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Հանրային կառավարում
ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր,
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի պրոֆեսոր

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1
Անկախության տարիների պետական կառավարման փորձի
վերլուծությունն ավելի քան ցցուն է դարձնում կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունը: Ակներև է, որ, ի թիվս այլ գործոնների, նաև պետական կառավարման համակարգի անկատարությամբ պետք է բացատրել այն
իրողությունը, որ հանրային կյանքում մի շարք համակարգային
բնույթի արատներ շարունակում են մաշեցնել մեր քաղաքացու
առօրյան: Արդյունքում՝ կյանքի որակի և ապրելու պայմանների
ակնհայտ անհամապատասխանությունը մեր քաղաքացիների պահանջներին և սպասելիքներին: Հանրային կյանքի այս հիմնախնդրի լուծումը շատ դեպքերում պայմանավորված է պետական
իշխանության` հանրության հիմնական հատվածի սպասելիքները
բավարարելու կարողությամբ: Սույն վերլուծությունը վերաբերում է
պետական իշխանության այդ կարողությունների ապահովման համար անհրաժեշտ համակարգային երաշխիքների ձևավորման որոշ
հիմնախնդիրներին:
Հիմնաբառեր. պետություն, պետական մարմիններ, պետական կառավարման համակարգ, պետական կառավարման համակարգի արդյունավետություն, քաղաքական որոշում, պետական իշխանություն, իշխանությունների տարանջատում և հակակշռում,
քաղաքական մարմին, քաղաքացիական ծառայություն, կառավարվող օբյեկտ, վերլուծական-վերահսկողական խումբ, ոչկառավարական կազմակերպություն:

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 2005 թվականի
փոփոխություններով` իշխանության տարբեր թևերի միջև սահմանված է
հակակշիռների և զսպումների բավականին կենսունակ համակարգ:
Ըստ այդմ` գործադիր իշխանությունը, որը պատասխանատու է հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում պետական քաղաքականության մշակման
1
Հոդվածի սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 2014
թվականի 6-րդ համարում (էջ 30-37):
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և իրականացման համար, օժտված է օրենսդրական նախաձեռնության
իրավունքով՝ քաղաքական պարտադրանքի մի գործիքով, որը, ըստ
էության, Կառավարության համար սահմանադրական իր պատասխանատվությունն արդյունավետ իրացնելու լրջագույն հնարավորություն է:
Ավելին, Կառավարությունը ոչ միայն կարող է հանդես գալ հանրային
կյանքի տարբեր ոլորտներում իր մշակած քաղաքականության իրականացման համար անհրաժեշտ օրենքների նախագծերով, այլև իրավունք
ունի Ազգային ժողովից պահանջել իր հեղինակած օրենքի նախագիծը
քննարկել իր համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածում, ցանկակացած պահի օրենքի նախագիծը հանել Ազգային ժողովում քննարկումից,
առաջարկել Ազգային ժողովում նախագծի վերաբերյալ քվեարկությունը
հետաձգել մինչև 15 օրով, օրենքի նախագիծը դնել քվեարկության իր
համար ընդունելի տարբերակով և վերջապես որևէ օրենքի նախագծի
ընդունման հետ կապված դնել իր վստահության հարցը (վերջինը՝ միևնույն նստաշրջանում ոչ ավել քան երկու անգամ): Դժվար չէ նկատել, որ
սահմանադիրը Կառավարությանն օժտել է օրենսդիրի նկատմամբ իրավական-քաղաքական ազդեցություն գործադրելու բավականին տպավորիչ զինանոցով: Իսկ Ազգային ժողովը ի՞նչ գործիքակազմով է կարող
հակազդել և զսպել գործադիրին: Սահմանադրությունը և Ազգային ժողովի Կանոնակարգ օրենքը նախատեսում են, որ Կառավարության
