքային փոփոխության կառուցակարգերի առաջարկմամբ և իրակա-
նացմամբ է հանդես գալիս ուժեղ, հանճարեղ կամ նույնիսկ թույլ, բայց 
բարեփոխիչ առաջնորդները: Իրադրությունը կարող է ստեղծվել հզոր 
առաջնորդի շնորհիվ, միևնույն ժամանակ թույլ առաջնորդը կարող է 
ստեղծվել իրադրության շնորհիվ: Յուրաքանչյուր իրադրություն տարբեր 
կարգի և ոճի առաջնորդների կարիք ունի: Հետևաբար, յուրաքանչյուր ի-
րադրություն ծնում է իր առաջնորդը «…Մեծ իրադրությունները միշտ էլ 
հարսանիք են մարդու և ժամանակի միջև» [3, с. 18- 19]:  

Կախված այն բանից, թե ինչպես են իրադրություններով թելադրված 
ռազմավարական խնդիրների լուծման գործընթացներն իրականացվում, 
առաջնորդները դասակարգվում են ըստ իրենց խարիզմայի (ունենալով 
ժողովրդական լայն հեղինակություն) կամ ըստ ռազմավարական կառա-
վարման ունակությամբ, որն ապահովում է «ժառանգորդ» և «սահմանա-
դիր», ինչպես նաև «մարգինալ» կուսակցությունների շահերի համադ-
րումն ու կուսակցական ապարատի գործառությունը: Առաջնորդության 
համար պայքարի լավագույն պատմական օրինակ կարող է դիտվել ժո-
ղովրդական տրիբուն Դանտոնի և ֆրանսիական հեղափոխության 
պատժիչ ապարատի կառավարիչ Ռոբեսպիերի միջև ծագած պայքարը: 
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Հետագայում ներկուսակցական առաջնորդության պայքարի տիպիկ օ-
րինակ է բոլշևիկներ Տրոցկու և Ստալինի միջև ծավալված դաժան պայ-
քարը, որտեղ վերջինս օգտագործելով զանգվածների մոտ ունեցած իր 
խարիզման, մաքիավելիստական կառավարման միջոցով, կարողացավ 
ապահովել ցմահ առաջնորդի իր դիրքերը:  

 Ժողովրդավարացման «երրորդ ալիքի» շրջանակներում տեղի ունե-
ցող քաղաքական համակարգի կերպափոխման գործընթացն ունի որո-
շակի օրինաչափություն. եթե կուսակցությունը ձգտում է իշխանու-
թյան, եթե նրա համար որոշիչ են ժողովրդական աջակցությունը, ա-
պա առաջնորդության առավել մեծ հնարավորություններ է ստանում 
խարիզմատիկ անձը: Եթե կուսակցությունը գտնվում է իշխանության 
մեջ և կարողանում է վերահսկել իշխանական հարաբերությունները, 
ապա առաջնորդությունն անցնում է այն անհատին, ով վերահսկում է 
ողջ կուսակցական ապարատը և տնօրինում է ֆինանսական և իշխա-
նական ռեսուրսները:  

Նման մոտեցումը մեթոդապես համակարգում է հետևյալ հարցերը` 
իշխելու ցանկությունն առավել ուժեղ է նրանց մոտ, ովքեր կարողանում 
են մանիպուլյացնել զանգվածների գիտակցությունը՝ համադրելով ան-
հատական և խմբային շահերը՝ հանրայինի հետ: Այս տարբերության ի-
մացությունն անհրաժեշտ է պարզելու համար, թե ո՞վ, ինչո՞ւ, ինչպե՞ս 
դարձավ կուսակցական առաջնորդ: Ժողովրդավարական կերպափոխ-
ման գործընթացում հասարակական կարծիքը ՀՀ-ում քննադատում է 
կուսակցական առաջնորդներին նրանց մարգինալության համար: Ինք-
նին հասկանալի է, որ նպատակները կարող են և շահադիտական լինել, 
բայց ակնհայտ է, որ առաջնորդներից շատերն իրենց գործառույթներն 
իրականացնելիս հստակ պատկերացում չունեն քաղաքական զարգաց-
ման և արդիականացման հիմնադրույթների մասին: Ուստի դիտարկելով 
կուսակցական առաջնորդությունը՝ ՀՀ քաղաքական համակարգի կեր-
պափոխման գործընթացում անհրաժեշտ է կարևորել ոչ միայն կուսակ-
ցության առաջնորդի անհատական և հոգեբանական առանձնահատ-
կությունները, այլև նրա իրավաքաղաքական գիտակցության մակարդա-
կը: Այս նկատառումներով ամերիկացի քաղաքագետ Մ. Հերմանը 
առաջնորդի որպիսությունը բացատրելիս հիմնավորել է հետևյալ գոր-
ծոնները. 

1. պատմականությունը (կամ իրավիճակը), 
2. առաջնորդի հոգեբանական բնութագրիչը (իշխանության և նրա 

դրսևորումների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը, մարդկանց նկատ-
մամբ վերահսկողություն ունենալու շահադրդվածությունը, մղումը ձեռք-
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բերումների նկատմամբ, աֆիլյացիայի` այսինքն՝ այս կամ այն խմբի և ն-
րա աջակցության պահանջը), 

3. առաջնորդի փոխհարաբերություններն իր համախոհների, կողմ-
նակիցների և հետևորդների հետ, 

4. առաջնորդի բառապաշարը, իրավիճակային վերլուծություններ 
կատարելիս նյութի բովանդակությունում «արդար կառավարման» 
սկզբունքների պահպանումը [4, с. 179-180]: Ակնհայտ է, որ Մ. Հերմանի 
կողմից մշակված այս համակարգը կառուցվածքային իմաստով ունի իր 
ներքին տրամաբանությունը: Քաղաքական համակարգը և հասարա-
կությունում իշխող քաղաքական մշակույթն ստեղծում են հոգեբանական 
բնութագրիչների այն դաշտը, որով հնարավորություն են տալիս կուսակ-
ցական առաջնորդին հասնել իշխանության բարձունքներին: Նկատի ու-
նենալով վերոնշյալը՝ Մ. Հերմանը լրացնելով Մ. Վեբերի դասակարգումը 
ժողովրդավարացման գործընթացում, տարբերակել է դրոշակակիր, 
առևտրական, խամաճիկ և հրշեջ առաջնորդներին [4, с. 203-204]: Քն-
նարկվող տիպերն երբեք մաքուր հանդես չեն գալիս: Ուստի 
առաջնորդությունը կարելի է դիտարկել որպես և՛ ղեկավարման, և՛ կա-
ռավարման ինստիտուտ, իսկ կուսակցական առաջնորդին և՛ ղեկավար, 
և՛ կառավարիչ՝ նկատի ունենալով այն, որ ժողովրդավարական կերպա-
փոխումն ենթադրում է բաց հասարակություն: Այս նկատառումներով 
առաջնորդության հետ են կապվում հետևյալ հիմնախնդիրները.  
ա) առաջնորդության ձեռքբերումը, բ) առաջնորդության իրականացումն 
ու կիրառումը, գ) առաջնորդության աջակցությունն ու պահպանումը: 

Առաջին հիմնախնդիրն կապված է առաջնորդության ձգտող անհա-
տի կերպարի որպիսության հետ:  

Երկրորդ հիմնախնդիրը կապված է կուսակցական առաջնորդի ո-
րակների և հաստատման առանձնահատկությունների հետ: Ուշագրավ 
է, որ այս խնդրի շուրջ հիմնականում գերիշխում է մոտեցում՝ համաձայն, 
որ պահանջվող որակները հնարավոր է ձեռք բերել նաև առաջնորդութ-
յան իրականացման ընթացքում: Այդ իսկ պատճառով պահանջվող ո-
րակների ցանկում, կուսակցական առաջնորդի համար հիմնականում ա-
ռանձնացնում ենք` ռազմավարական մտածողությունը, կուսակցական 
ղեկավար «թիմի» ձևավորման, ղեկավարման և համագործակցության 
կարողությունը, խարիզման, որն ենթադրում է առևտրական, խամաճիկ, 
հրշեջ և դրոշակակիր հատկանիշների զուգամիտում, իրավիճակի գնա-
հատման և անհրաժեշտ պաշարների հայթայթման ունակությունը, ռազմա-
վարական նպատակներին հասնելու համար զոհողությունների գնալու կա-
րողությունը: 
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Երրորդ հիմնախնդիրը առաջնորդության պահպանման կարողութ-
յունն է: Կառավարման աստիճանակարգի գագաթին գտնվող ցանկա-
ցած առաջնորդ միշտ իր վրա կրում է իրենից մեկ քայլ հետ գտնվողների 
ազդեցությունը, քանի որ նրանք ևս ձգտում են շարժվել առաջ: Խոսքն ի-
րական և ոչ թե միֆային (նաև` կոնսենսուսային) առաջնորդների մասին 
է: Երբեմն միֆային առաջնորդ է հանդիսանում կուսակցության նախկին 
իրական առաջնորդը, որը տարիքի, առողջական վիճակի կամ այլ պատ-
ճառով այլևս ի վիճակի չէ կուսակցական ապարատի վերահսկողության 
իրականացման գործում վճռորոշ դեր ունենալ: Օրինակ՝ Լենինի վերջին 
տարիների գործունեությունն իրականում ձևական առաջնորդություն էր, 
քանի որ ողջ վերահսկողական գործունեությունն իրականացնում էր Ս-
տալինը: Ուժեղ անհատների համար, ձևական առաջնորդի հետևում 
թաքնվելով և նրա անուղղակի աջակցությունն ունենալով, միշտ կարելի 
է վերահսկել կուսակցական և պետական կարևոր օղակներն ու ազդե-
ցության ոլորտները: Ու. Չերչիլը նկարագրելով այդ տարիներին Կրեմլում 
ընթացող պայքարը՝ այն բնութագրել է որպես «բուլդոգների մենամարտ 
գորգի տակ» [5, с.98]: Վերոնշյալ խնդիրների համատեքստում կարևո-
րենք նաև կուսակցության առաջնորդի գործառույթները՝ իրենց արտա-
քին և ներքին դրսևորումներով: Ներքին գործառույթները, որպես կա-
նոն, կապված են ներկուսակցական կառավարման հարցերում 
առաջնորդի լիազորությունների և պարտականությունների հետ, իսկ ար-
տաքին գործառույթները պայմանավորված են արտակուսակցական բո-
լոր հարաբերություններով: Այս կառուցակարգում որոշիչ է վերլուծական 
կամ քաղաքական դաշտի ախտորոշման գործառույթը` առաջնորդը հա-
մակողմանի վերլուծության ենթարկելով քաղաքական իրավիճակը կար-
ևորում է կուսակցական պաշարների օգտագործման օբյեկտիվ և սուբ-
յեկտիվ գործոնները: Մեր կարծիքով միայն դրանից հետո կուսակցական 
առաջնորդը կարող է իրականացնել իր ռազմավարական, ինտեգրման, 
հաղորդակցական, գաղափարական, նորարարական գործառույթնե-
րը: Քաղաքական դաշտի հարաբերական կայունության պահպանման 
պայմաններում առաջնորդը դառնալով նորարար մշտապես առաջադ-
րում է նոր գաղափարներ, նպատակներ` հասարակության զարգացման 
համար: Գիտակցորեն հասարակության սոցիալական օրգանիզմում 
ներդնելով թարմ գաղափարներ՝ առաջնորդը մշակում է նոր ռազմավա-
րական ծրագրեր, իրականացնում է քաղաքական համակարգի կերպա-
փոխում: Կառուցելով գործունեության ռազմավարությունը, որպես կա-
նոն, առաջնորդներն այն ուղղում են ապագային, իսկ ռազմավարության 
իրատեսությունը պետք է հաշվարկելի լինի անհրաժեշտ պաշարների 
առկայության դեպքում: Սակայն ռազմավարական մղումներին ուղղված 
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անմիջական գործունեությունն առաջ է բերում առօրյա խնդիրներ, որոնք 
պահանջում են անհատական լուծումներ: Կերպափոխման գործընթա-
ցում կուսակցությունների համար ընթացիկ խնդիրների լուծումները ևս 
ունեն կարևոր նշանակություն, քանի որ իրավիճակային հարցերի չլուծ-
ման կամ անտեսման պարագայում հասարակությունն այլևս կդադարի 
վստահել տվյալ կուսակցության ռազմավարական ծրագրերին ու խոս-
տումներին: 

Քաղաքագետ Ջ. Ադաիրը գրում է. «Առաջնորդ կարելի է դառնալ 
կանխատեսելով լայն զանգվածների շահերը` համապատասխանեցնելով 
սեփական հոգևոր արժեքները նրանց պահանջներին կամ էլ նպատա-
կային ուսումնասիրություններով վեր հանելով այդ շահերը՝ վարքի շա-
հադրդման նկատառումներով» [6, с. 216]: Այնուամենայնիվ առաջնորդի 
հիմնական գերխնդիրը մնում է այն, որպեսզի կազմակերպվի կուսակ-
ցական այնպիսի կառավարում, այնպիսի ազատության կառուցակարգ, 
որտեղ որոշում կայացնելիս առաջնորդի անձը պատրաստ լինի սոցիա-
լական երկխոսության, փորձագիտական նյութի միջոցով կատարված 
կանխատեսումների ընդունման, կուսակցական դաշտում առկա արժե-
շահային համակարգի փոխներդաշնակման և սեփական համոզմունքնե-
րով պատասխանատվության ենթարկման: 

Կուսակցական առաջնորդի կերպարը (իմիջ) կուսակցական ներուժի 
կառուցվածքային արտահայտությունն է, որն ընկած է արհեստավարժ 
ցանկացած գործունեության հիմքում, քանի որ բոլոր հասարակական կա-
պերն սկսվում են կառուցվել կերպարի հիմքի վրա: Կուսակցական 
առաջնորդի գործունեությունն առաջին հերթին հասարակական գործու-
նեություն է, որի արդյունքում ամրանում և աճում է կուսակցության հնա-
րավորությունները: Ժողովրդավարական քաղաքական մրցակցության 
պայմաններում անհրաժեշտություն է առաջացել քաղաքական մարկե-
տինգի գաղափարի առաջքաշման համար, որի դեպքում հասարակու-
թյունն հնարավորություն է ստանում ընտրել քաղաքական կուսակցու-
թյունների գործունեության ծրագրերը, սպասելիքները, ինչպես նաև կու-
սակցական առաջնորդներին: 

Ժողովրդավարական կերպափոխման գործընթացում քաղաքական 
մարկետինգի համար գոյություն ունեն տարբեր սահմաններ, որից որպես 
ամենաբնութագրականն առանձնացնենք քաղաքագետ Ֆ. Իլյուսովի 
տրված սահմանումը. «Քաղաքական առաջնորդի մարկետինգը համա-
կարգ է, որը ներառում է քաղաքական առաջնորդի բնութագրական 
տվյալները և այն տեղեկատվական կառուցակարգերը, որոնք ուղղված 
են նպատակային ընտրված լսարաններին, վերջիններիս առավելագույն 
ձայներն ընտրություններում ստանալու համար» [7, c.88]: Մեկ այլ հե-
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տաքրքիր սահմանում է տալիս Ջ.Ադաիրը, նշելով, որ «Քաղաքական 
մարկետինգն առաջին հերթին հզոր, կոռեկտ և նպատակամղված ազդե-
ցություն է, ընդգծելով և ներկայացնելով մրցակից առաջնորդի այն սո-
ցիալական ու ազգային կողմերն ու արժանիքները, որի շուրջ հասարա-
կական լայն խմբերը ցուցաբերում են յուրատեսակ հետաքրքրություն-
ներ» [6, c.219 ]: 

Իրականում կուսակցական առաջնորդի ընդհանուր կերպարը կախ-
ված է տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական ծրագրերից, որոնցով 
հանդես է գալիս կուսակցությունը: Այն պետք է հեշտությամբ ընկալելի 
լինի ինչպես կուսակցության ներսում, այնպես էլ՝ արտաքին միջավայրե-
րում: Հաշվի առնելով այն, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն ձգտում է ա-
ռավելագույնս շատ թվով ընտրազանգված ունենալ, ապա անհրաժեշտ 
է, որ իր առաջնորդի կերպարը և վարքաբանությունը դրական ազդե-
ցություն ունենա նաև այն մրցակից սոցիալական խմբերի անհատների 
վրա, ովքեր նախընտրում են այլ մրցակից կուսակցություններին: Այս 
նկատառումներով, ժողովրդավարական կերպափոխման գործընթացում 
անհրաժեշտ է կարևորել արտաքին միջավայրի հետ առաջնորդի բա-
նակցելու կամ մեխանիկորեն ազդվելու կարողությունը:  

Վերոշարադրյալը հնարավորություն է տալիս ՀՀ ժողովրդավարա-
կան կերպափոխման ժամանակ կարևորել կուսակցական 
առաջնորդության որպիսության հետևյալ հնարավորությունները.  

1. առաջնորդությունը՝ որպես քաղաքական հարաբերությունների 
ցանկացած մակարդակում տեղ ապահովող ազդեցություն, հեղինակութ-
յուն և վերահսկողություն, 

2. առաջնորդությունը՝ որպես կառավարչական կարգավիճակ: Այն 
սոցիալական դիրք ապահովելով հնարավորություն է տալիս որոշումներ 
կայացնել (կամ միանձնյա, կամ կոլեգիալ): Որպես այդպիսին՝ 
առաջնորդը կազմակերպում, հսկում, խրախուսում, պատժում կամ ուղ-
ղորդում է կոլեկտիվ վարքաբանությունը, 

3. առաջնորդությունը՝ որպես քաղաքական գործունեության բարձ-
րագույն դրսևորում: Առաջնորդը յուրօրինակ ձեռներեց է, որը մրցակցա-
յին պայքարում քաղաքական ծրագրերի իրագործման հնարավորություն 
է ձեռք բերում` առավել գործունյա, նպատակասլաց և երկխոսության 
հակված լինելու արդյունքում, 

4. առաջնորդությունը որպես քաղաքական հարաբերություններում 
բազմաչափ պաշարների և արժեքների ռազմավարական տնօրինման, 
բնականոն արդիականացման գործընթաց է: Այս ամենն էլ որոշում է 
կուսակցական առաջնորդի «Ես»-ի որպիսության էությունը:  
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Ժողովրդավարացման «երրորդ ալիքի» շրջանակներում տեղի ունե-
ցող քաղաքական համակարգի կերպափոխման փորձն ապացուցում է, 
որ առաջնորդի որպիսության փորձաքարը նրա բարոյական կերպարն է` 
իշխանության վերաբերյալ նրա պատկերացումները, իշխելու նկատմամբ 
ունեցած պահանջների հիմնավորումը, պետության և քաղաքացիների 
հետ ներդաշնակ հարաբերությունների պահպանումը: Ուստի ժողովրդա-
վարական կերպափոխման գործընթացում կուսակցական առաջնորդի 
որպիսությունը համակարգվում է երկու տարբեր աժեքային չափումնե-
րով՝ օգտավետություն և բարոյականություն: Դրանք առաջնորդի և 
ընտրազանգվածի երկխոսության ակունքն են, որը հնարավորություն է 
տալիս ճանաչել միմյանց և ժողովրդական արժեքների ներդրմամբ կեր-
պափոխել քաղաքական համակարգը:  

 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Մարգարյան Մ., Քաղաքական լիդերություն, երկրորդ հրատ., 
Եր.: «Պետական ծառայություն» հր., 2001, էջ 5։ 

2. Bob Johnson, Rob Oberwise, Developing Global Leaders, 
PALGRAVE MACMILLAN, USA, 2012. 

3. Maрк М., Пирсон К., Герой и Бунтарь. Создание бренда с 
помощью архетипов / Пер. с англ. под ред. В. Домнина, А. Сухенко. - 
СПб .: Питер , 2005, 

4. Херман М.Ч., Составные части лидерства.Политология вчера и 
сегодня. Вып.-2, М.: 1990. 

5. Мейтус Ю. В., Мейтус В. Ю., Политическая партия. Стратегия 
и управление, М.:2003 . 

6. John Adair, Leadership and M otivation The fifty-fifty rule and the 
eight key principles of motivating others, London N1 9JN, 2011. 

7. Ильясов Ф.Н., Политический маркетинг, или как «продать» 
вождя//Полис.-1997. N5.  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  1-2 /2014 
 

 

282 

 
АРТАК ЗАКАРЯН  

Кандидат политических наук 
Преподаватель Академии 

государственного управления РА, 
Депутат Национального собрания РА 

 
 

СУЩНОСТЬ ПАРТИЙНОГО ЛИДЕРА В ПРОЦЕССЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РА 

 
В статье обоснован подход, согласно которому решающим 

фактором в демократической трансформации политической системы 
РА является роль партийного лидера. Опыт политического развития 
партийной деятельности развитых стран мира свидетельствует о том, 
что лидерами явялются личности, обладающие стратегическим 
мышлением и административными навыками. 

Автор статьи показывает, что в процессе демократической 
трансформации функции лидера непосредственно связываются с 
теми стратегическими целями, которые поставила перед собой 
партия. В этом контексте в процессе трансформации политической 
системы РА важное значение имеют не только личные и 
психологические особенности партийного лидера, но также уровень 
его политико-правого сознания. 