օրենսդրական նախաձեռնությունը պարտադիր քննարկման պետք է ենթարկվի Ազգային ժողովի համապատասխան մշտական (բազմակուսակցական) հանձնաժողովում և միայն ստանալով հանձնաժողովի եզրակացությունը այն ներկայացվի Ազգային ժողովի լիագումար նիստին՝
նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու համար: Ընդ որում, եթե նախագծի վերաբերյալ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի կարծիքը
դրական է, ապա օրենքի նախագիծը օրակարգ է մտնում առանց
քննարկման և քվեարկության: Իսկ եթե նախագծի վերաբերյալ Ազգային
ժողովի համապատասխան հանձնաժողովը տվել է բացասական եզրակացություն, ապա նախագիծը նստաշրջանի օրակարգում կարող է
ընդգրկվել միայն Ազգային ժողովի լիագումար նիստում քննարկումից
հետո՝ քվեարկության արդյունքում: Ավելին, քառօրյա նիստերի օրակարգում ընգրկվելուց հետո օրենքի նախագիծը պետք է անցնի առաջին,
երկրորդ և երրորդ ընթերցումներ և յուրաքանչյուր ընթերցման ժամանակ կառավարության ներկայացուցիչը ներկայացնելով օրենքի նախագիծը, ինչպես նաև նախագծի նկատմամբ պատգամավորների առաջարկությունների վերաբերյալ կառավարության դիրքորոշումը պարտավոր է
պատասխանել պատգամավորների հարցերին և ունկնդրել նրանց
ելույթները: Յուրաքանչյուր ընթերցման համար Ազգային ժողովի Կանոնակարգով սահմանված ընթացակարգն ավարտելուց հետո օրենքի նա11
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խագիծը քվեարկվում է Ազգային ժողովի լիագումար նիստում: Նույնիսկ
նման հակիրճ ներկայացումից ակնհայտ է դառնում, որ սահմանադիրը
գործադիրի իրավաքաղաքական ազդեցությունը չեզոքացնելու և զսպելու համար Ազգային ժողովին օժտել է բավարար գործիքակազմով: Գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների միջև հակակշիռների և զսպումների համապատասխան հնարավորություններ են նախատեսված նաև
պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունների պարագայում, ինչպես նաև իշխանության այդ թևերի և դատական իշխանության
միջև: Թեպետ նշված օրենսդրական նորմերի իրավակիրառ պրակտիկան զերծ չէ թերություններից, այդուհանդերձ հարկ է նշել, որ իշխանությունների տարանջատման ու հակակշռման սկզբունքը մեր իրականությունում հետևողականորեն և հաջողությամբ հարթում է իր ճանապարհը:
Բայց արդյո՞ք իշխանությունների տարանջատման և հակակշռման
անգամ ամենակատարյալ համակարգի առկայությունը կարող է դառնալ
հանրային կյանքի բնականոն կենսագործունեության ապահովվման
միակ երաշխիքը: Առանց սխալվելու հավանականության` կարելի է
պնդել, որ պետական իշխանության նպատակահարման կազմակերպումը
հանրության և նրա յուրաքանչյուր անդամի բարենորոգ կյանքն ապահովելու անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանն է: Հանրային կյանքի
բնականոն ընթացքն ապահովելու առանցքային պայմանը նաև իշխանությունների՝ իրենց գործունեությամբ հանրության հիմնական
հատվածի (այլ ոչ թե նրա մի խմբի) սպասելիքները բավարարելու
կարողությունն է: Այլ կերպ ասած, պետական մարմինները կոչված են
ոչ միայն կառավարել հանրային կյանքը, այլ պարտավոր են այն արդյունավետ կառավարել և դրա հիմնական չափանիշը հանրության գնահատականն է՝ պայմանավորված նրա մեծամասնության սպասելիքների
բավարարման աստիճանից:
Սակայն կառավարել, մեծ իմաստով, նշանակում է որոշումներ ընդունել և դրանց իրականացմամբ հասնել կառավարման օբյեկտի վիճակի ցանկալի փոփոխությանը: Տվյալ դեպքում արդյունավետ կառավարել