Основываясь на типологии, предложенной американским 
политологом М.Херманом, в процессе демократизации выделяются 
такие типы лидеров, как знаменосец, торговец, марионетка и 
пожарный, которые не встречаются в чистом виде. По мнению 
автора, опыт трансформации политической системы, происходящей в 
рамках «третьей волны» демократизации доказывает, что лидер 
должен гармонизировать партийные и общественные интересы, а 
также вести диалог между государством и гражданским обществом. 

Ключевые слова: политическое развитие, политическая система, 
партийный лидер, демократическая трансформация, стратегические 
цели, культура исполнения власти, политический маркетинг, 
лидерство, электорат.  
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The article proves the approach that the role of party leader is decisive 

in democratic transformation of politacal system of the RA. The experience 
of developed countries in political development of party activities shows 
that leaders should be persons with strategic way of thinking and 
administrative skills. The author shows that in the process of democratic 
transformation leader`s functions tie directly with those strategic aims 
raised by party. In this context in process of transformation of political 
system of the RA very important role plays not only personal and 
psychological features of the leader, but also the level of his political-legal 
consciousness. 

Based on typology, offered by American political scientist M.Herman, in 
process of democratization there exist the following types of leaders: 
standart-bearer, trader, puppet и firefighter. Meantime those types don`t 
exist in pure form. According to the author, the experience of transformation 
of political system, which runs in the process of «third wave» of 
democratization, proves that the leader must harmonize particial and public 
interests, as well as relations between state and citizens. 

Keywords: political development, political system, party leader, 
democratic transformation, strategic aims, culture of authority, political 
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ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս,  

ՀՀ Աժ ՀՀԿ խմբակցության փորձագետ,  
քաղաքական գիտությունների թեկնածու 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈԻԹՅԱՆ ՈՐԱԿԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ 

Ժողովրդավարության որակի բարձրացման հրամայականներով 
պայմանավորված՝ հոդվածում կարևորված է քաղաքական կայու-
նության և կայուն զարգացման փոխհարաբերությունների վերաի-
մաստավորումը ՀՀ-ում: Հիմնավորված է այն, որ առանց այդ վերա-
իմաստավորման կերպափոխվող երկրները դառնում են էժան աշ-
խատուժի և հումքի արտահանման, ինչպես նաև «նոր սերնդի ժո-
ղովրդավարների» ինքնահաստատմանն ուղղված համացանցային 
հեղափոխությունների փորձադաշտ: Արդի մարտահրավերներին 
նպատակամետ պատասխանելու համար առաջարկված է դեմար-
խիայի միջոցով բարձրացնել ժողովրդավարության որակը: Լի-
նելով որոշում կայացնող սոցիալական խմբերի ցանցային արդյու-
նավետ կառավարման ձև՝ դեմարխիան հնարավորություն է տալիս 
նրանց խմբային, հանրային և պետական շահերի համադրման մի-
ջոցով համագործակցել միմյանց հետ` ապահովելով քաղաքական 
համակարգին և՛ կայունություն, և՛ անվտանգություն:  

 Հիմնաբառեր. քաղաքական համակարգ, ժողովրդավարության 
որակ, քաղաքական կայունություն, կայուն զարգացում, միջին խավ, 
դեմարխիա, ինքնակազմակերպում, քաղաքացու ժողովրդավարա-
կան գիտակցություն, ազգային անվտանգություն: 
 

Ժողովրդավարության որակի բարձրացման հրամայականներով 
պայմանավորված անցումային երկրներում անհրաժեշտ է վերաիմաս-
տավորել քաղաքական կայունության և կայուն զարգացման փոխհարա-
բերությունները: Այլապես «զարգացած-զարգացող երկրներ» հարաբե-
րություններում զարգացողները դառնում են էժան աշխատուժի և հումքի 
արտահանման, ինչպես նաև «նոր սերնդի ժողովրդավարների» ինքնա-
հաստատմանն ուղղված համացանցային հեղափոխությունների փորձա-
դաշտ: Այդ հեղափոխությունների պատրանքային բնույթը, ահաբեկչու-
թյունը, աղքատությունը, էկոլոգիական ճգնաժամերը, թրաֆիկինգը, 
նարկո և պոռնո բիզնեսը դարձել են սպառնալիք անցումային երկրների 
(նաև ՀՀ) քաղաքական համակարգի բնականոն արդիականացման հա-
մար: Ցանցային ռիսկերի կառավարումը նոր հրամայականներ է առա-
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ջադրել ՀՀ քաղաքական համակարգի զարգացման գործընթացին` զու-
գամիտելով ինչպես քաղաքակրթական և սոցիալ-հոգեբանական ար-
ժեքները, այնպես էլ սահմանադրականությունը: Եթե առաջինը հիմնված 
է արդիականացման քաղաքակրթական և քաղաքական կապիտալի կա-
ռավարման առանձնահատկությունների, ապա երկրորդը՝ քաղաքական 
կայունության և կայուն զարգացման փոխհարաբերությունների վրա: 
Հռոմեական ակումբի հիմնադիրները «կայուն զարգացում» հասկացութ-
յունը նույնացնելով կյանքի որակի և մակարդակի հետ՝ փոխեցին աճի և 
զարգացման մասին դարերի ընթացքում ձևավորված մալթուսական մո-
տեցումները: Ելակետ ընդունվեց այն մոտեցումը, որ գիտատեխնիկա-
կան հեղափոխության արդյունքում XX դարը մի կողմից դարձել է բնութ-
յան արագացված նվաճման,նոր մեգապոլիսների ձևավորման ժամանա-
կաշրջան, իսկ մյուս կողմից պատերազմները, հիվանդությունները, սովը, 
ռասսայական խտրականությունը, սոցիալական անարդարությունը ոչ 
միայն չեն նվազել, այլև ընդունել են նեոմալթուսական բովանդակություն 
[1]: Համաձայն «կայուն զարգացման» հայեցակարգի «կենտրոն-ծայրա-
մաս» համաչափ զարգացման նկատմամբ բանական վերաբերմունքը 
Երկիր մոլորակն աղետներից փրկվելու միակ միջոցն է: Դա էլ հնարավո-
րություն կտա քաղաքակրթական «Ես»-ին ազատ զարգանալով տեղ ու 
դեր ապահովել գլոբալ կառավարման համակարգում: Այս համատեքս-
տում արդի ինֆոգեն նոր քաղաքակրթության մեջ քաղաքական կայու-
նության և կայուն զարգացման, բնության և մարդկային պաշարների 
համաչափ օգտագործման մոդելը բնականոն արդիականացնելով իր 
գործառույթները հետամուտ կլինի մարդու էկոլոգիայի համակողմանի ա-
պահովմանը [13]: Դա էլ քաղաքական համակարգի համար նպատակա-
մետ կայունություն է ապահովելու՝ բարձրացնելով «ծայրամասերի» ժո-
ղովրդավարության որակը: Որպես գործողությունների բարդ խճանկար՝ 
այն փոխհարաբերում է քաղաքական համակարգն ինքնակարգավորող 
դուրս մղման, վերահսկման, բաշխման, արձագանքման, բազմավեկ-
տոր հաղորդակցման գործառույթները [2]: 

Արդի քաղաքական զարգացումները փաստում են, որ համակարգի 
այս մասշտաբային հնարավորությունները քաղաքական կայունության և 
կայուն զարգացման փոխհարաբերությունների արդյունք են, եթե որպես 
այդ քաղաքականության ապահովման գործոն դիտարկվի ժողովրդավա-
րության որակի բարձրացումը: Վերջինիս հայեցակարգային իմաստավո-
րումը, ինչպես գրում է պրոֆ. Մ. Մարգարյանը «..ենթադրում է ոչ միայն 
տնտեսական զարգացման, այլև` որոշակի սոցիալականացման, ինստի-
տուցիոնալացման այնպիսի մակարդակ, որը հնարավորություն է տալիս 
ճնշման խմբերին քաղաքական կառավարմանն իրատես մասնակցութ-



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  1-2 /2014 
 

 

286 

յուն ունենալ» [3, էջ 122]: Այս նկատառումներով քաղաքական համակար-
գի ինստիտուտներն իրենց գործառման տիրույթ ընդգրկելով արդյունքի 
կառավարման քաղաքականությունը՝ կայունության և կայուն զարգաց-
ման փոփոխությունների միջև հավասարակշռություն են ստեղծում: 

 Հետևաբար կայունությունը բնորոշ է այն համակարգերին, որոնք 
շրջակա միջավայրին հարմարվելու և իրենց ինքնությունն արդիակա-
նացնելու գործընթացում հետամուտ են կայուն զարգացման: Կայունութ-
յունը կապված է համակարգի զարգացման և արդիականացման ներքին 
տրամաբանության, հարաբերական անկախության մեջ գտնվող ենթա-
համակարգերի փախազդեցության կարգի, նրանց միասնական շարժ-
ման և վերահսկվող փոփոխությունների վեկտորների ուղղությունների 
հետ: Այս դեպքում կարելի է եզրակացնել, որ քաղաքական կայունությու-
նը բնորոշ է միայն այն համակարգերին, որոնք ուղղահայաց և հորիզո-
նական նույնականանում են արտաքին միջավայրի հետ` ռազմավարա-
կան նկատառումներով արդիականացնելով ազգային անվտանգության 
ապահովման քաղաքականությունը:  

 Փաստորեն, կայունություն-անկայունություն դիխոտոմիան պայմա-
նավորված են ինչպես տեղեկատվության հավաքումից, համակարգու-
մից և ոչ պատվիրակված վերլուծությունից, այնպես էլ քաղաքական 
գործընթացներին մասնակցող դերակատարների աշխարհայացքից, 
դիրքորոշումից և գործունեության արժեքային կողմնորոշումից: Այս 
նկատառումներով էլ քաղաքական կայունության և կայուն զարգացման 
փոխհարաբերությունների իրատեսական գնահատման համար առա-
ջարկում ենք զուգամիտել դերակատարների ծրագրերից ձևավորված 
քաղաքական գործունեության համակարգային, իմացական, գործա-
ռութային ձևաչափերը: Դրանք որպես իշխանության իրականացման 
մշակույթի արդյունք, առաջին հերթին ենթադրում են քաղաքացիների 
աջակցություն և դիֆուզայնություն: Եթե աջակցությունը (իրավիճա-
կային, ռազմավարական) պաշտպանում է քաղաքական կուրսով պայ-
մանավորված առաջնորդների և վերնախավյի անդամներին որոշակի 
գործողությունները, ապա դիֆուզայինը` ամփոփում է հասարակության 
և պետության փոխհարաբերության որակական մակարդակը: Որպես 
դրական գնահատականների և կարծիքների մեկ ամբողջություն, դիֆու-
զային աջակցությունը պայմանավորված է արժեհամակարգի բնականոն 
արդիականացման պատասխանատու դերակատարների` ընտրանու, 
առաջնորդների, ինչպես նաև զանգվածների գործունեությունում օբյեկ-
տիվի և սուբյեկտիվի փոխհարաբերությունների ընթացակարգերից: 
Վերոշարադրյալը քաղաքական գործունեության մեջ առարկայացնում է 
օբյեկտիվի և սուբյեկտիվի դիալեկտիկան, որի խզումը և՛ քաղաքական 



Քաղաքագիտություն 
 

  

287 

անկայունության, և՛ ազգային անվտանգության ապահովման խաթար-
ման պատճառ է դառնում: Նմանօրինակ երևույթները բացառելու նպա-
տակով անհրաժեշտ է կանխել զանգվածների քաղաքական համակրան-
քն ակտիվորեն շահագործող խարիզմատիկ ուժերի (առաջնորդներ, 
ընտրանու խմբեր) գործունեության սուբյեկտիվությունը, որոնք պարբե-
րաբար նորամուծություններ ներդնելով իրենց «անցած վաստակների» 
մեջ չեն արդիականացնում անվտանգության քաղաքականությունը : 

Փաստորեն կորպորատիվ շահերի իրականացման համար պայքա-
րելու ոչ լեգիտիմ միջոցների կիրառումը և մարգինալ ուժերի օգտագոր-
ծումը սպառնալիք է ազգային անվտանգության համար: Հատկապես 
վտանգավոր է քաղաքական վարչակարգի դեմ ուղղված պատրանքային 
հեղափոխությունների կողմնակիցների լայնամասշտաբ գործունեությու-
նը, երբ բռնությամբ հաստատված նոր վարչակարգում քաղաքական 
ճգնաժամերի հաղթահարման պատասխանատվությունն ընկնում է նոր 
լիդերի վրա: Վերջինիս նախաձեռնությամբ ծավալված շարունակական 
բարեփոխումների արդյուքները կարող են կարճաժամկետ լինել, եթե 
չպահպանեն իրենց ժողովրդավարական բնույթը: Ելակետային նման 
մոտեցումն էլ հիմք ընդունելով՝ առաջարկում ենք քաղաքական կայու-
նության և կայուն զարգացման փոխհարաբերությունները դիտարկել 
որպես շարունակական ժողովրդավարացման երաշխիք: Քաղաքա-
կան համակարգը կայուն չէ, եթե ընտրանին իր քաղաքական գործու-
նեությունը և իր կողմից առաջարկվող նորարարությունները «իրակա-
նացնելով միայն սեփական շահերի տեսանկյունից հիմնվում է միայն ուժի, 
խաբեության, դաժանության և ճնշումների վրա» [4, с. 94-95]: Նմանօրի-
նակ սուբյեկտիվ գործունեությունը հակադրության մեջ է մտնում հասա-
րակության օբյեկտիվ պահանջմունքների հետ, ինչն էլ հանգեցնում է սո-
ցիալական անբավարարության կուտակման, քաղաքական անկայու-
նության լարվածությունների և բախումների: Նշված հիմնախնդիրնե-
րի արագ կանխարգելման և կարգավորման ինստիտուցիոնալ կառուցա-
կարգերի մշակումը քաղաքական համակարգի ժողովրդավարական բա-
րեփոխումների ցուցանիշի անհրաժեշտ պայման է: Ազգայի անվտան-
գության դեմ ուղղված ներքին և արտաքին սպառնալիքները հաղթահա-
րելու բազմամակարդակ գործընթացներում գերակա է համամոլորակա-
յին հիմնախնդիրների լուծմանը (2001 թ. սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչութ-
յունից հետո ԱՄՆ-ի կոչին արձագանքելը) մասնակցելը: Նմանօրինակ 
մասնակցությունը ոչ միայն ամրապնդում է պետության և առաջնորդնե-
րի հեղինակությունն ու դիրքը, այլև խթանում է քաղաքական համակար-
գի և կայուն զարգացման փոխհարաբերությունների քաղաքակրթական 
տարածության ընդարձակումը: Այդ առումով ԱԱԱ համատեքստում ուշա-
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գրավ է ՀՀ կառավարության 2008 թ. հոկտեմբերի 30-ի N 1207-Ն որոշ-
մամբ կայուն զարգացման ծրագրում ընդունված ռազմավարական գե-
րակայությունները. 

 նպատակային տարածքային քաղաքականություն՝ տնտեսական 
զարգացման տարածքային անհամաչափությունները մեղմելու համար, 

 «երկրորդ սերնդի» բարեփոխումների ինտենսիֆիկացման քաղա-
քականությունը՝ երկրի արդիականացումն ապահովելու և զարգացած 
երկրների ստանդարտներին հնարավորինս մոտենալու նպատակով, 

 ազատ տնտեսական մրցակցության ապահովման և մենաշներհի 
սահմանափակման քաղաքականություն, 

 երկրի մրցունակության աճին ուղղված քաղաքականություն, 
 նոր գիտելիքահենք տնտեսության հիմնական ինստիտուտների 

արդիականացումը [5, էջ 35]:  
Նշված գերակայությունների իրականացման գործընթացում որոշիչ 

գործոն է պետության կայացվածության մակարդակը, որը հաստատելով 
ինքնակազմակերպված ժողովրդավարություն, ենթադրում է դեմար-
խիա (demarchy) [6]: Լինելով որոշում կայացնող սոցիալական խմբերի 
ցանցի արդյունավետ դրսևորման ձև՝ դեմարխիան հնարավորություն է 
տալիս նրանց խմբային, հանրային և պետական շահերի համադրման 
միջոցով համագործակցել միմյանց հետ` ապահովելով և՛ կայունություն, 
և՛ անվտանգություն, ինչպես պետության, այնպես էլ միմյանց համար: 
Իրականացնելով բազմաչափ գործողություններ` նմանօրինակ խմբերը 
որոշումների կայացման գործընթացին ներգրավում են քաղաքացիների 
լայն շրջանակներ` հնարավորություն տալով նրանց նախաձեռնությամբ 
հանդես գալ` կարևորելով իրենց ինքնակառավարման և ինքնիրացման 
գործընթացը: Ակնհայտ է որ պետության կայացվածության արգելակող 
ամենամեծ սպառնալիքն ապաքաղաքականացված, ինչպես նաև գեր-
քաղաքականացված, կամ տարաբնույթ մանիպուլյացիաների ենթարկ-
վող քաղաքացին է: Ասվածի առումող Ժ. Էլյուլը գրում է. «Քաղաքացու 
հավատը` իր հնարավորությունների սահմաններում քաղաքական կառու-
ցակարգը վերահսկելու, ոչ ռեալիստական հայեցակետի կամ պետական 
իշխանության բախման պրակտիկ փորձի բացակայություն է» [7, p. 46]: 

Այս բազմաչափ հիմնախնդիրների տեսական վերլուծությունը լուրջ 
մեթոդաբանական դժվարություններ ունի` առանձին հայեցակարգել 
«կենտրոն – ծայրամաս» համակարգային բարդացման գործընթացը: 
Դա հնարավորություն է տալիս վերլուծել պաշարների մոբիլիզացման 
համակարգերի գործառման տարածաժամանակային և քաղաքակրթա-
կան գործոնները, որոնք արդիականանում են համաշխարհային ուժային 
կենտրոնների ազդեցությամբ: Բարեշրջման բարդացման գործընթացի 
միջոցով տարբեր քաղաքակրթական հիմքերի վրա գործառող պոլի-
տիաները, իրենց անվտանգության ապահովում են կարգի միջոցով` 
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«Կարգը յուրատեսակ անվտանգային օրենք է»: Արիստոտելյան այս 
բանաձևման տիրույթներում պալիտիան դիտարկենք եռամիասնության 
մեջ, որպես 1) հասարակական համակեցություն, 2) քաղաքական կա-
ռավարման քաղաքակրթվածության այնպիսի աստիճան,որը ենթադ-
րում է շահերի զուգամիտում, 3) ժողովրդավարական արժեքների հա-
սունության այնպիսի մակարդակ, որը նվազագույնի է հասցնում հա-
սարակության տարբեր շերտերի միջև անհանդուրժողականությունը 
և հաստատում ներդաշնակության և կայունության աստիճանը պայ-
մանավորող միջին խավ: Որպես միջին խավի գաղափարախոս՝ 
Արիստոտելը նրա ներկայացուցիչներին համարում էր պոլիսի կայու-
նության և անվտանգության վստահելի հենարաններ, քանի որ միայն 
նրանք են ի վիճակի ըմբռնել (ընդունել, կարևորել, բացահայտել) ընդ-
հանուր բարիքը` գիտակցորեն մերժելով ծայրահեղությունները: Լինելով 
իրավունքի կայունության կողմնակից՝ միջին խավը ոսկե միջինի` ոչինչ 
չափից ավելին սկզբունքի միջոցով նպաստում է պետության կայացվա-
ծությանը՝ ինտեգրվելով միջազգային քաղաքական հանրույթին: Այդ ա-
ռումով բավականին տարաբնույթ են ասիական հանրույթների (Ճապո-
նիա, Հնդկաստան, Չինաստան, Հարավային Կորեա և այլն), Լատինա-
կան Ամերիկայի, Աֆրիկայի, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքական համակար-
գերի բարդացման գործընթացը: Նշված պոլիտիաներում քաղաքական 
կայունությունը, որպես ազգային անվտանգության ապահովման գործոն, 
դիտարկվում է քաղաքական համակարգի բարեշրջման բարդացման 
գործընթացի համատեքստում [8, с. 44-45]: Քաղաքական համակարգի 
բարեշրջման բարդացման միտումներն ուսումնասիրելով՝ Թ. Պարսոն-
սը, Գ. Ալմոնդը, Գ. Պաուելը, Լ. Պայը, Ռ.Դալը, Ա.Պշևորովսկին ձևա-
կերպել են այնպիսի չափանիշներ, ինչպիսիք են` կառուցվածքային դի-
ֆերենցիացիան և մասնագիտացումը, քաղաքական իշխանության և սե-
փականության լեգիտիմության տարբերակումը, ներքին ու արտաքին 
մարտահրավերներին արդյունավետ պատասխանելու համակարգի կա-
րողությունը, ավանդական պոլիտիաների արդիականացումը, համընդ-
հանուր նորմերի և ինստիտուտների առաջացումը, ինչպես նաև պոլիար-
խիկ ընտրանու գործառումը: 

Վերլուծությունից ակնհայտ է, որ քաղաքական համակարգի դինա-
միկայի և շրջակա միջավայրի հետ նրա փոխհարաբերությունների ար-
դիականացման դեպքում անհրաժեշտ է խուսափել հասարակական օր-
գանիզմի` որպես մեկ ամբողջի անվտանգությանն սպառնացող «կեղծ 
կամ թվացյալ կայունություն» և «կեղծ կամ թվացյալ հավասարակշ-
ռություն» ապահովող քաղաքականությունից: Որպես սոցիալական 
անհավասարության, սոցիալական շերտավորման, շահերի և կարգավի-
ճակների անհամապատասխանության և պաշարների ահագնացող դի-
սիպացիայի «մարտահրավերի» քաղաքական պատասխան` կառուցված-
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քայնորեն բարդանում են պետության ինստիտուտը և իշխանական հա-
րաբերությունները [9, с. 31]: Համաձայն Թ. Պարսոնսի քաղաքական 
համակարգի բարեշրջման և կազմակերպության ներուժային հոսքերի 
միջև խորը կապն արդիականացնում է անվտանգության քաղաքակա-
նության կառուցվածքների ուսումնասիրումը, որպես տվյալ հոսքերի ինք-
նակազմակերպման տարրեր: Փաստենք, որ խոսելով պայմանականո-
րեն անփոփող կազմավորումների մասին, պետք չէ մոռանալ նրան բնո-
րոշ շարժման ռեժիմների մասին (լինի դա ինստիտուցիոնալ դիզայն 
վարչակարգում, կուսակցական համակարգում կամ փոփոխություններ 
ընտրողների վարքաբանությունում): Աղետների տեսությունից հայտնի 
են այդպիսի ռեժիմների երեք տեսակ, որոնք կոչվում են ատրակտորներ 
(հարևան ռեժիմներին «գայթակղելու» attract հակվածությունից)` կայուն 
հավասարակշռության ռեժիմ, խիստ պարբերական տատանումների 
ռեժիմ և «արտասովոր ատրակտորների» ռեժիմ (վերջին դեպքում դի-
տարկվում են բարդ ոչ պարբերական տատանումներ, որոնց տարրե-
րը բավական զգայուն են նախնական պայմանների փոքր փոփո-
խությունների նկատմամբ):  

Անդրադառնալով ատրակտորի երևան գալուն՝ անհնար է անտեսել, 
որ«կայուն ձևով հաստատվող վարչակարգը հաճախ կործանվում է բախ-
վելով կա՛մ անկայուն, կա՛մ ինքնաաջակցող տատանումներին: Այդ բա-
ցատրում է, թե ինչու է այդքան դժվար պայքարել աղետների դեմ, երբ 
դրա նախանշաններն արդեն նշմարվում են» [10, с. 23]: Միևնույն ժամա-
նակ աղետալի անկայունության կրիտիկական կետի առաջացումը բարդ 
համակարգի բարեշրջման գործընթացում չի հանգում տխրահռչակ 
«պատահական ընտրության» այդպիսի համակարգերը որպես կանոն 
տիրապետում են «տեղեկատվության դուրս բերման», այսինքն տարբե-
րակների ընտրություն` առավելագույն սելեկտիվ արժեքով [8, с. 69]: Այս 
կետում կուտակված անկայունությունը հաղթահարումից հետո համա-
կարգը պատրաստ է ընտրանքի` զարգացման հնարավոր տարբերակնե-
րից նա ընտրում է առավել հեռանկարայինը: Այդ պատճառով էլ, ժո-
ղովրդավարության որակն իր բարդ կառուցվածքով հիմնված են իշխա-
նության և սեփականության լեգիտիմության, քաղաքացիների և պե-
տության տնտեսական անկախության, բախումների իրավական կարգա-
վորման վրա: Այլ խոսքով ժողովրդավարության որակը ենթադրում է 
անվտանգության պաշարային ապահովում, որը հնարավորություններ է 
ստեղծում հասարակության քաղաքական գործունության անհատակա-
նացման համար: Ասվածն ամփոփված է «Հայաստանի ազգային մրցու-
նակության զեկույցում», որը նախանշում է հանրային և մասնավոր ինս-
տիտուտների գործունեության որակի բարձրացում [12, էջ 26-27]: 

Այնուամենայնիվ տնտեսական զարգացման մակարդակը, որպես 
բարեկեցության ինտեգրալ ցուցանիշ և համախմբված հանրույթի ան-
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վտանգության «ջերմաստիճան», քաղաքական համակարգերի 
բարեշրջման բարդացման միակ գործոնը չէ` կապված անվտանգութ-
յան պաշարների օգտագործման ալիքային շարժման հետ: Այս գործըն-
թացում կարևոր դեր է խաղում առկա պաշարների մոբիլիզացիան և 
բաշխումը, որոնցով էլ պայմանավորված է քաղաքական համակարգերի 
բնույթը [13, p. 69-85]: Պետական, առևտրադրամային կամ բանկային, 
արդյունաբերական-կապիտալիստական, իշխանական հարաբերութ-
յունների ռեսուրսների արդյունավետ գործառումն հանգեցնում է ռազմա-
վարական անվտանգության կարգավորման` ապահովելով պետության և 
քաղաքացիական հասարակության գործընկերային հարաբերություննե-
րում հանրային շահերի ագրեգացիա: Այսպիսով, ռազմավարական 
անվտանգության ռեսուրսների մոբիլիզացման համակարգը սերտո-
րեն կապված է ժողովրդավարության որակի և կայուն զարգացման 
փոխհարաբերությունների ոչ միայն բնույթից, այլև նրանց բարդացման 
հնարավորություններից: Դիտարկվող մոդելի օգնությամբ տարբերա-
կենք քաղաքական համակարգի և՛ կայունության, և՛ անկայունության 
պատճառները, որոնք առկա են հայ հասարակության արդիականաց-
ման բեկումնային փուլերի սուր ճգնաժամերի պայմաններում: Տվյալ 
պայմաններում ժողովրդավարության որակը և կայուն զարգացման 
փոխհարաբերությունների «էտալոնային» ձևերի գործառումը ՀՀ-ում 
կկանխի քաղաքական համակարգի պարույրային կայունությանն արգե-
լակող գործընթացները: Այս պարագայում ՀՀ ազգային անվտանգութ-
յան ապահովման տեսանկյունից անհրաժեշ է կարևորել գլոբալ քաղա-
քական համակարգերի զարգացման ոչ գծային կամ ալիքաձև բնույթը: 
Մեր կարծիքով այն իր մեջ ներառում է համակարգի կայունությունն 
ապահովող բարդացման և պարզեցման փուլեր, նույնիսկ հետընթաց՝ 
պայմանավորված քաղաքական ժամանակի և տարածության ընկալման 
(իրական և վիրտուալ) առանձնահատկություններով: Փաստորեն, 
բարեշրջային պարբերաշրջանը քաղաքական համակարգի բարդացման 
և տարբերակման անընդհատ աճման ռիթմն է. յուրաքանչյուր պարբե-
րաշրջանի անցմամբ քաղաքական համակարգն անցնում է որակապես 
նոր վիճակի:Այստեղ նկատի ունենք քաղաքական համակարգի վերար-
տադրման ոչ թե ընտրական և դրան նման պարզ կրկնվող պարբերաշր-
ջանները, այլ նրա որակական փոփոխության խորը ռիթմերը: 
Բարեշրջային պարբերաշրջանը պարուրային զարգացման մեկ օղակ 
է` «քայլ» կամ ազգային անվտանգության ապահովման գործընթաց: Այդ 
նպատակով կանխում է նոր իրավիճակից ծնված պատրանքային ալիք-
ների հետընթացությունը՝ ապահովելով քաղաքական համակարգի ժո-
ղովրդավարության որակը: Հենց այս նկատառումներով էլ որպես քաղա-
քական կայունության հիմնական պատճառ, կարող ենք դիտարկել քա-
ղաքացու ժողովրդավարական գիտակցության կայացումը, այլ ոչ թե 
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միայն իշխանության ինստիտուտների ֆորմալ բարեփոխումը: Ուստի 
այն քաղաքական գործընթացը, որը գայթակղում է քաղաքացիների ա-
ռողջ բանականությունը քաղաքական պատրանքներով, վտանգում է ժո-
ղովրդավարության որակի ապահովումը: Այս պարագայում մեծ չարիքն 
ապաքաղաքականացված և մարգինալացված քաղաքացին է: Կրթված` 
իր իրավունքներն ու պարտականություններն իմացող, ինչպես նաև իշ-
խանության վերահսկողություն իրականացնող քաղաքացու կերպարը, 
ենթադրում է հեռանկարային կայուն զարգացում:  

 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
1. http://ecorussia.info/ru/ecopedia/sustainable-development-views-

and-approaches (01.03.2012):  
2. society.polbu.ru/alisova_politsociology/ch38_i.ht… (08.01.2014): 
3. Մարգարյան Մ., Քաղաքական ընտրանին և ժողովրդավարական 

անցման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր., 
«Պետական ծառայություն» հր., 2006: 

4.  Турен А., Возвращение человека действующего. Очерк 
социологии.- М.: Научный мир, 1998, с. 94-95: 

5. Կայուն զարգացման ծրագիր, ՀՀ կառավարության 2008-ի 
հոկտեմբերի 30-ի N 1207-Ն որոշում, էջ 35, http://www.gov.am/am/prsp/ 
(20.12.2013): 

6. hhtp://www.opendemocracy.net/ourkingdom/martin-wilding-
davies/demarchy-%E2%80%93-can-people-rule (26.02.2012):  

7. Эллюль Жак. Политическая иллюзия. Пер. В. В. Лазарева.-М.: 
NOTA BENE Media Trade Co. 2003: 

8. Лесков Л. В., Футуросинергетика: универсальная теория 
систем. Научно-учебное пособие / Л.В.Лесков. - М.: Изд. «ЗАО-
Экономика», 2005: 

9. Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л.А. 
Седова и А. Д. Ковалева. Под. ред. М. С. Ковалевой, М.: Аспект Пресс, 
1998:  

10.  Арнольд В. И., Теория катастроф, М. 1990, 
http://ice.tsu.ru/files/paul/Arnold_V.I._Teoriya_katastrofBookFi.org.pdf  

11. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց, նորարարու-
թյան էկոհամակարգի սերմանումը; «Տնտեսություն և արժեքներ» 
հետազոտական կենտրոն, Եր., 2013: 

12.  Исаев Б. А., Геополитика классическая и геополитика 
современная. ПОЛИС No. 2 (122), 2011, 69-85 с.: 

13. Парк Роберт, Экология человека. Теория общества: 
Фундаментальные проблемы. - М.: 1999. Пер. с англ.: А. Ф. Филиппов, 
Центр гуманитарных технологий. 
URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5406 

http://ecorussia.info/ru/ecopedia/sustainable-development-views-and-approaches
http://ecorussia.info/ru/ecopedia/sustainable-development-views-and-approaches
http://society.polbu.ru/alisova_politsociology/ch38_i.html
http://www.gov.am/am/prsp/
http://ice.tsu.ru/files/paul/Arnold_V.I._Teoriya_katastrofBookFi.org.pdf
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5406


Քաղաքագիտություն 
 

  

293 

МАМИКОН МАРГАРЯН  
Кандидат политических наук, преподаватель  

Академии государственного управления РА, 
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КАЧЕТВО ДЕМОКРАТИИ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РА 

 
Будучи обусловлена необходимостью повышения качества демок-

ратии, подчеркнута важность переосмысления взаимоотношений 
политической стабильности и стабильного развития в РА. Обоснован 
подход, согласно которому без этого переосмысления трансформи-
рующиеся страны становятся источником экспорта дешевой рабочей 
силы и сырья, а также площадкой апробирования интернет революций.  

Для целенаправленной борьбы с современными вызовами пред-
лагается повысить качество демократии с помощью демархии. 
Будучи методом эффективного управления сетью принимающих ре-
шения социальных групп, демархия предоставляет возможность с по-
мощью сопоставления их групповых, общественных и государствен-
ных интересов сотрудничать друг с другом, обеспечивая и стабиль-
ность, и безопасность для политической системы.  

Ключевые слова: политическая система, качество демократии, 
политическая стабильность, стабильное развитие, средний класс, де-
мархия, самоорганизация, демократическое сознание гражданина, 
национальная безопасность. 

 
MAMIKON MARGARYAN 

Expert at the Republican fraction  
of the RA Parliament, PhD in Political Science 

 
QUALITY OF DEMOCRACY AS A CONDITION FOR SUSTAINING 

STABILITY OF THE RA POLITICAL SYSTEM  
 

For improving the quality of democracy it is crucial to rethink the co-
relation between political stability and sustainable development in the RA. It 
is stated that if this co-relation doesn’t occur changing countries become a 
testing ground for cheap labor, raw materials exports, as well as Internet 
revolutions aimed at the self-actualization of the "new generation of 
Democrats." For the purpose of responding to contemporary challenges it is 
proposed to increase the quality of democracy through demarche. As a 
form of effective management decision-making social network, demarche 
enables them to cooperate through combining group, public and state 
interests ensuring stability and security in the political system. 

Keywords: political system, quality of democracy, political stability, 
sustainable development, middle-class, demarche, self-organization, 
citizen's democratic awareness, national security. 

 
Ներկայացվել է խմբագրություն 10.02.2014 թ.  
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ԿԱՐԵՆ ԳԱԼՈՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական  

կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի ասիստենտ,  
քաղաքական գիտությունների թեկնածու 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳՒ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՆՈՐ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հանրային կառավարման արդյունավետության ապահովման 
համատեքստում հիմնարար նշանակություն ունի մարդկային ռե-
սուրսի կատարողականի կառավարման (Human resources 
performance managmenet) արժեքային բազմաչափության արդիա-
կանացումը: Կառավարման գործընթացի արդյունավետությունն ա-
պահովելու նկատառումներով «երրորդ ալիքի» տեսաբանները, սկսե-
ցին այլընտրանքային ուղիներ մշակել նոր հանրային կառավարման 
(այսուհետև` ՆՀԿ) սկզբունքների հաստատման համար: Նմանօրի-
նակ բազմաչափ մոտեցումը միտված է խթանելու տնտեսական, 
մշակութային, սոցիալական, տեղեկատվական և ռազմավարական 
ռեսուրսների համադրմամբ կազմակերպված, մարդաբանական 
նորմերով սահմանակարգված, ինչպես նաև պետության ամբողջա-
կան տարածքում և դրա սահմաններից դուրս գործառող միգազգա-
յին մարդկային ռեսուրսների կառավարմանն (International human 
resources management) ու արդիականացմանը: 

Հիմնաբառեր. մարդկային ռեսուրսի կատարողականի կառա-
վարում,  նոր հանրային կառավարում, արդյունքի կառավարում, սո-
ցիալական արդարություն, լավ կառավարում: 

 
Գլոբալացման բազմաչափ գործընթացը հրահրում է գլոբալ մաս-

նակցության և մրցակցության հաղթարշավի արագընթաց շարունակա-
կանություն, որը մեծացրել է մարդկային ռեսուրսի արդյունավետ կառա-
վարման անհրաժեշտությունը միջազգային հարթակում` հանդիսանալով 
մրցակցային առավելության ռազմավարական աղբյուր: Մարդկային ռե-
սուրսի կառավարումը բնորոշվում է որպես ցանկացած համակարգի ա-
մենակարևոր արժեքի` մարդկային կապիտալի կառավարման ռազմա-
վարական և միասնական մոտեցումների համակցություն:  

1980-ական թվականներին գիտական գրականության մեջ առկա 
տարաձայնությունների հիմքում դրված էր մարդկային ռեսուրսների կառա-
վարման գործընթացի բարեշրջային արդիականացման հիմնախնդիրները: 
Նշված ժամանակահատվածում հատկանշական էր «անձնակազմի կա-
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ռավարում» հասկացության կերպափոխումը «մարդկային ռեսուրսի կա-
ռավարման», որն ունենալով առավել ընդգրկուն նշանակություն, դի-
տարկվեց արդյունաբերական հարաբերություններում պետություն-գործա-
րար ոլորտ-հասարակություն փոխհարաբերությունների զարգացման 
ռազմավարությունների ինտեգրման տիրույթներում [1, 288 p]: Ուշագրավ 
է մարդկային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգի Միչիգանի 
դպրոցի ներկայացուցիչների (Ֆոմբրան, Թիչի և Դևաննա, 1984 թ.) դի-
տարկումները, որոնք փաստեցին, որ վերոնշյալ համակարգն ու կազմա-
կերպության կառուցվածքը պետք է կառավարվեն միասնության մեջ` միտ-
ված կազմակերպության ռազմավարության իրականացմանը (matching 
model): Նմանօրինակ բազմաչափ մոտեցումը հիմնավորված է մարդկա-
յին ռեսուրսների շրջանով, որը բաղկացած է բոլոր կազմակերպություննե-
րում իրականացվող հետևյալ չորս համընդհանուր գործընթացներից. 

• ընտրություն (selection)- առկա մարդկային ռեսուրսի համապա-
տասխանեցումը տվյալ աշխատանքին, 

• գնահատում (appraisal)- կատարողականի գնահատում, 
• պարգևատրում (rewards)- պարգևատրել երկարաժամկետ և կարճա-

ժամկետ ձեռքբերումները` հաշվի առնելով, որ անհրաժեշտ է արդյունավետ 
գործառել ներկայում` ապագայում հաջողակ լինելու նկատառումներով, 

• զարգացում/կերտում (development)- բարձրորակ աշխատողների 
զարգացում/կերտում [2, p. 6-7]: 

Մարդկային ռեսուրսների համակարգի արդյունավետ գործառման 
նկատառումներով անհրաժեշտ են կառավարման (governance) արդի 
գործոնների առկայություն: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման 
արդյունավետ համակարգի գործառման հրատապությունը կարելի է 
հիմնավորել գլոբալացման արդի փուլի համատեքստում՝ դիտարկելով 
Թ. Ֆրիդմանի հետևյալ եզրակացությամբ. «գլոբալացումը հարթեցնում է 
համաշխարհային խաղադաշտը: Եթե գլոբալացման առաջին փուլում` 1.0 
(1492-1800 թթ.), շարժիչ ուժը պետություններն էին, 2.0-ում (1800-2000 
թթ.)՝ անդրազգային կորպորացիաները, ապա 3.0-ի (2000-մինչ մեր 
օրերը) առանձնահատկությունը մարդակենտրոն գլոբալ համագործակ-
ցության և մրցակցության համար ձևավորված մարդկային ռեսուրսի` ան-
հատի, հասանելի ներուժի գլոբալ դերակատարումն է: Գլոբալացման 
այս արժեքաբանությունը մարդուն բացառիկ հնարավորություններ է ըն-
ձեռում, քանի որ անհատի ինքնահաստատման համար վերանում են 
սահմանները, իսկ աշխարհագրական տարածքը կորցնում է իր նախնա-
կան նշանակությունը» [4, p. 7, 9-12]: Փաստորեն գլոբալացման պայ-
մաններում ՆՀԿ-ը ենթադրում է պետական և հանրային կառավարման 
ժողովրդավարացման որակի ապահովում,մարդկային ռեսուսրների կա-
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ռավարման արդյունավետություն, հանդուրժողականություն, համակե-
ցություն, սերունդների համերաշխություն, սոցիալական երկխոսություն և 
«նոր հումանիզմ»:  

Ապահովելով հրապարակայնություն և թափանցիկություն`ՆՀԿ-ն 
նախատեսված է ոչ միայն իր օրենսդիր լիազորությունների ժողովրդա-
վարացման, այլև քաղաքական որոշումների ընդունման վրա ազդելու 
համար` հանրային կյանքի որակի և մակարդակի բարձրացման նկատա-
ռումներով: Այս գործողությունների համալիր ամբողջությունն իրակա-
նացվում է հանրային շահի ապահովման նկատառումներով, որում ներգ-
րավված մարդկային կապիտալը գիտակցորեն հետամուտ է լինում նաև 
լավ կառավարման` մասնակցության, թափանցիկության, արդարության, 
վերահսկողության, արդյունքների կառավարման, ռազմավարական հե-
ռատեսության սկզբունքների հաստատմանը: 

 Ուշագրավ է այն, որ լավ կառավարումը ՄԱԿ-ի «Զարգացման 
ծրագրեր» 1995-1996 թթ. փաստաթղթերում դիտարկվում է որպես քա-
ղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման գործոն: Իբրև 
լավ կառավարման արդյունավետությունն ապահովող հիմնական գոր-
ծոն` մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացն իր հետագա 
զարգացումը ստացավ ՄԱԿ-ին կից գործառող «Միջազգային քաղաքա-
ցիական ծառայության կոմիտեի» (International Civil Service Commission, 
այսուհետև` ՄՔԾԿ) 2000 թվականի հայեցակարգում [5]: Վերջինիս բուն 
նպատակը մարդկային ռեսուրսների և տրված գերատեսչության նպա-
տակների և խնդիրների միջև արդյունավետ փոխկապվածության կեր-
տումն է` հաշվի առնելով ներքին (գերատեսչության մշակույթը, ոճը, ղե-
կավար-անձնակազմ-շահառու եռաչափ փոխհարաբերությունները, բյու-
ջեի ձևավորումը և այլն) և արտաքին (շուկա, ներդրումներ, աշխատուժ, 
մշակույթ, ԶԼՄ-ներ և այլն) հիմնախնդիրները: Այս համատեքստում արդ-
յունքի կառավարման (Results-Based Management- RBM) [6, str.42-44] 
մարտավարության համակարգային արդիականացման անհրաժեշտութ-
յուն է առաջանում` պայմանավորված ինտեգրման և գլոբալացման ներ-
կա փուլում օրեցօր աճողարդյունավետ կառավարման պետական գոր-
ծառույթի ընկալման նորարարացմամբ:  