կնշանակի այնպիսի քաղաքական որոշումներ ընդունել, որոնց իրականացումը, բոլոր մնացած հավասար պայմաններում, կբարելավի հանրային կյանքի որակը և կբավարարի հանրության մեծամասնության սպասելիքները: Այսինքն, եթե հակիրճ, ապա պետական իշխանության (կառավարման) արդյունավետությունը, բոլոր մնացած հավասար պայմաններում, կարելի է բանաձևել հետևյալ կերպ. որակյալ որոշում՝ որակյալ
արդյունք, անորակ որոշում՝ անորակ արդյունք: Ուստի հանրային
կյանքի բնականոն ընթացքը կամ նունն է թե պետական իշխանության
արդյունավետությունն ապահովելու համար հարկավոր է լուծել մեկ
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գլխավոր խնդիր՝ պետական կառավարումն իրականացնել կառավարման այնպիսի համակարգով, որն ինքնին կդառնա որակյալ քաղաքական որոշումների նախապատրաստման ու ընդունման գլխավոր երաշխիք և որում որոշումների որակը բացառապես անհատի գործոնով պայմանավորված չի լինի: Հարկ է նշել, որ քաղաքական որոշումների ընդունմանը վերաբերող նշված դատողությունները կիրառելի են հիմնականում օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների համար, քանի որ վերջիններիս է վերապահված հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ արդարադատությունը, պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման պատասխանատվությունը: Եվ թեպետ դատական իշխանության առանձին մարմիններին (վճռաբեկ դատարանի նախագահ, դատարանների նախագահների ընդհանուր ժողով) վերապահված է ընդունել որոշումներ, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացմանը՝ մասնավորապես կապված դատարանների գործունեության կազմակերպման ու
օրենքների իրավակիրառ պրակտիկայի ամփոփման հետ, այդուհանդերձ այդ որոշումներն իրենց նախապատրաստման, ընդունման և իրականացման առանձնահատկություններով տարբերվում են:
Հետևաբար, տվյալ վերլուծության նպատակների տեսակետից անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրել քաղաքական որոշումների
նախապատրաստման, ընդունման և իրականացման գործընթացը`
պարզելու համար արդյո՞ք հնարավոր է մշակել կառավարման գործընթացի կազմակերպման այնպիսի համակարգ, որը, մի կողմից հնարավորինս կչեզոքացնի անհատի սուբյեկտիվ ազդեցությունն որոշումների կայացման գործում, մյուս կողմից ինքնին կարող է դառնալ
որակյալ որոշումների ընդունման գործուն երաշխիք:
Այս համատեքստում շատ կարևոր է նաև արձանագրել թե մեզանում ո՞ր կառույցներն են օժտված սեփական պատասխանատվությամբ
քաղաքական որոշումներ կայացնելու իրավասությամբ (անշուշտ խոսքը
վերաբերում է ընդունած որոշումների հետևանքների համար որոշում
կայացնող պաշտոնյայի կամ մարմնի քաղաքական պատասխանատվությանը): Մեր պետության մեջ սեփական պատասխանատվությամբ
քաղաքական որոշում կայացնելու իրավասությամբ օժտված են՝
ա) ՀՀ ցանկացած նախարար՝ որպես տվյալ ոլորտում պետական
քաղաքականությունն իրականացնելու նպատակով քաղաքական որոշումներ ընդունող պաշտոնյա.
բ) ՀՀ կառավարությունը՝ որպես գործադիր իշխանության կրող և
հանրային կյանքի բոլոր որոլորտներում քաղաքական որոշումներ ընդունող վարչական մարմին.
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գ) ՀՀ վարչապետը՝ որպես օրենքով իրեն վերապահված բացառիկ
պատասխանատվությունների շրջանակներում քաղաքական որոշումներ
ընդունող պաշտոնյա.
դ) ՀՀ Նախագահը՝ որպես ՀՀ Սահմանադրությամբ իրեն վերապահված բացառիկ պատասխանատվությունների շրջանակում քաղաքական որոշում կայացնող մարմին.
ե) ՀՀ Ազգային ժողովը՝ մեր երկրի գլխավոր քաղաքական
օրենսդիր մարմինը.