ՆՀԿ-ն հնարավորություն է տալիս ավանդական հարաբերություննե-
րին զուգահեռ ձևավորել հանրային, մասնավոր և անդրազգային տնտե-
սական ոլորտների միջև գոյություն ունեցող ցանցային փոխազդեցու-
թյուններ` ապահովելով ազգային տնտեսության ինտեգրումն աշխա-
տանքի միջազգային նոր բաժանման գործընթացին: 

ՆՀԿ-ն քաղաքական պատասխանատվությանը զուգահեռ կարևո-
րում է նաև կառավարչական պատասխանատվությունը: Կառավարիչ-
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ները, ի տարբերություն ավանդական քաղաքացիական ծառայողների, 
հանրային կառավարման համակարգում խնդիրների լուծման ժամանակ 
ստանում են որոշակի ինքնավարություն, որն էլ դրդում է նրանց ակտիվ 
արձագանքել քաղաքացիների պահանջներին` հընթացս արդիականաց-
նելով մարդկային ռեսուրսի կառավարման ռազմավարությունն ու 
հմտությունները և երաշխավորելով վերջինիս կատարողականի արդյու-
նավետությունն ու կոմպետենտությունը (performance effectiveness and 
efficiency): Վերոնշյալը հնարավորություն է տալիս նորարարացնել գոր-
ծակալական տեղեկացվածությունը, նյութատեխնիկական ապահովվա-
ծությունը (logistics), ինչպես նաև մասնագիտական մրցունակ հմտութ-
յուններ`կիրառելով հստակ կառավարչական ունակություններ և մեթոդ-
ներ: Տվյալ գործողությունների համալիրությունն իր շարունակական 
բնույթով հնարավորություն կընձեռի դիմակայել ռիսկերին, սթրեսին և 
ապահովել անվտանգություն` համեմատության մեջ դնելով ավանդական 
և ՆՀԿ արժեբանությունը:  

ՆՀԿ-ն որպես բնության, բանականության և ոգու էկոլոգիայի գաղա-
փարային համակարգ զարգացում ստացավ ԱՄՆ 45-րդ փոխնախագահ, 
Նոբելյան մրցանակակիր Ալբերտ Արնոլդ «Ալ» Գորի (ծնվել է 1948 թ.) 
կողմից` Ազգային կատարողական վերլուծության (National Performance 
Review, NPR) առաջարկված համակարգում: Վերջինս 1998 թ. վերան-
վանվեց Կառավարության վերահայտնագործման ազգային ընկերակ-
ցություն (National Partnership for Reinventing Government): Փոխնախա-
գահի հանձնաժողովը մեջբերել է Ազգային հետազոտական խորհրդի 
գաղափարը, որ «դաշնային քաղաքացիական ծառայության համա-
կարգն իր ներքին հավասարության հայացքներով երկար ժամանակ 
սահմանափակում էր աշխատուժի շրջանակներում արժանավոր ան-
ձանց համար պայքարելու և անհատական նվաճումները խրախուսելու 
կառավարության հնարավորությունը» [7, p. 12] Դրանից զատ գործող 
համակարգը բարդ էր և անհասկանալի ոչ միայն հավակնորդների, այլ 
նաև կադրային ծառայությունների աշխատակազմի համար: Կոմիտեի 
անդամները գտնում են, որ կարևոր է ոչ թե գործընթացը, այլ՝ դրա արդ-
յունքները:Նշված գրախոսության 1993 թ. հաշվետվությունը ենթադրում 
էր այնպիսի կառավարության ստեղծում, որն ավելի ցածր ծախսերի առ-
կայությամբ գործում է առավել օգտակար, մարտունակ, աշխատունակ, 
արդյունավետ, արդար, հավասար սկզբունքների հիմքի վրա: Այն են-
թադրում էր հետևյալ քայլերը. 

1. կադրերի կառավարման կենտրոնական ծառայությունը ենթարկել 
արմատական բարեփոխումների` դարձնելով վերջիններիս գործառությունը 
տվյալ կազմակերպության սահմաններում առավել ճկուն և արդյունավետ, 
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2. հաճախորդներին հատկացնել առաջնային դիրքեր, առաջարկել ա-
ռավել որակյալ ծառայություններ, 

3. հարկատուների շրջապատում բարձրացնել պետական ծառայութ-
յան մշակույթն ու հեղինակությունը, 

4. ստիպել ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններին առ-
կա հիմնախնդրի լուծման համար առողջ մրցակցություն ծավալել և այլընտ-
րանքներ առաջարկել, 

5. ստեղծել շուկայական ազատ մրցակցություն` հրաժարվելով մենաշ-
նորհից և գերշահույթից, 

6. նպաստել շուկայական կառուցվածքների դինամիկ զարգացմանը` 
լուծելով առաջադրված խնդիրները մեծացնել հաճախորդների հնարավո-
րությունները` կյանքի որակի և մակարդակի բարձրացման նպատակով, 

7. ապակենտրոնացնել որոշում կայացնող և դրանց արդյունավետ կի-
րառումն ապահովող ուժերը, 

8. շրջահոսուն դարձնել բյուջետային գործընթացները` միաժամանակ 
պետական միջոցների տնտեսման նկատառումներով մշակել նոր պայմա-
նագրերի այնպիսի ձևեր, որոնք թույլ կտան նոր դերակատարների մուտք 
հանրային ծառայություն, ապակենտրոնացնել անձնակազմի քաղաքակա-
նությունը: 

Ցանկանալով վերականգնել կառավարության գործառման արդյու-
նավետությունն ու դրա հանդեպ ունեցած քաղաքացիական վստահու-
թյունը` Ա Գորի վարչակազմը փորձում էր հաղթահարել ավանդական-
բյուրոկրատական արժեբանության վրա հիմնված «սնանկացած» և 
«խախտված» [8, p. 22] հանրային կառավարման համակարգը: Այս նոր 
կառավարչական բարեփոխիչների համար վարչարարական աշխատան-
քի կազմակերպման արդիականացմանը և ստացված արդյունքի ապա-
հովման կառավարմանն ուղղված որոշ ձևաչափեր անգլախոս աշխար-
հում դրական արդյունքներ տվեցին:  

Այսպես` Նոր Զելանդիայում, Ավստրալիայում և Միացյալ Թագավո-
րությունում, վարչարարության բնագավառում նախաձեռնած արմատա-
կան բարեփոխումներում գերակա են հետևյալ բնութագրիչ գծերը. 

• հանրային կառավարման բնագավառում անհրաժեշտ է կենտրո-
նանալ արդյունքների նվաճմանը, և ոչ թե իրավիճակին հարմարվելուն, 

• արդյունքների (outcomes and financial outcomes (impact)) նվաճման 
համար ՆՀԿ-ն պետք է շահավետորեն օգտագործի շուկայական մրցակ-
ցությունը բարիքների և ծառայությունների մատուցման ժամանակ, 

• ՆՀԿ համակարգում արդյունավետ շուկայական հարաբերություն-
ները կարևորում են հաճախորդի պահանջմունքները, 
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• քաղաքացի-հաճախորդներին ցուցաբերվում է կարեկից վերա-
բերմունք` իրականացնելով սթրես կառավարում (stress management),  

• կառավարությունն իրականացնում է հանրային ապրանքների ու 
ծառայությունների մատուցման անվտանգ քաղաքականություն, ուստի 
այն «վարում» է, և ոչ թե «թիավարում»` զուգամիտելով ինչպես սեփա-
կան, այնպես էլ մյուս դերակատարների շահերը, 

• կառավարությունն ընդունակ պետք է լինի հավասարազոր արձա-
գանքել փոփոխություններին` չկառչելով կանխավ ընդունված աշխա-
տանքային օրակարգից:  

ՆՀԿ-ն` որպես հասարակության արդիականացման արդյունք, առա-
վել ճկուն է` հենվելով և քաղաքացիների, և կառավարչական համակար-
գում մարդկային ռեսուրսի կատարողականի արդյունավետ կառավար-
ման և նորարարացման վրա: 

Ընդհանրացնելով՝ փաստենք, որ հանրային շահի գիտակցումն է, որ 
կառավարիչներին ստիպում է արդյունավետ կառավարում իրականացնել` 
ուղղորդվելով սերունդների համերաշխությամբ, սոցիալական երկխոսու-
թյամբ և մրցունակ մասնակցության ապահովմամբ: Ելակետ ընդունելով 
նշյալ սկզբունքները` Հերբերտ Կաուֆմանը (1878-1947) դրանք դիտար-
կում է որպես միջոց ներկայացուցչության, քաղաքական չեզոքության, 
իրավասության, գործադիր առաջնորդության հաստատման համար:  

Հ. Կաուֆմանի ներկայացրած ձևաչափում վերոնշյալ արժեքները 
ՆՀԿ կայացման տարբեր ժամանակաշրջաններում առաջնային դիրք են 
զբաղեցնում [9, p. 296]: ՆՀԿ-ն առաջին հերթին ենթադրում է ավելի լավ 
(առավել արդյունավետ կամ տնտեսող) կառավարում, քանի որ նրա հիմ-
քում դրված է սոցիալական արդարության հայեցակարգը: Վերջինիս 
ապահովումը հարահոս փոփոխությունների համալիր ամբողջություն է, 
և որպես այդպիսին այն ջանում է փոփոխել անվտանգության քաղաքա-
կանությունը` մերժելով այն կառույցների առկայությունը (աշխատանքը), 
որոնք պարբերաբար խոչընդոտում են սոցիալական արդարության իրա-
կանացմանը: 

ՆՀԿ հակվածությունը սոցիալական արդարության նախատեսում է 
ամուր վարչարարական կամ գործադիր կառավարություն, որն առաջին 
ԱՄՆ գանձարանի նախարար, տնտեսագետ և քաղաքական փիլիսոփա 
Ալեքսանդր Համիլտոնը (1755-1804) անվանել է «գործադիրում էներգիայի 
առկայություն»: Կառավարություններում առկա վարչարարական բաժին-
ների քաղաքականություն կերտող ուժը մշտապես աճում է և գնահատ-
վում: ՆՀԿ-ը փորձում է անդրադառնալ հիմնախնդիրներին և դիտարկել 
վերջիններիս լուծման այլընտրանքային ինստիտուցիոնալ մոտեցումներ: 
Առկա հասարակական հիմնախնդիրների (ինչպիսիք են` աղքատությունը, 
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թմրանյութերի շրջանառությունը, հանցագործությունների աճը, հանրա-
յին անվտանգության այլ սպառնալիքները) սուր բնույթը ստիպում են 
հանրային ծառայողներին կիրառել կառավարման այնպիսի մարտավա-
րություններ, որոնք կխթանեն այդ հիմնախնդիրների հետևողական լուծ-
մանը» [9, p. 297]: 

Սոցիալական արդարության որոնման գործընթացը հանրային կա-
ռավարմանը տալիս է իրական նորմատիվ հիմք: Ինչպես և այլ հավեր-
ժական արժեքներ, սոցիալական արդարությունը հումանիստական դի-
տարկումների տարածման նոր կերպարներ է զուգամիտում, որոնց գոր-
ծառման հիման վրա ձևավորում է մարդկային ռեսուսների արդի արժե-
շահային համակարգը:  
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Модернизация системы ценностей управления деятельности 
человеческих ресурсов имеет принципиальное значение в контексте 
поддержания эффективности государственного управления. Теоре-
тики "третьей волны" начали развивать альтернативные пути поддер-
жания эффективности процесса управления, путем установления 
принциповНового публичного управления (далее НОУ). Такой комп-
лексный подход направлен на повышение совокупности экономичес-
ких, культурных, социальных, информационных и стратегических 
ресурсов, антропологических норм, а также функционирования и 
модернизация Международного управления человеческими ресурсами 
на национальном и международном уровние.  
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татах, социальная справедливость, хорошое управление. 
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Modernization of the value system of human resources performance 
managmenet is of fundamental importance in the context of sustaining 
effectiveness of public administration. Theorists of the "Third wave" began 
developing alternative ways for sustaining effectiveness of the governing 
process by establishing principles of New Public Management (hereinafter 
NPM). Such a multidimensional approach aimed at boosting the 
aggregation of economic, cultural, social, informational and s trategic 
resources, anthropological norms, as well as functioning and modernization 
of International Human Resource Management domestically and 
internationally. 
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Հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն  

 

ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու  

ՀԱՅԿ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ  

 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ  

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ 

Անձի մասնագիտական հոգեբանական պահանջների վերաբեր-
յալ գիտական գրականությունում արտացոլված հատկությունները 
բաժանվում են զարգացման ենթակա և կայուն հոգեբանական 
որակների, սակայն այն հարցը, թե որտեղ են զարգանում այդ 
որակները, դեռևս գտնվում է հոգեբանների և կրթության կառավա-
րիչների ուշադրության կենտրոնում: Կառավարման հոգեբանությու-
նում, որպես կառավարիչների անհրաժեշտ զարգացման ենթակա 
որակներ, այլ որակների հետ մեկտեղ մատնանշվում են անձի հա-
ղորդակցման հմտությունները, հուզական կայունությունը:Հոդվա-
ծում փորձարարական ճանապարհով ուսումնասիրված են այդ 
որակների ձևավորման պայմանները և համաձայն կատարված եզ-
րակացության հուզական ինտելեկտը, հանդիսանալով մասնագի-
տական գործունեության կարևոր բաղադրամաս, որը պայմանավո-
րում է նաև անձի հաղորդակցման հմտությունները, մասնագիտա-
կան գործունեության ընթացքում զարգանում են,սակայն մասնագի-
տական կրթության ընթացքում չեն հասնում իրենց զարգացման 
բարձր մակարդակի և դրանք զարգանում են հատուկ հոգեբանա-
կան աշխատանքների միջոցով: 

Հիմնաբառեր. հուզական ինտելեկտ, հաղորդակցման հմտություն-
ներ, մասնագիտական գործունեություն: 

 
Մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունը պայմա-

նավորող գործոնները բազմիցս քննարկվել են կառավարման հոգեբա-
նության շրջանակներում թե´ հայրենական, թե´ արտասահմանյան 
գրականության մեջ: Այդ գործոնների հիման վրա կազմվել են տարբեր 
մասնագիտությունների պրոֆեսիոգրամաներ և փսիխոգրամաներ: Ժա-
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մանակակից հասարակության զարգացման պայմաններում մասնագի-
տական գործունեության արդյունավետության վրա ազդող հոգեբանա-
կան գործոնների բացահայտումը շարունակական բնույթ է կրում՝ կախ-
ված կրթությանը, աշխատանքային գործունեությանը ներկայացվող պա-
հանջների փոփոխման հետ: Հոգեբանական տեսանկյունից այդ գործոն-
ները բազմազան են և արտացոլում են այն պահանջները, որը ներկա-
յացվում է տվյալ տեսակի մասնագիտությանը: Անձի մասնագիտական 
գործունեությունն ամփոփվում է իր կատարած գործառույթներում [3]: 
Կախված նրանից, թե ինչպիսի փոխհարաբերություն է ենթադրում մաս-
նագիտությունը, փոխվում են նաև տվյալ անձին ներկայացվող հոգեբա-
նական և մասնագիտական պահանջները [3]: Անձի մասնագիտական 
հոգեբանական պահանջների վերաբերյալ գիտական գրականությունում 
արտացոլված հատկությունները բաժանվում են զարգացման ենթակա և 
կայուն հոգեբանական որակների, սակայն այն հարցը, թե որտեղ են 
զարգանում այդ որակները, դեռևս գտնվում է հոգեբանների և կրթութ-
յան կառավարիչների ուշադրության կենտրոնում [3]: Կառավարման հո-
գեբանությունում, որպես կառավարիչների անհրաժեշտ զարգացման են-
թակա որակներ, այլ որակների հետ մեկտեղ մատնանշվում են անձի 
հաղորդակցման հմտությունները, հուզական կայունությունը: Հաղոր-
դակցման հմտությունները ձևավորվում են անհրաժեշտ գիտելիքների 
հիման վրա, այդ պատճառով էլ հաճախ դիտարկվում են որպես հաղոր-
դակցման կոմպետենցիաներ [1]: Հաղորդակցական իրազեկությունը 
կախված է անձի անհատական ընդունակություններից, նրա սոցիալա-
կան կայունությունից: Նրա վրա ազդում են հասարակությունում տեղի 
ունեցող փոփոխությունները և դրա հետ կապված հաղորդակցական ի-
րազեկությունը չի կարող անձի պատրաստի բնութագիր լինել: Դա գի-
տելիքների, շփման լեզվական և ոչ լեզվական կարողությունների և հմ-
տությունների ամբողջականություն է, որոնք մարդու կողմից ձեռք են 
բերվում բնական սոցիալականացման, ուսուցման և դաստիարակության 
գործընթացում: Կառավարչի մասնագիտական գործունեության արդյու-
նավետությունը պայմանավորող հոգեբանական որակները զարգանում 
են աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Որպես այդպիսի հո-
գեբանական որակներ քննության ենք առել կառավարչի հուզական ին-
տելեկտը և հաղորդակցման հմտությունները: Հաղորդակցումը մարդ-
կանց միջև կոնտակտի հաստատման և զարգացման գործընթաց է, որն 
իր մեջ ներառում է ընկալում, միմյանց հասկացում, տեղեկատվության 
փոխանակում և ազդեցություն; 
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Հաղորդակցումը, որպես սոցիալ-հոգեբանական երևույթ, ունի երեք 
կողմ՝ պերցեպտիվ (միմյանց ընկալում և հասկացում), կոմունիկատիվ 
(տեղեկատվության փոխանցում), ինտերակտիվ [2]: 

Մարդն անընդհատ հարստացնում է իր հաղորդակցման փորձը, քանի 
որ այն բարեշրջման ընթացքում ձեռք բերած ամենակարևոր նվաճումն է: 

Խմբում և հասարակությունում մարդու կյանքն անհնար է պատկե-
րացնել առանց շփման և հաղորդակցման: Շփման հոգեբանության խնդի-
րը մշակել են հայտնի հոգեբաններ Լ.Ս. Վիգոտսկին, Վ.Ն. Մյասիշչևը, 
Բ.Գ. Անանևը և այլք [6]: Այսպես, Լ.Ս. Վիգոտսկու՝ խորհրդային հոգե-
բանության հիմնադիրներից մեկի տեսանկյունից անհատական զար-
գացման ընթացքում առաջնային են մարդկային հաղորդակցության այն-
պիսի ձևերը, ինչպիսիք են՝ երկու անհատների փոխազդեցությունը, երկ-
խոսության, վեճի հարաբերությունները և այլն: 

Գոյություն ունեն տարբեր հոգեբանական տեսություններ, որոնք բա-
ցատրում են հաղորդակցման և շփման հոգեբանական օրինաչափութ-
յունները [5]: Գործունեության կատարման հաջողությունը կախված է ոչ 
թե ինչ-որ մեկ, այլ տարբեր ընդունակությունների համադրությունից, 
ընդ որում նույն արդյունքը տվող այդ համադրությունը կարող է տարբեր 
եղանակներով ապահովվել: 

Միջանձնային բնույթի ընդունակությունները պակաս կարևոր նշա-
նակություն չունեն մարդու հոգեբանական զարգացման, սոցիալակա-
նացման և նրա կողմից հասարակական վարքագծի անհրաժեշտ ձևերի 
ձեռքբերման համար: Առանց խոսքի՝ որպես շփման միջոցի, տիրապե-
տելու մարդու կյանքը և հոգեկան զարգացումը պարզապես անհնարին 
կլիներ: Մարդու մոտ նման ընդունակությունների բացակայությունն ան-
հաղթահարելի խոչընդոտ կհանդիսանար նրա՝ կենսաբանական էակից 
սոցիալական էակի վերածման ճանապարհին [4]:  

Ե՛վ միջանձնային, և՛ առարկայական ընդունակությունները փոխա-
դարձաբար լրացնում են միմյանց: Նրանց համադրության շնորհիվ մար-
դը հնարավորություն է ստանում լիարժեք և ներդաշնակորեն զարգանա-
լու: Կառավարիչների գործունեության արդյունավետությունը պայմանա-
վորող գործոնների զարգացման պայմաններն ուսումնասիրելու համար 
կատարել ենք փորձարարական հետազոտություն, որը նպատակ ուներ 
փորձարարական ճանապարհով դուրս բերել կառավարիչների համար 
անհրաժեշտ հոգեբանական որակների ձևավորման և զարգացման 
պայմանների առանձնահատկությունները: Որպես անհրաժեշտ հոգեբա-
նական որակներ, ուսումնասիրության համար ընտրվել է կառավարիչնե-
րի հուզական ինտելեկտը, հաղորդակցական և կազմակերպչական ըն-
դունակությունները: 
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 Հետազոտությունն անցկացվել է երեք փորձարարական խմբերի 
հետ, որոնք բաժանվել են ըստ հետևյալ դասակարգման`  

- փորձառու ղեկավարներ, ովքեր ունեն 10 և ավելի տարվա ղեկա-
վար աշխատանքային փորձ, 

- մասնագիտական կրթություն ստացած մասնագետներ, որոնք չու-
նեն աշխատանքային փորձ, 

- մասնագիտական կրթություն ստացած ոչ ղեկավար աշխատան-
քային փորձով մասնագետներ: 