զ) տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ որպես օրենքով
դրանց վերապահված պատասխանատվությունների շրջանակում տեղական նշանակության հարցերի վերաբերյալ քաղաքական որոշումներ
ընդունող մարմիններ:
Քաղաքական որոշումների նախապատրաստման, ընդունման և
իրականացման գործընթացը կարելի է ներկայացնել Գծապատկեր 1-ում
բերված գծապատկերի միջոցով, որում ՔՊ-ն` սեփական պատասխանատվությամբ քաղաքական որոշումներ կայացնելու իրավասությամբ
օժտված պաշտոնյա (մարմին) է, ՔԾ-ն տվյալ ոլորտի կառավարման
մարմի քաղաքացիական ծառայությունը, ԿՕ-ն` հանրային կյանքի կառավարման ենթակա որոշակի ոլորտը (օրինակ` առողջապահություն,
կրթություն, պաշտպանություն, բնապահպանություն, արդարադատություն կամ հանրային կյանքի ցանկացած այլ բնագավառ, որը կարգավորվում է այդ ոլորտի համար մշակված պետական քաղաքականությամբ):
ՔՊ

ՔԾ

ԿՕ

Գծապատկեր 1:
Եթե վերծանենք նշված գծապատկերն որևէ նախարարության օրինակով, ապա պետք է փաստել, որ տվյալ ոլորտի քաղաքական պատասխանատուն (ՔՊ)՝ նախարարը, օրենքով սահմանված կարգով նշանակվելով այդ պաշտոնին կոչված է ապահովելու այդ ոլորտում (ԿՕ) Կառավարության գործունեության ծրագրով նախատեսված և ՀՀ Ազգային ժողովի հավանությանն արժանացած քաղաքականությունը: Այսինքն` նա
պետք է ունենա այդ ոլորտը բարեփոխելու և զարգացնելու իր ծրագիրը,
որի իրականացումը կնպաստի տվյալ ոլորտում հանրության սպասելիքների բավարարմանը: Իր այդ առաքելությունը հաջողությամբ իրականացնելու համար նախարարը նախևառաջ մանրամասն վերլուծությամբ
պետք է պարզի իրեն վստահված ոլորտում առկա վիճակը: Ապա ստացված տեղեկատվությունը բաղդատելով իր ծրագրի դրույթների հետ`
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պետք է որոշի, թե ի՞նչ որոշումներ պետք է կայացնել, որպեսզի, ոլորտում առկա իրավիճակը բարեփոխելով, քայլ առ քայլ հասնել իր ծրագրով նախատեսված սոցիալ-տնտեսական նպատակներին: Այդ որոշումները կայացնելուց հետո նախարարը պարտավոր է կազմակերպել
դրանց կատարումը՝ համոզված, որ այդ կերպ նրան կհաջողվի աստիճանաբար ապահովել հանրության սպասելիքները: Բայց դրանով կառավարման գործընթացը չի ավարտվում՝ այնուհետ հարկավոր է կազմակերպել որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկողություն, որոշման
կատարման փաստացի արդյունքների վերլուծություն և նոր որոշումների
նախապարաստում, և այդպես շարունակ: Եթե հակիրճ, ապա այսպիսին
է որևէ ոլորտի քաղաքական կառավարման պարզագույն նմուշօրինակը՝
միայն մեկ կարևոր ճշգրտումով: Որևէ նախարար կամ քաղաքական
պատասխանատու միայնակ և ինքնուրույն ի վիճակի չէ իրականացնել
վերը նշված վերլուծությունները, նախապատրաստել որոշումների համար առաջարկություններ կամ որոշման նախագծեր, ապահովել դրանց
իրականացումը, ապա և կատարման արդյունքների վերահսկողությունն
ու վերլուծությունը: Այդ աշխատանքների իրականացումն ամբողջությամբ վերապահված է տվյալ նախարարության քաղաքացիական ծառայությանը (այսուհետև` ՔԾ): Այդ է պատճառը, որ կառավարման գործընթացում ՔԾ հիմնական առաքելությունը քաղաքական որոշումների
նախապատրաստումն ու դրանց իրականացման ապահովումն է:
Բերված գծապատկերից երևում է, որ կառավարման արդյունքները,
բոլոր մնացած հավասար պայմաններում, բացառապես կախված են ընդունված որոշումների որակից: Հետևաբար, շատ կարևոր է հասկանալ,
թե ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված որոշման որակը: Անշուշտ,
որոշման ինչպիսին լինելը պայմանավորված է նախևառաջ որոշում ընդունողի անհատական ունակություններով՝ մասնագիտական գիտելիքների մակարդակ, լսելու և կողմնորոշվելու կարողություն, վերլուծական
մտածելակերպ, հեռուն տեսնելու ու կանխազգալու ունակություն և այլն:
Այդ ունակությունների և կարողությունների առկայությունը պետք է հաշվի առնվի այս կամ այն անձին քաղաքական պատասխանատու պաշտոնում նշանակելու համար: Սակայն առավել քան ակնահայտ է, որ քաղաքական որոշման որակը պայմանավորված է նաև, եթե ոչ առավելապես,
այն հանգամանքով, թե ինչպիսի՞ առաջարկություններով են ընդունվում
որոշումները: Եթե որոշման համար ներկայացված առաջարկները մեկը
մյուսից որակյալ են, ապա ինչպիսի միջակ անհատական կարողություններով էլ օժտված լինի որոշում ընդունող քաղաքական պատասխանատուն, նրա ընդունած որոշումները դատապարտված են որակյալ լինելու:
Եվ ճիշտ հակառակը, եթե որոշման առաջարկները մեկը մյուսից անորակ են, ապա այդ առաջարկների հիման վրա նույնիսկ ամենաշնորհալի
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ղեկավարի ընդունած ցանկացած որոշում այլևս դատապարտված է անհաջողության: Եվ քանի որ քաղաքական որոշումների նախապատրաստումն ու առաջարկների մշակումը պետական կառավարման համակարգում վերապահված է բացառապես քաղաքացիական ծառայության պատասխանատվությանը, ապա կարող ենք պնդել, որ քաղաքական որոշումների որակն առավելապես պայմանավորված է քաղաքացիական
ծառայության ինստիտուցիոնալ կայացվածության մակարդակով:
Հետևաբար, պետական կառավարման համակարգում կառավարման
արդյունավետության բարձրացման խնդրում քաղաքացիական ծառայությանը վերապահված է բացառիկ պատասխանատու դերակատարում:
Սակայն կառավարման արդյունավետությունը պահանջում է ոչ
միայն որակյալ որոշումներ կայացնել ու դրանք իրականացնել, այլև հետագայում պարբերաբար անդրադառնալ որոշման իրականացման
փաստացի արդյունքներին և համեմատելով դրանք ծրագրով սահմանված նպատակների հետ կամ ճշգրտել նախկին որոշումը կամ ընդունել
նոր որոշում` ոլորտի զարգացման նախանշած նպատակներին հասնելու
համար: Իրերի տրամաբանությամբ առավել քան ակնհայտ է, որ կառավարման գործընթացի այս հատվածի իրականացման պատասխանատուն դարձյալ պետք է լինի քաղաքացիական ծառայությունը: Սակայն
պարագաների անկողմնակալ ընթացքով պայմանավորված` քաղաքացիական ծառայությունը ժամանակի ընթացքում դառնում է կառավարման
գործընթացի շահագրգիռ (նախկինում ընդունած որոշումների մասով
նաև պատասխանատու) մասնակիցը, հետևաբար Գծապատկեր 1-ում
բերված նմուշօրինակով պետական կառավարումն իրականացնելու պարագայում, ըստ էության, վտանգվում է իր իսկ նախաձեռնությամբ նախկինում ընդունված որոշումների փաստացի արդյունքների անաչառ վերլուծություն իրականացնելու և առաջարկություններ մշակելու քաղաքացիական ծառայության շահագրգռվածությունը: Իսկ վերջինս լուրջ սպառնալիք է որոշումների որակին և կառավարման արդյունավետությանը:
Հետևաբար առաջանում է կառավարման գործընթացում այդ սպառնալիքը հակակշռելու կամ չեզոքացնելու անհրաժեշտություն:
Այդ խնդիրը կարող է լուծվել քաղաքացիական ծառայության դերակատարումը հակակշռելով՝ քաղաքական պատասխանատուի անմիջական
ենթակայությամբ և նրա կողմից ուղղակիորեն ձևավորված վերլուծականվերահսկողության խմբի (այսուհետև` ՎՎԽ) միջոցով (Գծապատկեր 2):
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Գծապատկեր 2:
ՔԾ-ին հաջողությամբ հակակշռելու համար վերլուծական վերահսկողական խումբը մասնագիտական առումով պետք է լինի նույն չափ (եթե
ոչ ավել) իրավասու, նախարարի գործունեության արդյունքներով խիստ
շահագրգիռ և կառավարման գործընթացում իրեն վերապահված պատասխանատվությամբ ՔԾ առողջ մրցակիցը (շահերի բախման հիման
վրա): Ըստ այդմ` վերլուծական-վերահսկողական խումբը պետք է կազմավորվի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով՝ այդ թվում
նաև քաղաքացիական ծառայության կազմից գործուղված անձանցով և,
ըստ էության, գործի քաղաքական պատասխանատուի (տվյալ պարագայում նախարարի) խորհրդականի կարգավիճակով: Այսինքն` այդ
խումբը ոչ միայն պետք է ձևավորվի անմիջապես նախարարի կողմից,
այլև կարող է գործել այնքան ժամանակ, քանի դեռ քաղաքական պատասխանատուի պաշտոնը զբաղեցնում է տվյալ նախարարը: Նախարարի պաշտոնից հեռանալու դեպքում խմբի անդամներն օրենքի ուժով
պետք է պաշտոնաթող լինեն և վերադառնան իրենց նախկին աշխատանքին: Հասկանալի է, որ նման պարագայում խմբում ընդգրկվածների
մասնագիտական հաջողություններն ուղղակիորեն պայմանավորված