 Որպես փորձառու ղեկավարներ, որոնք ունեին 10 և ավելի տարվա 
ղեկավար աշխատանքի փորձ, մասնակցում էին 16 հետազոտվողներ, ո-
րոնք ընտրվել են փաստաթղթերի ուսումնասիրության միջոցով: Հետա-
զոտվողների մյուս խումբը հանդիսացել են ՀՀ ՊԿԱ «Կառավարում» 
մասնագիտության մագիստրատուրայի ավարտական կուրսի 30 ուսա-
նողներ: Հետազոտմանը մասնակցած երրորդ խմբում ընդգրկվել են 
տարբեր ոլորտներում աշխատող, սակայն ոչ ղեկավար աշխատանքային 
փորձ ունեցող 10 կամավորներ, որոնք ունեին մասնագիտական կրթութ-
յուն և աշխատանքային փորձ:  

Այսպիսով՝ հետազոտությունը կատարվել է հետևյալ հաջորդակա-
նությամբ. փաստաթղթային ուսումնասիրությունից հետո ընտրվել են 
փորձարարական խմբերը, որոնք համապատասխանում էին մեր հետա-
զոտության նախատեսված պլանին, այնուհետև կատարվել է թեստավո-
րում և արդյունքների վերլուծություն: 

Հետազոտություն անցկացվեց կամավորական խմբի հետ, ըստ 
հետազոտության ռազմավարության նրանք պետք է անցնեին նախնա-
կան ախտորոշում նույն թեստային փաթեթով, որը տրված էր նախորդ 
երկու խմբի մասնակիցներին, այնուհետև նրանք պետք է անցնեն մեր 
կողմից մշակված հատուկ զարգացնող թրեյնինգային դասընթացը՝ եր-
կու ամիս տևողությամբ, որից հետո պետք է կատարվեր ախտորոշիչ աշ-
խատանք՝ հետազոտվող որակների վերաբերյալ: Այս փուլի նպատակն 
էր պարզել, թե ինչպես կարելի է ձևավորել կառավարիչներին անհրա-
ժեշտ հոգեբանական որակներն առանց աշխատանքային երկարատև 
փորձի:  

Հետազոտությունը կատարվել է թեստային մեթոդիկաների 
օգնությամբ: Հուզական ինտելեկտն ախտորոշելու համար օգտագործվել 
է հուզական ինտելեկտը որոշելու մեթոդիկան (тест «МЭИ» («Методика 
диагностики эмоционального интеллекта»), ինչպես նաև հաղորդակցման 
և կազմակերպչական հմտություններն ախտորոշելու նպատակով օգտա-
գործվել է Հաղորդակցման և կազմակերպչական ընդունակությունների 
ախտորոշման (KOC) մեթոդիկան, որի նպատակն էր որոշել, թե ղեկա-
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վար անձիք և մագիստրանտները հաղորդակցման հմտությունների և 
կազմակերպչական ունակությունների ինչ մակարդակ ունեն: 

Հուզական ինտելեկտի ախտորոշման մեթոդիկան թույլ էր տալիս 
դուրս բերելու չորս սանդղակ՝ սեփական զգացմունքների և հույզերի 
գիտակցում, սեփական զգացմունքների և հույզերի կառավարում, այլ 
մարդկանց զգացմունքների և հույզերի գիտակցում, այլ մարդկանց 
զգացմունքների և հույզերի կառավարում, ինչպես նաև հուզական ինտե-
լեկտի միջանձնային և ներանձնային ասպեկտները: Այս մեթոդիկայի 
միջոցով որոշվեց փորձառու և երիտասարդ կառավարիչների 
(հետազոտության առաջին և երկրորդ խումբ) հուզական ինտելեկտը և 
համեմատելով հետազոտվող երկու խմբերի ցուցանիշները՝ ստանում 
ենք հետևյալ պատկերը՝ (տե´ս Գծապատկեր 1)։ 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Սեփական
զգացմունքների

և հույզերի
գիտակցումը

Սեփական
հույզերի և

զգացմունքների
կառավարում

Այլ մարդկանց
զգացմունքների

և հույզերի
գիտակցումը

Այլ մարդկանց
հույզերի և

զգացմունքների
կառավարումը

Գծապատկեր 1: Փորձառու և երիտասարդ կառավարիչների 
հուզական ինտելեկտի համեմատական պատկեր 

 
Սեփական զգացմունքների և հույզերի գիտակցումն առավել արտա-

հայտված է փորձառու կառավարիչների մոտ, իսկ երիտասարդ կառա-
վարիչներն այս սանդղակում զիջում են: Երկրորդ սանդղակում սեփա-
կան զգացմունքների և հույզերի կառավարումն առավել բարձր մակար-
դակում է երիտասարդ կառավարիչների մոտ, իսկ փորձառուների մոտ 
նկատվում է առավել ազատություն հուզական դրսևորումների մեջ, ինչը 
բացատրվում է նրանով, որ փորձառու կառավարիչները, գիտակցելով ի-
րենց հույզերը և զգացմունքները, ընտրողաբար են մոտենում այն կառա-
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վարելուն, իսկ երիտասարդ կառավարիչները կենտրոնանում են հույզե-
րի կառավարման վրա և քիչ են ուշադրություն դարձնում նրանց գի-
տակցմանը: 

Միջանձնային ասպեկտում այլ մարդկանց հույզերի գիտակցումը 
փորձառու կառավարիչների մոտ գերակշռում է, ինչը հանդիսանում է 
մարդկանց հետ շփման և մասնագիտական գործունեության արդյունք. 
նույնը կարելի է ասել նաև այլ մարդկանց հույզերի և զգացմունքների 
կառավարման մասին, որտեղ դարձյալ փորձառու կառավարիչներն ու-
նեն բարձր մակարդակ: Հետազոտության նպատակից ելնելով 
ուսումնասիրվել է փորձարարական խմբերի հաղորդակցման և 
կազմակերպչական ընդունակությունները: 

Երկու խմբերի համեմատական վերլուծությունից պարզ է դառնում, 
որ փորձառու մասնագետների մոտ հաղորդակցման և կազմակերպչա-
կան հմտությունների միջին ցուցանիշը գերազանցում է մագիստրանտ-
ների հաղորդակցման և կազմակերպչական ընդունակությունների միջին 
ցուցանիշին: Սակայն հետաքրքիր է այն, որ մագիստրանտների կազմա-
կերպչական ընդունակությունները զիջում են հաղորդակցման ընդունա-
կություններին, իսկ փորձառու կառավարիչների մոտ պատկերը հակա-
ռակն էր՝ հաղորդակցման ընդունակություններն ավելի թույլ են արտա-
հայտված, քան կազմակերպչական հմտությունները: 

Այսպիսվ՝ հետազոտությունը ցույց տվեց, որ կազմակերպչական և 
հաղորդակցման ընդունակությունները զարգացել են մասնագիտական 
գործունեության ընթացքում, և դրանց համեմատական պատկերը փոխ-
վում է՝ կապված գործունեության փոփոխման հետ:  

Այնուհետև, համաձայն հետազոտական աշխատանքների նախա-
տեսված պլանի, կատարել ենք նույն հետազոտությունը ոչ ղեկավար աշ-
խատանքային փորձ ունեցող անձանց հետ, որոնք համաձայնվել էին 
մասնակցել զարգացնող հոգեբանական դասընթացին(հետազոտության 
երրորդ խումբ): 

Զարգացնող դասընթացում կիրառվել են դերային խաղեր, վարժութ-
յուններ, քննարկումներ: 

Դասընթացի ավարտից հետո հետադարձ կապի միջոցով հավաքվել 
է տեղեկատվություն, թե ինչ տվեց դասընթացը մասնակիցներին և որ-
քանով էր այն բավարարել նրանց սպասելիքները: Այնուհետև, նախա-
տեսված պլանի համաձայն, մասնակիցներն անցան թեստավորում, որի 
տվյալները համեմատվեցին նրանց սկզբնական տվյալների հետ: Ար-
դունքում ստացվեց հետևյալ պատկերը (տե´ս Գծապատկեր 2): 
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1.հաղորդակցական հմտություններ 
2. կազմակերպչական ընդունակություններ 

Գծապատկեր 2: Հաղորդակցման և կազմակերպչական 
ընդունակությունների համեմատական պատկեր (դասընթացից 

առաջ և հետո) 
 
Ինչպես երևում է նկարում՝ հաղորդակցական և կազմակերպչական 

հմտությունները նախկինի համեմատությամբ աճել են: Այս բնութագրիչ-
ներն առկա էին նաև նրանց հետ ունեցած զրույցի ժամանակ. նրանք ա-
սում էին, որ ժամանակի ընթացքում բարելավվել են նրանց այս ընդու-
նակությունները և աշխատանքային գործընթացում դրանք զգացվում են: 
Նույն աճը նկատվեց նաև հուզական ինտելեկտի ախտորոշման ժամա-
նակ. համեմատվեցին նրանց հուզական ինտելեկտի ներանձնային և մի-
ջանձնային ասպեկտները, արդյունքում ստացվեց հետևյալ պատկերը 
(տե´ս Գծապատկեր 3)։ 

 
1. դասընթացից առաջ ստացված տվյալներ 
2. դասընթացից հետո ստացված տվյալներ 

Գծապատկեր 3: Հուզական ինտելեկտի բաղադրիչների 
համեմատական պատկեր 
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Նախկինում արձանագրված միջանձնային ասպեկտի 5.2 ցուցա-
նիշը դարձել է 8.1, միջանձնային ցուցանիշը 8.1-ից աճել է մինչև 13-ի: 

Այսպիսով՝ փորձարարական հետազոտությունը թույլ տվեց կատարել 
հետևյալ եզրակացությունները.  

1. Հաղորդակցական ընդունակությունները կարող են ախտորոշվել 
և զարգացվել: Հաղորդակցական ընդունակությունների զարգացումն ի-
րականացվում է հոգեբանական ազդեցության այնպիսի մեթոդների կի-
րառմամբ, ինչպիսիք են՝ վարժանքները, զարգացնող հոգեբանական 
դասընթացները:  

2. Հուզական ինտելեկտը, հանդիսանալով մասնագիտական գոր-
ծունեության կարևոր բաղադրամաս, որը պայմանավորում է նաև անձի 
հաղորդակցման հմտությունները, մասնագիտական գործունեության ըն-
թացքում զարգանում է,սակայն մասնագիտական կրթության ընթացքում 
չի հասնում իր զարգացման բարձր մակարդակի: 

3. Մասնագիտական գործունեության ոլորտներում, որտեղ կա 
մարդկանց հետ փոխհարաբերություն, գործունեության արդյունավե-
տությունը պայմանավորված է հաղորդակցման և կազմակերպչական 
հմտությունների բարձր մակարդակով, հուզական կայունությամբ, ինք-
նատիրապետման հմտություններով և այլ հոգեբանական որակներով, ո-
րոնք ենթակա են զարգացման: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

КАЧЕСТВ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 

Качества, отраженные в научной литературе по профес-
сиональным психологическим требованиям к личности, разделяются 
на подлежащие развитию и постоянные, однако вопрос о том, где 
развиваются данные качества, пока что остается в центре внимания 
управляющих процессом образования и психологов. В психологии 
управления, как качества подлежащие развитию в числе других, 
отмечаются коммуникативные умения личности и эмоциональная 
стабильность. В статье экспериментально изучены условия форми-
рования данных качеств и согласно сделанному выводу эмоциональ-
ный интеллект, являясь существенным элементом профессиональной 
деятельности, обусловливающей также коммуникативные умения 
личности, развивается в течение профессиональной деятельности, но 
не достигает высокого уровня своего развития и последующее 
развитие его происходит с помощью специальных психологических 
работ. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, коммуникативные 
умения, профессиональная деятельность.  
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INFLUENCE OF PROFESSIONAL ACTIVITY ON FORMATION OF 
MANAGERS' PSYCHOLOGICAL QUALITIES 

 
The peculiarities, revealed in the scientific literature on pr ofessional 

psychological requirements of a person, are divided into qualities liable to 
development and permanent psychological qualities. However the question, 
where these qualities develop, still remains in the center of attention of 
psychologists and ed ucational managers. As necessary quality of 
managers liable to development among others the communication skills, 
emotional stability is mentioned in the administrative management. In this 
article the conditions of formation of these qualities are experimentally 
studied and according to the obtained conclusion, the emotional intellect, 
being an es sential component of the professional activity which also 
conditions the communication skills of a person, develops during 
professional activity, however it doesn’t reach high level in its development 
during the professional education and they are developed by means of 
special psychological works. 

Keywords: emotional intellect, communication skills, professional 
activity. 

 
 
 
 

 Ներկայացվել է խմբագրություն 11.02.2014 թ. 
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ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

Հոդվածի ուսումնասիրության կենտրոնում են արտագաղթին 
նպաստող սոցիալ-հոգեբանական գործոնները: Առաջարկվում է ար-
տագաղթի սոցիալ-հոգեբանական ուսումնասիրության մոտիվացիոն 
հայեցակարգ, որին հիմնվելով առանձնացվել են իրական ու հնարա-
վոր արտագաղթողների հիմնական դրդապատճառները՝ պայմանա-
վորված երեք խումբ (կենսական, սոցիալական, զարգացման) պա-
հանջմունքներով: Արտագաղթելու մտադրություն ունեցող ուսանող-
ների և արդեն մի քանի տարի արտագաղթած ընտանիքների ուսու-
մնասիրության արդյունքում բացահայտվել են արտագաղթի աճը 
խթանող հետևյալ սոցիալ-հոգեբանական գործոնները՝ բացասական 
(երկրից փախչելու) և դրական («ավետյաց երկրում» նոր կյանք սկսե-
լու) զուգահեռ մոտիվացիան, էքզիստենցիալ միգրացիան, ընտանե-
կան սերտ կապերը, հոգեբանական արտագաղթը և տեղեկատվա-
կան ու կապի տեխնոլոգիաների զարգացումը:  

Հիմնաբառեր. արտագաղթ, մոտիվացիա, պահանջմունքներ, 
էքզիստենցիալ միգրացիա, ընտանեկան կապեր, մշակութային հար-
ված, ադապտացիա: 

Ըստ Միջազգային միգրացիային նվիրված տասնմեկերորդ հան-
դիպման նյութերի՝ միգրացիան համաշխարհային երեւույթ է, որն աճում 
է՝ փոխելով տնտեսական, ժողովրդագրական, քաղաքական և սոցիալա-
կան պայմանները և նպաստում է աղքատության նվազեցմանը [19]: XX 
դարի վերջը նշանավորվեց միգրացիայի հզոր ալիքով, ինչը պայմանա-
վորված է գլոբալացմամբ և մասամբ հետևւանք է ապագաղութացման, 
նոր երկրների ձևավորմամբ, սահմանների բացմամբ, ինչպես նաև 
փոխադրամիջոցների զարգացմամբ: Աշխարհում միգրացիայի առաջա-
տարն ԱՄՆ-ն է, երկրորդը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունը: ԱՄՆ-ն աչքի է 
ընկնում ներգաղթով, Ռուսաստանում միգրացիոն հոսքերը գրեթե հա-
վասարազոր են: Հայաստանը նույնպես ներգրավված է այդ գործընթա-
ցում, սակայն հիմնականում արտագաթի տեսքով:  

Վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ արտագաղթը Հայաս-
տանում ոչ միայն չի նվազում, այլ տարեցտարի ավելանում է արտագաղ-
թել ցանկացողների թիվը: Այսպես, ըստ Գելափի 2010-2012 թթ. ուսում-
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նասիրության՝ Հայաստանի բնակչության 40%--ի մոտ առկա է արտա-
գաղթելու ցանկություն, ինչն ամենաբարձրն է նախկին Խորհրդային 
Միության երկրների համեմատ, որտեղ կատարվել է սույն ուսումնասի-
րությունը (Օր.՝ Ռուսաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում այդ ցու-
ցանիշը 14% է) [18]: Մինչդեռ, 2006թ. ԱՊՀ-ում կատարած համեմատա-
կան ուսումնասիրությունների համաձայն՝ հինգ երկրների բնակիչներից 
ամենաքիչը Հայաստանի քաղաքացիներն են ցանկություն հայտնել ար-
տագաղթել, ինչպես՝ ժամանակավոր աշխատելու նպատակով (36,8%), 
այնպես էլ՝ մշտական բնակության (17%) [4]: Իսկ արդեն 2013թ. հունիսին 
Հայակական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի կողմից Երևանում 
անցկացրած սոցիոլոգիական հարցման մասնակիցների 46%-ը մտադ-
րություն ունեն ընդմիշտ հեռանալ երկրից [15]: Հայաստանում հարցվող-
ների կողմից նշված արտագաղթի պատճառները, բացի էթնիկականից, 
գրեթե նույնն են, ինչ Ռուսաստանում [7, էջ 257-258]՝ սոցիալական, 
տնտեսական և քաղաքական: Կարծում ենք՝ այս ամենով հանդերձ ար-
տագաղթի աճը պայմանավորված է սոցիալ-հոգեբանական գործոննե-
րով, որոնց դերն ու նշանակությունը թերագնահատված է:  

Այսօր գերակշռում են արտագաղթի ուսումնասիրության ժողովր-
դագրական, տնտեսական, իրավական, պատմական և սոցիոլոգիական 
գիտական մոտեցումները: Չթերագնահատելով վերջիններիս դերը՝ կար-
ծում ենք, որ արտագաղթը լինելով նաև սոցիալ-հոգեբանական երևույթ, 
պետք է հոգեբանների ուշադրության կենտրոնում լինի: Հարցի հոգեբա-
նական մոտեցումները հիմնականում սահմանափակվում են արդեն իսկ 
արտագաղթածների մշակութային հարվածի և նոր միջավայրում ադապ-
տացիայի հիմնախնդիրներով, որոնք առավել քան ուսումնասիրված ու 
ներկայացված են բազմաթիվ գիտական մենագրություններում ու հազա-
րավոր հոդվածներում [11]: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է միգրացիայի 
վերաբերյալ ռուս գրականությունում լայն տարածում ստացած «արտա-
գաղթի հոգեբանության», որպես գիտակարգի սահմանումը. «Արտա-
գաղթի հոգեբանությունը հոգեբանական գիտության մեկ ճյուղ է, որն ու-
սումնասիրում է ինտեգրման և սոցիալ-հոգեբանական հարմարման 
կառուցակարգերը, ինչպես նաև օտար լեզվական ու սոցիալ-մշակութա-
յին միջավայրում մարդու անհատական տիպաբանությունը և անձնային 
հատկանիշների առանձնահատկությունները» [8]: Ակնհայտ է, որ այս 
սահմանումն առավել քան թերի է, որովհետև չի բացահայտում արտա-
գաղթողների սոցիալ-հոգեբանական դրդապատճառները, ինչպես նաև 
վերջիններիս և ադապտացիայի միջև պատճառահետևանքային կապերը:  

Կարծում ենք, արտագաղթի հոգեբանության առանցքային հիմ-
նախնդիրներից պետք է լինի նախ և առաջ այն սոցիալ-հոգեբանական 
դրդապատճառների ու գործոնների ուսումնասիրությունը, որոնք նպաս-
տում են արտագաղթելու ցանկությանը և դյուրացնում վերջինիս իրա-
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գործումը: Այդ նպատակով առաջարկում ենք արտագաղթի ուսումնասի-
րության մոտիվացիոն հայեցակարգ, որի համար մի կողմից հիմք են ծա-
ռայել մարդու պահանջմունքների և դրդապատճառների մասին հայտնի 
տեսությունները [5], [6], [9], [14] մյուս կողմից՝ արտագաղթելու պատ-
ճառների վերաբերյալ արտասահմանյան և հայրենական բազմաթիվ սո-
ցիոլոգիական հետազոտությունների [1], [2], [5], [10], [18] արդյունքների 
վերլուծությունը:  

Մոտիվացիայի հիմնահարցի վերաբերյալ տարբեր գիտնականների 
միջև առկա են տարաձայնություններ՝ կապված հիմնարար պահանջ-
մունքների խմբերի քանակի (օր՝. Մասլոուի մոտ` 5-7, Մաքս-Նիֆի` 10, 
Ադելֆերի`3), ինչպես նաև դրանց հիերարխիայի, կայունության և փո-
խազդեցության հետ: Սակայն ընդհանուր առմամբ մոտիվացիոն բոլոր 
տեսություններին միավորում է մարդու գործունեության պայմանավոր-
վածությունը պահանջմունքների բավարարվածությամբ կամ անբավար-
վածությամբ: Այդ պահանջմունքները կարելի է դասակարգել՝ հիմք ըն-
դունելով Ադելֆերի ERG-ձևաչափը (Existence-գոյություն, Relatedness-
կապվածություն, Growth-աճ) [9], որը նա առաջարկել է, պարզեցնելով 
Մասլոուի բուրգի հինգ մակարդակի աստիճանակարգը: Ընդհանրացնե-
լով՝ առանձնացնում ենք պահանջմունքների երեք խումբ՝ կենսական, սո-
ցիալական և զարգացման:  

Սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններից ստացված արդյունքների 
վերլուծությունը բացահայտում է, որ իրական և հնարավոր (potential) ար-
տագաղթողների արտագաղթելու ցանկության հիմնական դրդապատ-
ճառները պայմանավորված են հենց վերոհիշյալ պահանջմունքների բա-
վարարման հետ: Ինչպես ժամանակավոր, այնպես էլ ընդմիշտ հեռանա-
լու մտադրություն ունեցող մարդկանց մոտ գերակշռում են կենսական 
պահանջմունքների անբավարարվածության դրդապատճառները (ըստ 
տարբեր հարցումների նրանց թիվը տատանվում է 55-57%) [1], [2], [5], 
[18], ինչն արտահայտվում է աշխատանքային միգրացիայով: Իսկ սո-
ցիալական և զարգացման պահանջմունքների բավարարման դրդա-
պատճառները հաջորդում են իրար, սակայն ժամանակավոր մեկնել 
ցանկացողների համեմատ ընդմիշտ հեռանալու մտադրություն ունեցող 
մարդիկ ավելի շատ են նշում ինչպես սոցիալական հարաբերություննե-
րի՝ արտասահմանում բնակվող բարեկամներին միանալու պահանջ-
մունքները, ինչն արտահայտվում է «շղթայական» միգրացիայով (“chain 
migration”), այնպես էլ զարգացման շարժառիթները, ինչն արտահայտ-
վում է «ուղեղների արտահոսքով» ("Brain drain"):  

Հետաքրքիր, գրեթե հայելային հարաբերակցություն է դիտվում ար-
տագաղթի հիմնական դրդապատճառների տոկոսային արտահայտվա-
ծության և Մասլոուի պահանջմունքների բուրգի հիերարխիաների միջև: 
Բոլորից շատ արտագաղթում են Մասլոուի բուրգի ամենամեծ հատվածը 
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զբաղեցնող ստորին երկու մակարդակների պահանջմունքների անբա-
վարվածության պատճառով, այսինքն՝ կենսական դրդապատճառներով: 
Միջանկյալ տոկոս են կազմում պատկանելության կամ սոցիալական 
դրդապատճառները, որոնք պայմանավորված են սիրո, ընկերության ըն-
տանիքի, ինչպես նաև պատվի, հարգանքի և ճանաչման պահանջմունք-
ների հետ և գտնվում են բուրգի միջնամասում: Վերջապես նվազագույն 
է զարգացման դրդապատճառներով արտագաղթողների թիվը, ովքեր 
ունեն ինքնաարտահայտման, ինքնաիրականացման պահանջմունքներ` 
կապված ընդունակությունների և սեփական ուժերի դրսևորման հետ, 
ինչն արտացոլվոած է բուրգի վերին ամենափոքր հատվածում: 

Ամփոփելով հետազոտության այս փուլը՝ արտագաղթողներին պայ-
մանականորեն բաժանում ենք երեք խմբերի և յուրաքանչյուրին տալիս 
մոտիվացիան բնորոշող համապատասխան անվանումը՝ ա) կենսական 
արտագաղթ(ողներ), բ) սոցիալական արտագաղթ(ողներ) և գ) զարգաց-
ման արտագաղթ(ողներ): 

Կարևորելով կենսական պահանջմունքներով մոտիվացված արտա-
գաղթողների հիմնախնդիրները՝ կարծում ենք, որ դրանց լուծման առա-
քելությունն ընկած է հիմնականում տնտեսագետների և պետական կա-
ռույցների վրա: Իսկ հոգեբանական ուսումնասիրությունների կենտրո-
նում պետք է լինեն երկրորդ՝ սոցիալական և հատկապես երրորդ՝ զար-
գացման խմբերին պատկանող արտագաղթել ցանկացողները: Ինչպպես 
հայտնի է, վերջիններիս թիվը կենսական արտագաղթողների համե-
մատ, շատ փոքր է, սակայն որակական առումով նրանց մեջ գերակշռում 
են ինչպես բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցողները, այն-
պես էլ երիտասարդները, որոնց կորուստը երկրի համար կարող է ունե-
նալ տնտեսական ու գիտակրթական, ինչպես նաև ժողովրդագրական 
անդառնալի բացասական հետևանքներ:  

Ուստի մեր ուսումնասիրության թիրախ են դարձել զարգացման ու 
սոցիալական դրդապատճառներով պայմանավորված իրական և հնա-
րավոր արտագաղթողները: Հետազոտության խնդիրն էր բացահայտել 
արտագաղթելուն նպաստող սոցիալ-հոգեբանական գործոնները: Այդ 
նպատակով սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների արդյունքների 
վերլուծությունից զատ կիրառել ենք դիտման, հարցազրույցի և case study 
մեթոդները: Որպես ընտրանք հանդիսացել են արտագաղթելու մտադ-
րություն ունեցող մագիստրատուրայում երկրորդ տարին սովորող 54 ուսա-
նող և արդեն մի քանի տարի արարտագաղթած (Կանադա ու ԱՄՆ) 11 
երիտասարդ ընտանիք (24 մեծահասակ և 22 անչափահաս), ովքեր հայ-
րենիքում ապահովված են եղել բնակարանային լավ պայմաններով ու 
բարձր վարձատրվող աշխատանքով, ինչն արդեն իսկ բացառում է 
նրանց կենսական արտագաղողների խմբին պատկանելը: Աշխատել են 
հիմնականում իրավաբանության, ֆինանսաբանկային, բժշկության և 
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համակարգչային ծրագրավորման բնագավառում: Երեք ընտանիք 
երկրից մեկնել է 1988-1993 թվականներին, մյուսները` 2002-2009-ին, և բո-
լորն արդեն դարձել են հյուրընկալած երկրի քաղաքացիներ:  

Վերլուծելով և ամփոփելով հետազոտության արդյունքները՝ առանձ-
նացրել ենք արտագաղթի աճը խթանող հետևյալ սոցիալ-հոգեբանական 
գործոնները. 

• Երկրից մեկնել ցանկացող ուսանողների 35% տոկոսն արտագաղ-
թելը ժամանակավոր երևույթ է համարում: Արտագաղթած ընտանիքնե-
րից առաջին մեկնածները նույնպես համոզված են եղել, որ շուտով վե-
րադառնալու են: Մարդիկ հեռանում էին Հայաստանից` այլ երկրներում 
կթության և մասնագիտական որակը բարձրացնելու, աշխատելու և գու-
մարներ վաստակելու, տուն վերադառնալու նպատակով: Սակայն շատ 
հաճախ նրանք հաստատվում էին ընդունող երկրներում և հետագայում 
այնտեղ տեղափոխում նաև իրենց ընտանիքները: Ներկայումս միայն եր-
կու զույգ են մտադիր վերադառնալ Հայաստան, այն էլ թոշակի անցնե-
լուց հետո: Ինչպես նկատում է Անիսիան «Փախստականը մտածում է 
առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերադառնալու մասին, «ես 
կմեկնեմ այստեղից առաջին իսկ հնարավորության դեպքում»՝ չկասկա-
ծելով անգամ, որ արդեն արմատներ է ձգել նոր միջավայրում և ադապ-
տացիայից աննկատ անցել է ինտեգրացիայի [3, էջ 115]:  

• Արտագաղթի ցանկությունը պայմանավորված է բացասական 
«դուրս մղող» (երկրից փախչելու) և դրական «գրավիչ» («ավետյաց երկ-
րում» նոր կյանք սկսելու) զուգահեռ մոտիվացիայով (pull and push), ինչը 
կարելի է բացատրել Դ.Մակքելանդի [5] ձեռք բերովի պահանջմունքների 
հայեցակարգով, որ բոլոր մարդիկ մոտիվացված են երկակի. մի կողմից 
անհաջողությունից խուսափելու ցանկությունն է, մյուս կողմից՝ հաջողութ-
յան հասնելու: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է Ֆ.Աինսայի կողմից արտա-
գաղթողների սոցիալ-հոգեբանական դիմանակարի ներկայացումը: Նա 
գտնում է, որ յուրաքանչյուր մարդ գաղտնի երազում է ավետյաց երկրի 
մասին, որտեղ ոչինչ չի խանգարում լինել այնպիսին, ինչպիսին ինքն է ի-
րեն համարում ու առանց խոչընդոտների զարգացնել անձնային նույնա-
կանությունը, իսկ արտագաղթը միակ ուղին է, որը թույլ է տալիս փախչել 
նախանշված ճակատագրից ու հնարավորություն տալիս ձեռք բերել նոր 
կյանք. «ի վերջո մարդն իրեն կարող է երջանիկ երևակայել այնտեղ, որ-
տեղ ինքը չկա» [3, էջ 92-121]: Մեր հետազոտությունից պարզվեց նաև, որ 
դրական մոտիվացիայի դեպքում մարդիկ ավելի հեշտ են հարմարվում 
ներգաղթած երկրում, քան բացասականի ժամանակ:  

• Արտագաղթելու մոտիվացիան որոշ դեպքերում կարող է պայմա-
նավորված լինել էքզիստենցիալ միգրացիայով: Գ.Մեդիսոնը՝ հենվելով 
Հեյդեգերի «տանը չլինելու» գոյաբանական «ռեժիմի» վրա (existential 
“mode” of not-being-at-home), ներմուծել է էքզիստենցիալ միգրացիայի 
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հասկացությունը [13]: Հարցազրույցի մեթոդով ուսումնասիրելով 20 կամա-
վոր արտագաղթածների՝ որոնց տեղափոխությունը պայմանավորված չի 
եղել տնտեսական կամ քաղաքական շարժառիթներով, նա եզրակացրել է, 
որ մարդիկ լքում են հայրենի տունը կյանքի հեռանկարների ընդլայման, 
ինքնաիրականացման, ինքնության ու նույնականացման, պատկանելիութ-
յան և ազատության խնդիրները լուծելու համար, ինչպես նաև փախչում են 
ընտանեկան բարդ մթնոլորտից: Ոշագրավ է, որ մեր կողմից կազմակերպ-
ված քննարկման ժամանակ «Ինչ՞ու եք ցանկանում հեռանալ երկրից» հար-
ցին գրեթե բոլորն ուսանողների պատասխաններում հնչում էր «հեռանկա-
րի բացակայությունը»: Նույն պատկերն է արտացոլված 2013թ. հունիսին 
Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի կողմից Երևանում իրականաց-
ված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներում, որտեղ արտագաղթելու 
մտադրություն ունեցող երիտասարդները (18-29 տարեկան) բոլորից շատ 
էին նշում «հեռանկար չկա» պատասխանը (34,4%) [15]:  

• Մեզանում շատ է տարածված սոցիալական արտագաղթը, որը 
պայմանավորված է ընտանեկան և ազգակցական կապերի ամրությամբ, 
ինչն ունի պատմական արմատներ: Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը 
չունենալով պետականություն՝ կառավարվել է օտար վարչախմբերի կող-
մից, որոնց բնականաբար չէր կարող վստահել, իսկ ազգապահպանութ-
յան և էթնիկ նույնականության գործառույթն ստանձնել է բարդ ընդլայն-
ված ընտանիքը: Այսօր ընտանեկան կապերի ամրությունը նպաստում է 
արտագաղթին, երբ գործում է դոմինոյի էֆեկտը, ընտանիքի մեկ ան-
դամն իր հետևից տանում է մյուսներին: Այդ գործընթացը միգրացիայի 
մասնագետներն անվանում է «շղթայական միգրացիա» (“chain 
migration”): Այս երևույթը շատ բնորոշ է նկարագրում Վայներն իր «Գլո-
բալ միգրացիոն ճգնաժամ» աշխատության մեջ. «Եթե միգրացիայում կա 
որևէ օրենք, դա այն է, որ միգրացիայի հոսքը մեկ անգամ սկսվելով 
արագություն է հավաքում: Միգրանտները հնարավորություն են տալիս 
արտագաղթելու իրենց ընկերներին, բարեկամներին՝ սովորեցնելով ինչ-
պես դա անել, տեղափոխման համար միջոցներ տրամադրելով, ինչպես 
նաև օգնում են աշխատանք և տուն գտնելու գործում» [17, էջ 21–28]: Այս 
հանգամանքը շատ մտահոգիչ է Հայաստանի համար, քանի որ դեռևս 
2007 թ. հարցումների համաձայն մարդկանց 60%-ից ավելին ունեն բա-
րեկամներ արտասահմանում [10]: 2007 թվականին երկքաղաքացիութ-
յան իրավունքի մասին սահմանադրական փոփոխությունից և օրենքի 
ամրագրումից հետո, վերջինիս ջատագովները հավատացնում էին, որ 
մեծ թվով սփյուռքահայեր կօգտվեն այս նոր իրավունքից և շատերը 
կտեղափոխվեն Հայաստան։ Մինչդեռ փոքր թվով սփյուռքահայեր են 
ընդունել Հայաստանի քաղաքացիություն և նրանցից քչերն են հաս-
տատվել Հայաստանում (բացառությամբ պատերազմի պատճառով վեր-
ջերս ներգաղթած սիրիահայերի)։ Հակառակը, երկքաղաքացիության 
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դրույթը «ռացիոնալացման» հոգեբանական պաշտպանական կառուցա-
կարգի դեր է խաղում հայրենիքում չապրելն արդարացնելու համար. լքե-
լով երկիրը, շատերը նշում են, որ իրենք չեն դավաճանել հայրենիքին, 
քանզի չեն հրաժարվել ՀՀ քաղաքացիությունից: 

• Գլոբալացման և տեղեկատվական ու կապի տեխնոլոգիաների 
զարգացումը դարձել է արտագաղթի աճը խթանող կարևոր գործոն: Այն 
ոչ միայն հեշտացնում է արտագաղթելու գործընթացը, այլև նպաստում է 
արդեն իսկ արտագաղթածների սոցիալ-հոգեբանական հարմարմանը: 
XXI դարի արտագաղթի պայմանները հեռու են Ջ.Քենեդու նկարագրա-
ծից. «Ոչինչ այդպես զարմանալի չէ, ինչպիսին արտագաղթելու որոշումն 
է, երբ տարիների կուտակված զգացմունքներն ու մտորումները, ի վեր-
ջո, խրախուսում են ընտանիքին հրաժեշտ տալ համայնքին, որում ապ-
րել է դարեր շարունակ, կտրել հին կապերը, հեռանալ ծանոթ վայրերից 
և վտանգավոր ծովով շտապել դեպի անհայտ երկիր» [12, էջ 4]: Ժամա-
նակակից տեղեկատվական ու կապի տեխնոլոգիաների շնորհիվ արտա-
գաղթողների համար չկա «անհայտ երկիր»: Արբանյակային հեռուստա-
տեսությամբ և ուղիղ եթերով կամ համացանցային on-line ռեժիմով մենք 
տեղեկանում ենք ինչ է կատարվում աշխարհում: Արտագաղթելու մտադ-
րություն ունեցող երիտասարդները համացանցում փնտրում ու գտնում 
են իրենց պահանջմունքները բավարարելու համար համապատասխան 
երկիր և մանրամասն ծանոթանում իրենց հետաքրքրող բոլոր ոլորտնե-
րի (տնտեսական, իրավական, մշակութային և այլն) առանձնահատկութ-
յուններին: Այստեղ նկատել ենք հետաքրքիր մեկ երևույթ, երբ ֆիզիկա-
կան արտագաղթին նախորդում է հոգեբանականը, այսինքն՝ մարդն 
այլևս մասնակից չի դառնում սեփական երկրում տեղի ունեցող քաղա-
քական, մշակութային և այլ իրադարձություններին: Այստեղ հոգեբանա-
կան արտագաղթը կարծես պաշտպանիչ կառուցակարգի դեր է կատա-
րում, դյուրացնելով հետագայում նոր միջավայրին հարմարվելը: Իսկ ար-
դեն արտագաղթածների համար «հին կապերը» գրեթե չեն խզվում, 
պարզապես դրանք տեղափոխվում են վիրտուալ հաղորդացման դաշտ 
(skype, facebook): Լրատվական կայքերի և արբանյակային հեռուստա-
տեսության միջոցով արտագաղթածները չեն հեռանում հայրենական ի-
րադարձություններից և մշակութային նախասիրություններից: Այս հա-
մատեքստում շատ դիպուկ է արտահայտվել արտագաղթած հարցվողնե-
րից մեկը. «Միացնում ես հեռուստացույցը՝ դիտում քո սիրելի հայկական 
սերիալը, լսում հայկական երաժշտություն. միացնում ես skype-ը՝ հաղոր-
դակցվում հարազատների հետ..., սա Երևանն է, այստեղ դու տանն ես»: 
Ակնհայտ է, որ տեղեկատվական ու կապի տեխնոլոգիաները մի կողմից 
օգնում են ավելի հեշտ հաղթահարել մշակութային հարվածը, մյուս կող-
մից նպաստում են հայրենիքի կարոտախտի նվազեցմանը: Արդյունքում 
մեղմանում է Գ.Տրիանդիսի [16] կողմից առաջադրած հինգ փուլերից 
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МОТИВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМИГРАЦИИ 

 
В статье предлагается мотивационная концепция социально-

психологического изучения реальных и потенциальных эмигрантов. В 
результате исследования студентов, желающих эмигрировать и семей 
эмигрантов выявлены следующие социально- психологические 
факторы роста эмиграции: желание эмигрировать обусловлено 
отрицательной (бегство) и положительной (на "землю обетованную", 
чтобы начать новую жизнь) параллельно действующей мотивацией 
(push & pull); экзистенциальная мотивация в поисках перспективы; 
физической миграции предшествует психологическая, которая 
позволяет легко адаптироваться к новой среде; прочность семейных 
уз способствует т.н. “цепной эмиграции”, так как действует эффект 
домино, когда один из эмигрирующих членов семьи приводит других 
следовать за ним; глобализация и развитие информационных и 
коммуникационных технологий (спутниковое ТВ, интернет, Skype, 
facebook); эмиграция рассматривается как временное решение: «Я 
уеду отсюда как можно скорее", - говорят эмигранты, не подозревая, 
что укоренились в новой среде, а адаптация уже перешла в 
интеграцию.  

Ключевые слова: эмиграция, мотивация, потребности, экзис-
тенциальная миграция, семейные отношения, культурный шок, 
адаптация. 
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THE MOTIVATIONAL CONCEPT ON SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
STUDY OF EMIGRATION 

 
In the article is suggested the motivational concept on the study of real 

and potential emigrants. The research on s tudents who plan to emigrate 
and the emigrant’s families identified the following growing socio-
psychological factors of emigration: the desire of emigration is conditioned 
by the negative (escape) and positive (“Promised land,” to start a new life) 
motivation (push and pull); the physical migration precedes the 
psychological, which makes it easy to adapt to a new  environment; 
migration contributes to the strength of family ties, because there is a 
domino effect, i.e. one member of his family leads others to follow; the 
globalization and development of information and communication 
technologies (satellite TV, internet, Skype, Facebook); the emigration is 
considered as temporary issue: “I leave here as soon as possible", - they 
say, not knowing what has already taken root in the new environment, and 
adapting seamlessly they gradually integrate.  

Keywords: emigration, motivation, needs, existential migration, family 
ties, cultural shock, adaptation. 

 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 06.02.2014 թ. 