կլինեն նախարարի ծրագրերի արդյունքներով և վերջիններիս ապահովվման գործում խումբը կլինի առավել շահագրգիռ ( խմբում ներգրավված անձանց մասնագիտական ապագայի հարցում նախարարի քաղաքական հաջողությունը դառնում է որոշիչ գործոն): Իսկ քաղաքացիական
ծառայության հետ նշված կառույցի առողջ մրցակցությունը կամ շահերի
բախումն ապահովելու նպատակով պետք է սահմանել, որ վերլուծական-վերահսկողական խումբը պատասխանատու չէ որոշումների նախապատրաստման և իրականացման համար: Նրա հիմնական խնդիրը
պետք է լինի ուսումնասիրել որոշման իրականացման փաստացի արդյունքները, վերլուծել, թե որքանով են դրանք համապատասխանում
որոշմամբ հետապնդվող նպատակներին և քաղաքական պատասխանատուին ներկայացնել համապատասխան եզրակացություններ կառավարման արդյունավետության վերաբերյալ: Եթե վերլուծության արդյուն17
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քում պարզվում է, որ տվյալ որոշման կատարմամբ ապահովվել է այն
նպատակների իրականացումը, որոնք հետապնդվում էին այդ որոշմամբ, ապա խումբը կունենա բոլոր հիմքերն եզրակացնելու, որ նախարարի քաղաքականությունը բավարարում է հանրության հիմնական
հատվածի ապասելիքները և արդյունավետ է: Իսկ եթե վերլուծությունները ցույց տան, որ որոշման կատարման արդյունքում չեն արձանագրվել
որոշմամբ նախատեսված զարգացումները, ապա խումբը պարտավոր է
իր եզրակացությունում մանրամասն վերլուծել ձախողման հիմնական
պատճառները՝ կա՛մ որոշումն է սխալ (ոչ որակյալ) եղել, կա՛մ կատարումն է անբավարար եղել, կա՛մ թե՛ մեկը և թե՛ մյուսը: Ակնհայտ է, որ
նման վերլուծությունը լուրջ հիմք է քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի գնահատականի համար և լուրջ խթան նրանց աշխատանքի
որակները բավարարելու համար:
Բայց էականն այն է, որ Գծապատկեր 2- ում ներկայացված կառավարման համակարգը քաղաքական պատասխանատուին հնարավորություն է ընձեռում որոշումներ կայացնելիս օգտվել երկու իրարից անկախ և միմյանց հետ մրցակցող աղբյուրներից ստացվող վերլուծականտեղեկատվական հիմնավորումներից, ինչը, ակներև, որակյալ որոշումներ կայացնելու լրջագույն երաշխիք է, ինչը պայմանավորված է առավելապես կառավարման համակարգի բնույթով: Ակնհայտ է, որ կառավարման արդյունավետության ապահովման տեսանկյունից կառավարման
նկարագրված համակարգն ավելի նախապատվելի է, քան Գծապատկեր
1-ում պատկերված կառավարման նմուշօրինակը:
Սակայն նկատելի է մեկ կարևոր հանգամանք: Գծապատկեր 2-ում
ներկայացված նմուշօրինակում քաղաքական որոշումների նախապատրաստման, ընդունման ու իրականացման գործընթացում ներգրավված
են բացառապես պետական կառույցները և հանրային կյանքի կառավարման գործընթացում բացակայում է թերևս ամենագլխավոր դերակատարը՝ քաղաքացիական հասարակությունը: Այդ բացը լրացնելու համար
կառավարման գործընթացում հարկավոր է նախատեսել քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների՝ ոչկառավարական կազմակերպությունների (այսուհետև` ՈԿԿ) մասնակցությունը (Գծապատկեր 3):
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Գծապատկեր 3:
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների կազմում որպես կանոն գործում են տվյալ ոլորտի հայտնի փորձագետ-գիտնականներ, ովքեր իրենց մասնագիտական-վերլուծական կարողություններով
բնավ չեն զիջում պետական կառույցներում ընդգրկված մասնագետներին: Միաժամանակ ոչկառավարական կազմակերպություններն ավելի
նախանձախնդիր են իրենց մասնագիտական հետաքրքրությունը շարժող ոլորտի հիմնախնդիրների հանդեպ: Եվ քանի որ նրանք նույնպես
պատասխանատու չեն որոշումների նախապատրաստման, կայացման և
իրականացման համար, ապա, կազմելով քաղաքացիական ծառայությանը լուրջ մրցակցություն, խիստ շահագրգիռ են ոլորտում առկա վիճակի
վերլուծության ու մասնագիտական եզրակացությունների միջոցով տալ
կառավարման փաստացի արդյունքների և վարվող քաղաքականության
արդյունավետության իրենց գնահատականը: Անշուշտ, կառավարման
գործընթացում հասարակական կազմակերպությունների ներգրավմամբ