 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  1-2 /2014 
 

 

322 

ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, 

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  

ՆԱՆԵ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման  
ակադեմիայի մագիստրանտ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԲԱՎԱՆԻՇԻ (ԲՐԵՆԴԻ) ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հոդվածը նվիրված է վերջին տասնամյակներում բավականին 
արդիական դարձած բրենդինգային գործընթացին, ինչպես նաև 
երկրի կամ քաղաքի կառավարման մեջ նշված երևույթի ձևավորման 
և կիրառման հոգեբանական առանձնահատկություններին:  

Հիմնաբառեր. տարածքային բրենդինգ, երկրի կերպար, պե-
տական և ազգային խորհրդանիշներ: 

Վերջին տասնամյակներում շուկայական փոխհարաբերությունների 
զարգացմանը զուգընթաց, քաղաքներն ավելի հաճախ են սկսում դիտվել 
որպես հատուկ ապրանք, որի սպառողները հանդիսանում են բնակիչնե-
րը, ներդրողները, ձեռնարկատերերը, զբոսաշրջիկները: Այդ ամենն իր 
հերթին նպաստում է այնպիսի գիտակիրառական ոլորտի զարգացմանը, 
ինչպիսին է տարածքային բրենդինգը: Տարածքային բրենդինգը ժամա-
նակի պահանջն է, սակայն գիտական հիմնավորման տեսանկյունից բա-
վականին բարդ, էկլեկտիկ մոտեցում պահանջող խնդիր, որը լուծելու 
համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հոգեբանության, տնտեսագիտութ-
յան, քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի մի շարք հայեցակարգային 
մոտեցումները: Քաղաքի համբավանիշի ձևավորումն այսօր ստեղծված 
քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական պայմաններում շատ կարևոր գոր-
ծոն է ինչպես զբոսաշրջային գրավչությունն ապահովելու գործընթա-
ցում, այնպես էլ քաղաքի ներքին կերպարի ձևավորման համար, ինչն էլ 
իր հերթին կարևորվում է քաղաքացիական և էթնիկ նույնականացման 
խնդրի ներքո:  

Քաղաքի համբավանիշը տվյալ քաղաքի վերաբերյալ զանգվածային 
գիտակցությունում առկա պատկերացումների համակարգ է, ինչը պեր-
ցեպտիվ հոգեբանության տեսանկյունից մի շարք այնպիսի երևույթների 
ածանցյալ է, ինչպիսինն են՝ ապերցեպցիան, կարծրատիպացումը, կա-
տեգորացումը:  

Տեսական և կիրառական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, 
որ այսօր երեք հազարամյակի պատմություն ունեցող Երևանը չունի զբո-
սաշրջային համբավանիշ: 
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Խնդիրն ավելի լայն լուսաբանելու նպատակով մեր կողմից իրակա-
նացվեց հետազոտություն, որի տվյալները ներկայացված են հոդվածում: 
Հետազոտության խնդիրն է եղել` ուսումնասիրել Երևանի արտաքին և 
ներքին կերպարի ընկալման հոգեբանական առանձնահատկությունները 
և դրանց դերը քաղաքի համբավանիշի ձևավորման գործընթացում: 

 Գովազդի ոլորտի մասնագետ Ս.Պրոնինը նշում է, որ համբա-
վանիշն ակտիվ զարգացող ապրանքանիշ է, արժեքների համակարգ, 
ապրանքային մշակույթ և փիլիսոփայություն, որոնք հայտնի են ողջ աշ-
խարհում, ունեն հարուստ պատմություն և ներկայում առաջնորդող դիրք 
են զբաղեցնում շուկայում [2]: Համբավանիշային մոտեցումը շեշտադրում 
է պետության կերպարի գնահատողական բնութագրիչները: Համբա-
վանիշը նշան է, որի բովանդակությունն այլ առարկայի մասին տեղե-
կատվությունն է: Առարկան, որը փոխարինված է նշանով անվանում են 
դենոտատ, տեղեկատվության բովանդակությունը, որը վերաբերվում է 
նշված առարկային՝ դեսիգնատ: Նշանների մասին գիտություն սեմիոտի-
կան նկարագրում է այդ երկու հասկացությունների փոխհարաբերութ-
յունները` կիրառելով Ֆրիգեի եռանկյունին, որը մատնանշում է նշանի 
երկակի բնույթը. մի կողմից այն նշանակում է առարկան, մյուս կողմից` 
արտահայտում է առարկայի մասին պատկերացումները:  

 

Պետք է նշել, որ յուրաքանչյուր ապրանքանիշ չի կարող դառնալ 
համբավանիշ: Որպես համբավանիշ կայանալու համար՝ այն պետք է ձեռք 
բերի ճանաչելիություն շուկայում և վստահություն սպառողների մոտ: Բ-
րենդինգը կարելի է սահմանել որպես հաղորդակցական ներգործության 
կառավարման գործընթաց` սպառողական օբյեկտի գրավիչ կերպար 
ստեղծելու համար: Պետք է հաշվի առնել, որ համբավանիշը մեզանից յու-
րաքանչյուրի համար սպառողական օբյեկտի գրավիչ և բացառիկ կեր-
պարն է, ինչը պայմանավորում է սպառողի երբեմն իռացիոնալ ընտրութ-
յունը հօգուտ այս կամ այն ապրանքի: Անձնային վարքը դետերմինավոր-
ված երևույթ է, և սպառաղական վարքը բացառություն չէ: Մարդը ոչինչ չի 
անում առանց պատճառի. յուրաքանչյուր գնում լուծում է անձնային որևէ 
խնդիր, բավարարում անձի որևէ պահանջմունք: Սպառման գործընթացն 
ենթադրում է սպառվող օբյեկտի համապատասխանությունն անձնային 

Նշան (անուն, համբավանիշ) 

Դենոտատ (օբյեկտ)  Դեսիգնատ (իմաստ, 
կերպար) 
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դիրքորոշումներին, պատկերացումներին, դրդապատճառներին, հուզա-
կան դրական գնահատականներին և արժեքներին:  

Մարդու անձնային արժեքները հենման կետ են ոչ միայն սպառողա-
կան գաղափարախոսության մշակման, այլև համբավանիշի բոլոր մնա-
ցած բաղադրիչների ստեղծման համար, որոնք պետք է ծառայեն օբյեկ-
տի ընկալման ամբողջականությանը և չլինեն դիզայների կամ 
համբավանիշ-մենեջերի ինքնարտահայտման արդյունք [5]: 

Ներկայումս համբավանիշները հանդիսանում են ոչ միայն ապրան-
քային նշաններ կամ ապրանքներ, այլ նաև աշխարհագրական օբյեկտ-
ներ, պատմության հատվածներ, առանձին անհատներ: Վերջին մեկ-եր-
կու տասնամյակների ընթացքում, ինչպես ցույց են տալիս վերլուծություն-
ները, եվրոպական քաղաքների բրենդինգային ծրագրերում քաղաքն 
անձնավորելու միտում է նկատվում:  

Քաղաքի համբավանիշի ստեղծման համար կարևոր է քաղաքի 
դրական կերպարի ձևավորումը, նրա յուրահատուկ կերպարի ստեղծու-
մը և առաջխաղացումը: Քաղաքի կերպարը միշտ ձևավորվում է աշխար-
հաքաղաքական անհատականության ընդգծմամբ, ինչը ներառում է 
պատմական, սոցիալական, տնտեսական, մշակութային, արտադրական 
և ժողովրդագրական առանձնահատկություններ [3]:  

Ինչպես արդեն նշվել է, երկրի կամ քաղաքի դրական կերպարի ձևա-
վորումն ունի ոչ միայն միջազգային, այլև ներազգային նշանակություն: 
Այն լուրջ սոցիալականացնող ու դաստիարակչական դեր է խաղում քա-
ղաքացիների համար: Հաստատված է, որ երկրի դրական կերպարը պայ-
մանավորում է հայրենասիրության մակարդակը, երկրի հանդեպ հար-
գանքը, քաղաքացիների նույնականացման ձգտումը: Բարենպաստ 
կերպարի միջոցով տեղի է ունենում ազգապետական շահերի սահմա-
նումն ու ամրապնդումը: 

Դրական կերպարի բնութագրերին կարելի է վերագրել հետևյալ 
տարրերը` տպավորությունը, որը թողնում է քաղաքը, ներդրումը համաշ-
խարհային զարգացմանը, քաղաքի պատմամշակութային ավանդույթնե-
րը, կյանքի ռիթմը, ճանապարհատրանսպորտային վիճակը, հյուրանո-
ցային ֆոնդը, տեղանքի գեղեցկությունը և կլիման, այգիների առկայութ-
յունը, «հետաքրքիր» զբաղմունքները, կյանքի որակը, արտագաղթի ցու-
ցանիշը, կյանքի ընդհանուր ապահովությունը և հարմարավետությունը, 
բժշկական սպասարկումը, բնակիչների բարյացկամությունը, հանգստի 
և տուրիզմի համար առկա հարմարավետ պայմանները [2]: 

Ինչպես հայտնի է, ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն հաս-
ցեագրված է որոշակի թիրախ խմբին, բնակչության յուրաքանչյուր թի-
րախ խումբ, իր հերթին, ունի միայն իրեն բնորոշ սեռատարիքային ա-
ռանձնահատկություններ, պատկերացումներ, ցանկություններ և պա-
հանջմունքներ: Այսպես՝ Վիզգալովը նշում է, որ երիտասարդների հա-
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մար շատ կարևոր է, որ իրենց քաղաքը ժամանակակից լինի: Եթե այդ 
պահանջմունքը ժամանակին չբավարարվի, քաղաքը կարող է կորցնել 
իր ապագա բնակիչներին [1], քանի որ տարիքային առանձնահատ-
կություններից ելնելով, երիտասարդների համար կարևոր է ներկայա-
նալ որպես նորաձև, ժամանակակից և դինամիկ զարգացող քաղաքի 
ներկայացուցիչ: 

Քաղաքի մասին պատկերացումներն ու զուգորդությունները բազմա-
թիվ են: Հաճախ քաղաքի հետ կապում են նաև այն հայտնի անձի 
կերպարը, ով երբևէ ապրել է այդտեղ: Ինչպես պարզվեց մեր կողմից 
կատարված հետազոտության արդյունքում, Երևանի դեպքում, ըստ ներ-
քին հարցման արդյունքների` այդպիսի անձ է Ալեքսանդր Թամանյանը, 
իսկ արտաքին հարցման տվյալներով` Ջիվան Գասպարյանը, Շառլ Ազնա-
վուրը և Հենրիխ Մխիթարյանը: 

Հոգեբանության մեջ հայտնի է, որ ցանկացած օբյեկտի ընկալումը 
նախ հուզական գնահատականի է արժանանում, ինչը ձևավորում է 
դրական կամ բացասական վերաբերմունք, տպավորություն: Հուզական 
տպավորության վրա դրական ազդեցություն է ունենում քաղաքում առկա 
գեղեցիկ, յուրօրինակ կառույցների, եկեղեցիների, հուշարձանների, այ-
գիների առկայությունը: Նշված գործընթացում կարևոր է որոշել նաև այն 
տարածաշրջանային ապրանքների և ծառայությունների կերպարը, ո-
րոնք զուգորդվում են համապատասխան տարածքի հետ: 

Երկրի, ինչպես նաև քաղաքի համբավանիշի մաս են համարվում 
արտադրատնտեսական բնութագրիչները` այնտեղ արտադրվող առևտ-
րային համբավանիշները: Իհարկե, համբավանիշները, որոնք արտադր-
վում են տվյալ տարածքում, միայն ընդգծում են այդ տարածքի հնարա-
վորությունները, բայց չեն հանդիսանում տարածքի համբավանիշի այ-
լընտրանք: Հետազոտության արդյունքների համապատասխան՝ Երևանը 
զուգորդվում է ոչ միայն Էրեբունի ամրոցի, օպերայի և բալետի ազգային 
ակադեմիական շենքի, Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի, «Մայր Հա-
յաստան» արձանի կամ Կասկադ համալիրի հետ, այլև «Արարատ» կոն-
յակի, «Գրանդ Քենդի»-ի, «Արմենիա» գինու, «Աշտարակ կաթ»-ի, «Ջեր-
մուկի» հետ: 

Մյուս գործոնը, որը պետք է հաշվի առնել և որն էապես ազդում է քա-
ղաքի կերպարի վրա ղեկավարության որակն ու մակարդակն է: Քաղաքի 
կերպարը մեծապես փոխկախված է քաղաքապետի կերպարի հետ [4]: 

Համբավանիշի մյուս շատ կարևոր բաղադրիչ է հանդիսանում քա-
ղաքի խորհրդանիշի դիզայնը: Սա քաղաքի համբավանիշի գաղափարի 
վիզուալ և խորհրդանիշային տարրերի փոխկապակցված և փոխլրաց-
նող ամբողջությունն է, որն արտահայտվում է վիզուալ նշաններում, լո-
զունգներում, գույներում, երգերում և այլն: Համբավանիշի դիզայնը 
նպատակ ունի թիրախային լսարանի մոտ ձևավորել քաղաքի հետ կապ-
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ված վառ ու գրավիչ զուգորդություններ` համբավանիշի գաղափարի ամ-
րապնդման միջոցով: Իհարկե, համբավանիշի դիզայնը միայն մասնակի 
է առնչվում պաշտոնական քաղաքային զինանշանին, սակայն մեր կող-
մից ստացված արդյունքների համաձայն (հարցման և ստիմուլային զու-
գորդությունների մեթոդով հարցվել են հետազոտության 60 մասնակից, 
ընտրանքը բաժանված է 3 խմբի, որոնք կազմել են Երևանի բնակիչներ, 
արտերկրում բնակվող հայեր և օտարերկրացիներ) Երևանի բնակիչների 
համար առյուծը և արծիվն ամենից հաճախ են զուգորդվում հարազատ 
քաղաքի հետ: 

Քաղաքի համբավանիշի ձևավորման հարցում առաջնային նախա-
պայմաններից է խորհրդանիշների համակարգի առկայությունը: Անհրա-
ժեշտ է տարբերակել պաշտոնական և ոչ պաշտոնական խորհրդանիշ-
ները: Երկրի ոչ պաշտոնական սիմվոլիկան խորհրդանիշների ամբող-
ջություն է, որը պաշտոնապես հաստատված չէ, բայց իրենից ներկայաց-
նում է կոնկրետ երկրի հետ կապված պատկերացումների և զուգորդութ-
յունների շղթա: Այդպիսի խորհրդանիշների թվին կարելի է դասել պատ-
մական և առասպելական անձանց, ովքեր էական դեր են խաղացել երկ-
րի պատմության և ներքին քաղաքականության մեջ, ինչպես նաև բույ-
սեր, կենդանիներ, որոնք հատուկ են երկրի բուսականությանն ու կեն-
դանական աշխարհին և այլն: 

Հետազոտության տվյալներին համապատասխան՝ էթնիկ խորհրդա-
նիշների թվին են պատկանում Արարատ լեռը, խաչքարը, դուդուկը, 
ծիրանը, նուռը, խաղողը, կոնյակը: 

Ընդհանուր առմամբ, ոչ ֆորմալ խորհրդանիշները կարևոր դեր են 
խաղում ինչպես օտարերկրացիների կողմից քաղաքի և նրա քաղաքա-
ցիների ընկալման, այնպես էլ հենց քաղաքացիների մոտ իրենց երկրի 
կերպարի ընկալման գործընթացում:  

Հարկ է հասկանալ, որ դրական կերպարի ձևավորման գործընթացը 
ենթադրում է ոչ միայն ցանկալի կերպարների ամբողջության համակար-
գի ստեղծում, այլև անցանկալի երևույթների քողարկում: Ելնելով վերո-
հիշյալ մտքից՝ մեր առջև խնդիր էր դրված ուսումնսիրել և ամփոփել 
բնակիչների դժգոհությունները և բացասական տպավորությունները քա-
ղաքից: Ամփոփելով մեր կողմից կատարված հետազոտության արդ-
յունքները` նշենք, որ հետազոտությանը մասնակցած Երևանի բնակիչնե-
րը դժգոհ են քաղաքի աղտոտվածությունից, այգիների պակասից, Եր-
ևանը համարում են չզարգացած, բայց միևնույն ժամանակ հարուստ 
պատմություն և մշակութային արժեքներ ունեցող քաղաք:  

Հետազոտության արդյունքները մատնացույց արեցին այն փաստը, 
որ երևանցիներն արտասահմանում բնակվող մարդկանց կողմից ընկալ-
վում են ընդհանուր առմամբ հակասական. խելացի, բայց նաև ցուցամոլ, 
ինչը կազմում է նրանց սոցիալ-հոգեբանական կերպարը: Հետազոտութ-
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յան մասնակիցները կարծում են, որ Երևանում ապրում են առավել շատ 
կարիքավոր, քան հարուստ մարդիկ: Այստեղից ելնում է բարեկեցության 
խնդիր ունեցող քաղաքի կերպարը: Մյուս կողմից` Երևանը համարվում է 
հարուստ մշակույթ ունեցող քաղաք, որին բնորոշ մշակութային արժեք-
ներից շեշտվում է, հիմնականում, քանդակագործությունը: Հետազո-
տության այլազգի մասնակիցների մեծամասնությունը ցանկանում է այ-
ցելել Երևան:  

Ամփոփելով քաղաքի համբավանիշի ձևավորման հիմքերը` կարող 
ենք եզրակացնել, որ այն իրենից ներկայացնում է պատմամշակութա-
յին ավանդույթների, սոցիալ-հոգեբանական, հասարակական-քաղա-
քական, կլիմայաէկոլոգիական պայմանների, զբոսաշրջության մակար-
դակի, քաղաքում ստեղծված առևտրային(կոմերցիոն) համբավանիշների 
ամբողջություն:  

Այսպիսով` քաղաքի համբավանիշը երկրի սոցիալ-տնտեսական և մ-
շակութային կյանքի հիմնական ռեսուրսներից մեկն է դառնում: Քաղաքի 
համբավանիշի ստեղծումը լուրջ աշխատանք է, որն ուղղված է կյանքի ո-
րակի բարելավմանը, տարածքի ներդրումային գրավչության բարձրաց-
մանը, զբոսաշրջության մակարդակի աճին, ինչպես նաև քաղաքի դրա-
կան կերպարի ձևավորմանը` մարդկանց գիտակցությունում քաղաքի 
դրական կերպարի ստեղծմանը: Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ հոգեբա-
նության տեսանկյունից՝ քաղաքի համբավանիշի ձևավորումը նպաստում 
է քաղաքական ինքնագիտակցության ձևավորմանը, ինչպես նաև իրե-
նից ներկայացնում է դրական սոցիալ-հոգեբանական գործոն էթնիկ 
նույնականացման գործընթացում: 
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В статье анализируются психологические аспекты брендингового 
подхода в управлении городом. Брендинг городов – это требование 
времени. Создание городского бренда очень важный фактор как для 
привлечения туристов так и в целях обеспечения внутренного имиджа 
города.  

Бренд города – это система существующих представлений об 
этом городе в массовом сознании.  

В статье говорится о символических образах Еревана. Была 
сделана попытка понять, как они действуют на имидж Еревана. 
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF BRAND  
FORMATION OF YEREVAN 

This article is devoted to branding approaches that has become very 
important in recent decades and psychological characteristics of its use in 
country or city government. Regional branding is requirement of tense. 
Creating a city brand is an important factor to attract tourists as well as to 
ensure the image of the city. 

Brand of the city is a s ystem of ideas about this city in mass 
consciousness. Everything in city’s life affects on formation of brand of city 
and it is very important to be positive.  

The article also refers to symbolic characters of Yerevan. An attempt 
was made to observe how they affect the perception of the image of city.  

Keywords: regional branding, image of the country, state and national 
symbols. 
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ՍԻՐՎԱՐԴ ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանություն ամբիոնի ասիստենտ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու  

 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  

ԱՐԴԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ 
 

Հոդվածում քննարկում է նույնականացման փոխակերպման և 
ճգնաժամի տեսամեթոդաբանական հիմքերը: Հանգում ենք այն եզ-
րակացության, որ այժմեական սոցիալ-քաղաքական փոխակեր-
պումները բերում են հասրաակության անդամների նույնականաց-
ման կարգավիճակի ռեգրեսի/ճգնաժամի: Ջ. Մարսիայի անավարտ 
նախադասությունների նույնականացման կարգավճակը բացահայ-
տող մեթոդիկայի միջոցով բացահայտել ենք ռեսպոնդենտների 
նույնականացման կարգավիճակը, համեմատություն անցկացրել 
2010 թվականին իրականացված հետազոտության հետ: Գիտա-
փորձը հաստատեց մեր նախնական վարկածը, որ վերջին ժամա-
նակներում տեղի ունեցող փոփոխությունները բերել են նույնակա-
նացման կարգավիճակի ռեգրեսին, ինչը խոսում է նույնականաց-
ման ճգնաժամի մասին հասարակության մասշտաբով:  

Հիմնաբառեր. նույնականացում, նույնականացման փոխակեր-
պում, նույնականացման ճգնաժամ, նույնականացման կարգավի-
ճակ, մորաթորիումի փուլ, կայացած, դիֆուզ նույնականացում: 

 

Անցյալ դարի վերջն ազդարարվեց մի շարք սոցիալ-քաղաքական 
կատակլիզմներով։ Աշխարհն սկսեց առաջնորդվել նոր սկզբունքներով՝ 
գլոբալացման սկզբունքով. մի կողմից սկսեցին թափանցիկ դառնալ 
սահմանները երկրների միջև, օրինակ՝ Եվրոպական Միության, այսօր 
կազմավորվող Մաքսային միության և այլն, մյուս կողմից՝ ավելացավ 
ազգային պետությունների թիվը։  

Նույնականացումը, լինելով անձի հիմնարար առանձնահատկությու-
ներից մեկը, չի կարող չփոխակերպել այսպիսի գործոնների ազդեցութ-
յան ներքո: Նույնականացման փոխակերպում ասելով հասկանում ենք 
դրա իրականացումը տարբեր ներքին և արտաքին ազդակների ներքո, 
ինչպիսիք են՝ կենսաբանական, հոգեբանական, սոցիալական և տնտե-
սական ազդակները։ Այսպիսով, հետխորհրդային տարածության վրա 
ապրող ժողովուրդների մոտ դիտվում է նախկինում կայացած և կարծ-
րացած ավանդույթների և աշխարհընկալման, աշխարհայացքի փլու-
զում։ Նրանք հայտնվում են մի կողմից էթնոցենտրիկ գործընթացների, 
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մյուս կողմից էլ էթնո ապակենտրոնացման, գլոբալացման վեկտորների 
ազդեցության ներքո։ Այսինքն՝ նրանք միաժամանակ մասնակցում են 
երկու գործընթացի՝ դեզինտեգրման՝ ազգային պետության ստեղծման, և 
ինտեգրման՝ տարածաշրջանային ինտեգրման և գլոբալացման միջոցով։ 
Սա էլ բերում է անվտանգության հիմնարար պահանջմունքի անբավա-
րարվածությանը [4], և նրանց կողմից դաստիարակվող սերնդի մոտ 
հիմնարար տագնապի առաջացմանը [8]։ Այսօր ՀՀ և ԱՊՀ-ի մի շարք  
երկրների/որոնք պատրաստվում են մտնել Մաքսային միություն/ քաղա-
քացիների համար իրավիճակն էլ ավելի է բարդանում: Նոր միություն 
մտնելու մտավախությունը շատերի մոտ տագնապ և անորոշություն է ա-
ռաջացնում: Անցյալ դարի 90-ականների սկզբին վերջապես ձեռք բեր-
ված պետականությունը, վերջին 13 տարիներին կառուցվող էթնիկ և ազ-
գային ինքնությունը կարծես վտանգված է նոր «խորհրդային» միության 
անդամակցության վտանգով: Այսօր ականետես ենք լինում բոցավառ-
վող Կիևին, որտեղ միլիոնավոր մարդիկ իրենց բողոքն ու անհնազան-
դությունն են հայտնում նորից փոփոխվող կարգերին: 