էապես ընդլայնվում և բազմազանեցվում են քաղաքական պատասխանատուի կողմից որակյալ որոշումներ ընդունելու և իրականացնելու հնարավորությունները, ինչն ինքնին կառավարման արդյունավետության բարձրացման լուրջ և հավելյալ երաշխիք է: Անկասկած Գծապատկեր 3-ում
նկարագրված կառավարման նմուշօրինակը քաղաքական որակյալ որոշումների կայացման և կառավարման արդյունավետության երաշխիքների
ապահովման տեսակետից նախորդների հանդեպ ունի ընդգծված առավելություններ, որոնք այդ նմուշօրինակը դարձնում են առավել նախապատվելի:
Միաժամանակ վերլուծության արդյունքներով կարելի է փաստել, որ
անկախ կառավարման գործընթացում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեցող կառույցներից ու դրանց դերակատարումից, կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորված է նախևառաջ և գլխավորապես քաղաքացիական ծառայության ինստիտուտի որակներով:
Ահա թե ինչու պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումներում քաղաքացիական ծառայության ինստիտուցիոնալ կայացման ապա19
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հովումը պետք է դիտարկել որպես այդ բարեփոխումների գլխավոր և առանցքային նպատակ: Այլ կերպ ասած` կառավարման ժամանակակից
պահանջներին բավարարող քաղաքացիական ծառայության կայացած
ինստիտուտի առկայությունը, ինչպես նաև բազմաշերտ և մրցակցային մասնակցություն ապահովող կառավարման համակարգը հանդիսանում են պետական կառավարման արդյունավետության համակարգային բնույթի երաշխիքների ձևավորման անհրաժեշտ պայմանները:
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ХОСРОВ АРУТЮНЯН
Депутат Национального собрания РА,
профессор Академии государственного управления РА
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Анализ опыта государственного управления за двадцать лет независимости указывает на необходимость повышения его эффективности. Очевидно, что наряду с некоторыми факторами, также несовершенством системы управления в стране можно объяснить ту реальность, что ряд пороков общественной жизни системного характера
продолжают искажать повседневную жизнь наших граждан. В результате - очевидное несоответствие между качеством и условиями жизни
и ожиданиями граждан. Решение этой проблемы, в большинстве
случаев, состоит в способности властей удовлетворить основные
ожидания населения. В данном анализе рассматриваются некоторые
проблемы формирования необходимых системных гарантий обеспечения указанных способностей государственной власти.
Ключевые слова: государство, государственные органы, эффективность системы государственного управления, политические решения, государственная власть, разделение и взаимное сдерживание
властей, политические структуры, гражданская служба, управляемый
обьект, группа контроля и анализа, неправительтсвенные организации.
KHOSROV HARUTYUNYAN
Member of the National Assembly of the RA,
Professor at the Public Administration Academy of the RA
ON SOME FUNDAMENTAL ISSUES OF PUBLIC ADMINISTRATION
Analysis of public administration experience of over twenty years of
independence clearly points to the necessity of increasing the efficiency of
public administration. It is obvious that apart from a number of factors, it is
the imperfection of the public administration system that can explain a
reality, in which some flaws of systemic nature continue to wear down the
everyday life of our citizens. The result is the evident discrepancy between
the quality and conditions of life of citizens and their demands and
expectations. The solution to this fundamental problem of social life is often
conditioned by the ability of authorities to satisfy the expectations of major
part of society. This analysis deals with some fundamental problems of
developing necessary systemic guarantees in order to ensure the
aforementioned capability of public administration.