Փորձենք դիտարկել՝ ինչպես են անդրադաձել այս գործընթացները 
մեր քաղաքացիների նույնականացման փոխակերպման վրա: Նախ, 
նշենք, որ հիմք ենք ընդունում Է. Էրիկսոնի և Ջ. Մարսիայի նույնակա-
նացման կայացման և ճգնաժամի տեսությունները: 

Է. Էրիկսոնն առաջինն էր, ով դիտարկեց նույնականացման հասկա-
ցությունը որպես գիտության կողմից ուսումնասիրվող հոգեբանական 
ֆենոմեն: Նրա Յուրոկու և Սիու ցեղախմբերի ուսումնասիրությունները 
թույլ տվեցին նրան ձևավորել իր տեսությունը նույնականացման և նույ-
նականացման ճգնաժամի մասին [15]։  

Ըստ Էրիկսոնի՝ նույնականացման ճգնաժամի պատճառն է սոցիա-
լական ճգնաժամի պայմաններում անձի սեփական անընդհատության 
զգացմունքի կորուստը։  

Է. Էրիկսոնն առանձնացնում է կյանքի զարգացման հոգեսոցիալա-
կան փուլերը։ Ինտեգրված անհատականության կայացման հիմքը, ըստ 
Էրիկսոնի, դրվում է դեռ մանկական տարիքում, ինչպես նաև մեծ է այն 
սոցիալական խմբերի ազդեցությունը, որոնք դեռահասության շրջանում 
ազդում են զարգացող անձի վրա։ Դեռահասի անկարողությունը հասնել 
նույնականացման բերում է սոցիալական դերերի շեղմանը, երբ նա չգի-
տի՝ ինչ դառնալ, ինչով զբաղվել, ում սիրել, ում ընտրել [9]։ Հետաքրքիր 
զուգահեռ է տանում Գ. Հարությունյանը Է. Էրիկսոնի տեսության և այ-
սօրվա անցումային հասարակության միջև, նշելով, որ անցումային հա-
սարակության զարգացումը կարելի է բնորոշել` հիմք վերցնելով Էրիկսո-
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նի անձի զարգացման ճգնաժամային փուլերը, մասնավորապես դեռա-
հասության ճգնաժամը [1, էջ 81-96]։ 

1960-ականներին Ջ. Մարսիան առաջ է քաշում նույնականացման 
կայացման և փոխակերպման իր տեսությունը [7, 11, 12, 13]։ Որպես նույ-
նականացման կայացման փուլերի չափանիշ հանդիսացան պատասխա-
նատվության ստանձնումը կամ չստանձնումը (commitment), և նույնակա-
նացման ճգնաժամի հաղթահարումը կամ առանց դրա անցման որոշա-
կի կյանքի ուղու ստանձնումը [7, 11]: Նույնականացման հետազոտման 
չափանիշ ընտրելով «խնդրի լուծումը»՝ նա առաջարկում է դիտարկել այդ 
գործընթացը կենսագործունեության երեք ոլորտում՝ մասնագիտություն, 
կրոն և քաղաքականություն։ Այսպիսով ձևավորվում է 4 փուլ՝ 

դիֆուզ նույնականացմամբ անձանց մոտ անպայման չէ ճգնաժամի 
առկայությունը։ Սակայն նրանց մոտ նկատվում են այնպիսի երևույթներ, 
ինչպիսիք են՝ նպատակների, արժեքների, համոզմունքների, երազանք-
ների բացակայությունը, 

վաղաժամ նույնականացմամբ անձինք ունեն հստակ ձևակերպված 
նպատակներ, արժեքներ, համոզմունքներ, դերեր։ Եվ այս վիճակով 
նման են կայացած նույնականացմամբ անձանց, սակայն այս պարագա-
յում վաղաժամ նույնականացումը ձևավորվում է ոչ թե ճգնաժամի բարե-
հաջող հաղթահարման միջոցով, այլ կրկնօրինակման միջոցով։ Այսինքն՝ 
այս տեսակի նույնականացումը ձևավորվում է ոչ թե ինքնուրույն որոշ-
ման և ճիգերի միջոցով, այլ ծնողների կամ այլ ռեֆերենտային անձանց 
հետ նույնականացման միջոցով, 

մորաթորիումի կարգավիճակն արտացոլում է ընթացքում գտնվող 
ճգնաժամը,  

կայացած նույնականացմամբ անձինք ինքնավստահ մարդիկ են։ 
Նրանք հաղթահարել են ճգնաժամը և, ինչպես նշվել է վերը, ունեն 
հստակ դիրքորոշումներ կյանքի նկատմամբ, հստակ ձևակերպված 
նպատակներ [7, 11]։ 

Այսպիսով էգո նույնականացումը կամ կայացած նույնականացումը և 
դիֆուզ նույնականացումը ճգնաժամի ավարտի բևեռային արդյունքներն 
են [11, էջ 551–558]։ 

Իսկ Ա. Վաթերմանը կարևորում է այն, որ նույնականացումը կարող 
է վերադառնալ զարգացման ավելի ցածր մակարդակին/կարգավիճակին 
[14]։  

Այսպիսով, նույնականացման փոխակերպումը կարող է լինել դրա-
կան և բացասական. դրական է, երբ տեղի է ունենում տեղաշարժ դի-
ֆուզ նույնականացումից դեպի կայացած նույնականացում, բացասական 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  1-2 /2014 
 

 

332 

է, երբ շարժը տեղի է ունենում դեպի մորաթորիում կամ դիֆուզ նույնա-
կանացում։  

Մարսիայի աշխատանքի արժեքն այն է, որ նա մշակեց նույնակա-
նացման չափման գործիք, որը և մենք օգտագործել ենք մեր հետազո-
տության մեջ: Դրանք են՝ անավարտ նախադասությունների մեթոդ 
(Marcia’s Ego Identity Incomplete Sentences Blank – EI-ISB) և կիսակառուց-
վածքային (semi-structured) հարցազրույցի (Identity Status Interview (ISI)) 
[11, էջ 553-554]: 

Վերոնշյալ մեթոդիկաների միջոցով գնահատվում են երեք ոլորտնե-
րը (մասնագիտական, աշխարհայացքային և սեռական ինքնակողմնո-
րոշման ոլորտներ) արդեն նշված չափանիշներով։ Ստացված արդյունք-
ներից ելնելով՝ նա դասում է նույնականացման չորս տիպերի կամ կար-
գավիճակների (identity status)։  

Մեր աշխատանքում հիմք ընդունելով այս տեսությունները՝ մենք են-
թադրում ենք՝ 

• տարիքային հոգեբանության մեջ ընդունված անձի և նրա նույնա-
կանացման կայացման այս պարբերականացումները պրոյեկտվում է հա-
սարակության զարգացման/սոցիալական նույնականացման փուլերի վրա, 

• սոցիալական ճգնաժամի պայմաններում անձի սեփական անընդ-
հատության զգացմունքի կորուստը բերում է նույնականացման ճգնաժա-
մի, այսինքն՝ նրա անցմանն ավելի վաղ փուլերին/կարգավիճակին: 

Կան բազմաթիվ տեսություններ, որոնք անդրադառնում են սոցիա-
լական նույնականացման ճգաժամերին, բայց, ցավոք, մեկ հոդվածի 
շրջանակներում չենք կարող անդրադառնալ բոլորին: Դրանցից են որ-
պես դասականներ Ֆրանկլի, Ֆրոմի տեսությունները, ավելի ժամանա-
կակից՝ Պ. Շտոմպկայի, Մ. Զակովորոտնայայի, Վ. Հեսլիի, Ա. Մարկովի, 
Ի Կլիմովի և այլոց տեսությունները, որոնց մենք կանդրադռնանք մեկ այլ 
հոդվածում: 

Ամբողջացնելով, նույնականացման կոլեկտիվ ճգնաժամն առաջա-
նում է նախկինում դավանած կոլեկտիվ իրականության հետ անհատնե-
րի նույնականացման նվազեցման հետևանքով։ Կոլեկտիվ նույնակա-
նացման ճգնաժամի պատճառները նման են անհատական նույնակա-
նացման ճգնաժամի պատճառներին։ Այս դեպքում կարևորագույն պատ-
ճառ է կոլեկտիվ հիշողության, խորհրդանիշների քայքայումը, ընդհա-
նուր ապագայի հավատի կորուստը, անհատական ճգնաժամը բերում է 
նրանցից կախում ունեցող ինստիտուտների ճգնաժամին։ Այսպիսով նույ-
նականացման անհատական ճգնաժամերը հաճախ կարող են առաջա-
նալ կոլեկտիվ նույնականացման ճգնաժամերի հետևանքով։ Դեռ Է. 
Էրիկսոնը նշում էր, որ չի կարելի առանձնացնել անհատական նույնա-
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կանացման ճգնաժամն այդ անհատի համար իր ժամանակի պատմա-
կան ճգնաժամերից։  

Այս նույնականացման բախումները կարող են լինել տարբեր խո-
րության և բարդության։ Ամեն դեպքում, նրանց հաջող լուծման համար 
անհատը պետք է ադապտացվի և ձեռք բերի նոր հասարակական փո-
խազդեցության պրակտիկա։ Եթե անհատը հրաժարվում է ադապտաց-
վել նոր իրավիճակին կամ փոխում է իր վարքի նորմատիվները և միա-
ժամանակ պահում նախկինները, ապա այս դեպքում ուշ թե շուտ նա 
անպայման կհայտնվի մեկուսացված կամ կարգավիճակադերային հա-
մակարգի ծայրամասային դիրքերում [2]։  

Այսպիսով, ընկալելով և՛ ներկա, և՛ անցյալ սոցիալական շրջապատը, 
մարդիկ հայտնվում են մեկուսացման վիճակում, կրկին խոր ճգնաժամի 
վիճակում։ Նրանք գտնվում են սոցիալական դեզադապտացիայի վիճա-
կում, դերային չկողմնորոշվածության մեջ, լրիվ սոցիալապես անդամա-
լուծված վիճակում։  

Շարադրվածի հիման վրա կարելի է նշել, որ  
• նույնականացման փոխակերպումը կարող է իրականանալ ներ-

քին և արտաքին, գիտակցված կամ չգիտակցված գործոնների ազդե-
ցությամբ, 

• նույնականացման փոխակերպումը կարող է լինել դրական, երբ 
այն դառնում է «կայացած», «ձևավորված», և բացասական, որն արտա-
հայտվում է նույնականացման ռեգրեսով,  

• նույնականացման ճգնաժամը կարող է արտահայտվել ինչպես 
անհատական, այնպես էլ՝ սոցիալական մակարդակներում։ 

• նույնականացման ճգնաժամը կարող է արտահայտվել անհատի 
մեկուսացմամբ և/կամ կարող է ունենալ ագրեսիվ դրսևորումներ։ 

• սոցիալական նույնականացման ճգնաժամի պատճառը հասարա-
կական փոխակեպումներն են, հասարակական տրավմատիկ իրադար-
ձությունները (օրինակ՝ պատերազմ, երկրաշարժ և այլն)։ 

Հիմք ընդունելով վերը բերված փաստարկները՝ մենք առաջ ենք քա-
շում այն վարկածը, որ այսօրվա սոցիալ-քաղաքական և տնտեսական 
փոփոխություները, հանգեցնում են նույնականացման ռեգրեսի: Մարդիկ 
ապրում են նույնականացման ճգնաժամ:  

Էգո նույնականացման հետազոտման համար մենք օգտագործել ենք 
«Անավարտ նախադասությունների» մեթոդը: Անավարտ նախադասութ-
յունների մեթոդը մշակվել է Ջ. Մարսիայի կողմից: Ի սկզբանե այս մեթոդը 
(Ego Identity–Incomplete Sentence Blank (EI -ISB)) բաղկացած էր 25 անա-
վարտ նախադասություններից։ Անավարտ նախադասությունների միջո-
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ցով որոշվում է նույնականացման կարգավիճակը (դիֆուզ, վաղաժամ, 
մորաթորիում, կայացած)։ Նախադասությունների միջոցով հետազոտ-
վում են Ջ. Մարսիայի և հետագայում նրա գործընկերներ Ա. Վաթերմա-
նի, Դ. Մեթիսոնի, Ս. Արչերի և Դ. Օրլոֆսկու կողմից առանձնացված 
կենսագործունեության և աշխարհայացքի բաղկացուցիչ մի քանի ոլորտ-
ները [10]։ Դրանք են՝ մասնագիտություն, քաղաքականություն և կրոն։ 
Հետագայում այս ոլորտներին ավելացվել են նաև ընտանիք, ընկերութ-
յուն և սեռադերային ոլորտները։ Այսօր շատ տարածված է Ուրբանովիչի 
(1998, 2001) մշակած հարցարանը, որը չափում է սոցիալական և անհա-
տական նունականացումները՝ ելնելով հետևյալ ոլորտներից՝ աշխա-
տանք, նյութական կարգավիճակ, առողջություն, ընտանիք, փոխհարա-
բերություններ շրջապատի հետ, ապագայի տեսլական և հասարակութ-
յան ընկալում [3]: Մենք մեր հետազոտության մեջ օգտագործել ենք 
Մարսիաի անավարտ նախադասությունների մեթոդը, փորձի ավելի հու-
սալի լինելու նկատառումներով: Քանզի 2010 թվականին մենք կիրառել 
ենք այս մեթոդը մեկ այլ հետազոտության շրջանակներում, որին կանդ-
րադառնանք քիչ ուշ: Այսպիսով, տվյալ հետազոտության շրջանակնե-
րում նպատակ չունեինք անդրադառնալու յուրաքանչյուր ոլորտին առան-
ձին և մեզ հետաքրքրում էր այդ ոլորտների գումարային արդյունքը, այ-
սինքն՝ մենք հետազոտել ենք ընդհանուր էգո նույնականացումը, բացա-
հայտել նրա կարագավիճակը և չենք անդրադառնում ոլորտներին որ-
պես հետազոտման առանձին օբյեկտի։ Ինքը՝ Ջ. Մարսիան, հետագա-
յում վերը նշված ոլորտները միավորել էր աշխարհայացք ոլորտի մեջ։ 

Գնահատման չափանիշը ճգնաժամի անցումն է կամ նրան հակվա-
ծությունը և պատասխանատվության/պարտավորությունների (commitment) 
ընդունումը։  

Գնահատումը կատարվել է համաձայն Ջ. Մարսիայի մշակված 
սկզբունքի՝ 3 միավորային համակարգում (EI-ISB Marcia J. E., 1964)։ 
Ելնելով վերը նշված չափանիշներից (ճգնաժամի անցում և պատասխա-
նատվության ընդունում)՝ պատասխանները գնահատվել են 1-3 միավոր-
ներով, առավելագույնը 3 միավոր՝ կայացած նույնականության համար 
(անցնել ճգնաժամի միջով և ստանձնել պատասխանատվություն), նվա-
զագույնը 1 միավոր՝ դիֆուզ նույնականացման համար։  

Հետազոտության նպատակներից ելնելով՝ մենք մոդիֆիկացրել ենք 
այս մեթոդիկան, փոխելով նախադասությունների քանակը, հարցաշա-
րում ներառելով ընդամենը 22 նախադասություն։ Այսինքն՝ առավելա-
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գույն միավորը 66-ն է, չնայած պրակտիկորեն գրեթե ոչ ոք չի հավաքում 
առավելագույն միավոր, նվազագույնը՝ 22-ը, չնայած բաց թողնված պա-
տասխանների դեպքում հնարավոր է նաև ավելի ցածր միավոր [5, էջ 
115-132], [11, էջ 551-558], [6]։ 

Ջ. Մարսիայի էգո նույնականացումը կամ նույնականացման կարգա-
վիճակը բացահայտող մեթոդիկայի միջոցով ստացված տվյալներ։ 

Այսպիսով, մենք կներկայացնենք 4 տարի ընդմիջմամբ իրականց-
ված 2 հետազոտությունների արդյունքներ: 

Առաջին հետազոտությունը (2010 թվականին) նվիրված էր անձի ազ-
գային նույնականացման փոխակերպման առանձնահատկություններին, 
որի ընտրանք էին հանդիսանում ՝ ՀՀ-ում բնակվող հայեր (40 ռեսպոն-
դենտ)։ Ընդ որում՝ 36 և ավելի բարձր տարիքի, որոնք ապրել են նաև 
խորհրդային ժամանակահավածում։ Այսօր մենք հետազոտել ենք ՀՀ-ում 
բնակվող 40 ռեսպոնդենտ, ընտրված նույն չափանիշներով, ինչ 4 տարի 
առաջ:  

Մարսիայի նույնականացումը բացահայտող անավարտ նախադա-
սությունների մեթոդիկայի միջոցով ստացել ենք հետևյալ տվյալները.  

Աղյուսակ 1 

Էգո նույնականացման կարգավիճակը 

2010 թ. 2014 թ. 

51.5 46 
        

 
Գծապատկեր 1: ՀՀ քաղաքացիների էգո նույնականացման 

կարգավիճակը 2010 և 2014 թթ. 
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Ինչպես տեսնում ենք ստացված տվյալներից, ՀՀ-ում բնակվող հայե-
րի նույնականացման դասիչը ռեգրես է ունեցել վերջին տարիների ըն-
թացքում, եթե 2010-ին նույնականացման կարգավիճակը կայացած էր, 
ապա այսօր այն հետընթաց է ունեցել դեպի մորաթորիումի հետ սահմա-
նային փուլում գտնվող նույնականացման կարգավիճակի [11, էջ 551-558]:  

Այսպիսով մենք գալիս ենք հետևյալ եզրահանգումների՝ 
• նույնականացումը մարդու հիմնարար հոգեբանական առանձնա-

հատկություններից է, այն պատասխանում է «Ո՞վ եմ ես» հարցին և ուղե-
ցույց է հանդիսանում կյանքում. 

• անհատական նույնականացումը և սոցիալականը ոչ թե հակա-
սում են միմյանց, այլ փոխլրացնում են, ինչպես նաև մեկի տրանսֆորմա-
ցիան մեծ ազդեցություն է թողնում մյուսի վրա. 

• անձի թե՛ սոցիալական և թե՛ անհատական նույնականացումները 
չենք կարող դիտարկել հասարակական, տնտեսական ու քաղաքական 
համատեքստից դուրս: Հասարակության ճգնաժամերն անդրադառնա-
լով անհատի նունականացման վրա, հանգեցնում են դրա փոխակերպ-
մանը, ճգնաժամի և նույնիսկ ռեգրեսի. 

• այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն ապրում է սոցիալ-քա-
ղաքական փոխակերպումների ժամանակաշրջան, որն արտացոլվում է 
նրանց հոգեբանական գործընթացների վրա: Սրա մասին վկայում է ար-
տագաղթի մեծ հոսքը, մարդկանց տրամադրվածությունները, և սա հաս-
տատվում է մեր հետազոտության տվյալներով: Այսօրվա ՀՀ-ում բնակ-
վող մարդկանց նույնականացման դասիչը ռեգրես է ունեցել, ինչը խո-
սում է ճգնաժամի մասին:  
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЛОЖИВШИХСЯ В АРМЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИИЙ 

В статье обсуждаются теоретико-методологические основы таких 
понятий, как трансформация и кризис идентичности. Мы приходим к 
выводу, что сложившиеся социально-политические условия приводят к 
трансформации идентичности, а конкретнее - к регрессу статуса 
идентичности, то есть к кризису идентичности. При помощи метода 
незаконченных предложений, разработанного Дж. Марсия, мы 
измерили индекс статуса идентичности у граждан проживающих в 
Армении и сравнили их с данными, полученными в 2010 году. 
Экспериментальные данные подтвердили нашу гипотезу. За 
последние годы индекс идентичности значительно снизился, что 
говорит о наличии кризиса идентичности на уровне социума.  
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CHARACTERISTIC FEATURES OF TRANSFORMATION OF  
IDENTITY IN ARMENIA UNDER THE PRESSURE OF THE  

NOWDAY SOCIO-POLITICAL FACTORS 
The article is discussing the teoreticometodological bases of identity 

transformation and c rises. Which brings us to the conclusion, that 
nowadays sociopolitical transformation affects the identity of the members 
of society, bringing them to lower identity status/identity crises? As the 
survey instrument we used the Ego Identity–Incomplete Sentence Blank (EI 
-ISB)/, which helps us to find out the status of identity of the respondents 
living in contemporary Armenia. We compared the results with the results of 
the survey held in 2010. The test and the comparative analysis of 2 
experiments confirm our hypothesis. Under the pressure of nowadays 
political and s ocial transformations, the identity of people has been 
transformed to a lower status. 

Keywords: identity, identity transformation, identity crises, status of 
identity, stage of moratorium, identity diffusion, identity moratorium, identity 
achievement.  
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