Keywords: state, state bodies, public administration system, efficiency
of the public administration system, political decision, state power, division
and balance of powers, political body, civil service, administered entity,
oversight and analysis group, non-governmental organization.
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ОЛЬГА ЧЕРВЯКОВА
Кандидат наук по государственному управлению,
докторант кафедры регионального управления и местного
самоуправления Харьковского регионального института
государственного управления при Президенте Украины

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ С УЧЕТОМ
ФАКТОРОВ САМООРГАНИЗАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
В статье проанализированы действующая государственная
стратегия общественного развития в Украине и альтернативный
ей проект на предмет учета в них основных факторов самоорганизационной способности развития, выделенных автором.
Ключевые слова: анализ, общественное развитие, самоорганизация, способность, стратегии, Украина, учет, факторы.

Постановка проблемы. На сегодня известны разные варианты
стратегии социального и экономического развития в Украине, подготовленные разными политическими силами, что и определило их
судьбу относительно состояния реализации. Автором выделены основные факторы влияния на организационную способность развития
социальных систем. Стоит вопрос, учитывают ли такие стратегии эти
факторы.
Целью данной статьи является проведение анализа действующей
отечественной стратегии экономического и социального развития и
альтернативного ей проекта на предмет учета ими основных факторов
самоорганизационной способности развития.
Анализ научного наследия. Среди источников информации в
избранном направлении исследования использованы работы (1-6).
Изложение основного материала. Выход украинского общества
из трудного затяжного социально-экономического кризиса, о чем удостоверил рост основных макроэкономических показателей, можно связывать с 2000 годом. Переход к состоянию эволюционного развития
разрешил начать в стране процессы стратегического управления с
определением целей развития на стратегическую перспективу 5 и
больше лет. В деятельности правительства, центральных и местных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
стало нормой стратегическое планирование, результатом которого
являются разработки стратегий развития как страны в целом, так и
отдельных территорий, общественных сфер, областей, отношений. В
Послании Президента Украины к Верховной Раде Украины в 2000 году
“Прогресс в ХХІ столетие” была озвучена Стратегия экономического и
социального развития на 2000-2004 года [1].
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Через два года в 2002 году в Послании Президента Украины к
Верховной Раде Украины были озвучены Концептуальные основы
стратегии экономического и социального развития Украины на 20022011 года. Этот документ получил название “Европейский выбор”,
поскольку в нем в основу стратегии общественного развития был
принят путь европейской интеграции [2].
Можно уверенно сказать, что этот документ сыграл огромную роль
в судьбе страны, поскольку изменил ее базовые ценностные установки, создал предпосылки быстрого освоения новых идей, технологий, изменил отношение к использованию ресурсов, в частности,
основного из них - человеческого.
Фактически с этого момента началось внимательное изучение не
только экономических и технологических новаций, но и изменение
способа общественной жизни, его демократизация во всех направлениях общественной деятельности. Поскольку передовые страны
мира являются субъектами глобализационного влияния, то и это
явление стало внимательно рассматриваться и учитываться в жизни
страны, в ее стратегических документах.
Было бы неправильно, если бы мы не указали, что выход из
кризиса не сразу принес существенное улучшение социально-экономического состояния страны. В Украине было сделано несколько попыток
определения стратегического вектора общественного развития. Были
разработаны основательные стратегические документы, такие как
Стратегия социального и экономического развития Украины (2004 –
2015 года) “Путем европейской интеграции” (правительством В.
Януковича), Стратегия прорыва (правительством Ю. Тимошенко),
Долгосрочная стратегия развития Украины и приоритеты деятельности
Правительства на 2006-2007 года и Государственная стратегия
регионального развития на период до 2015 года (правительством
Ю.Еханурова) [3]. Но вследствие нескольких лет политической нестабильности и быстрого изменения правительств с разными политическими взглядами и программами государственно-управленческих
действий эти документы фактически не были реализованы.
На сегодня правительство фактически придерживается Стратегии
социального и экономического развития Украины “Путем европейской
интеграции” на 2004 – 2015 года. В стратегии сделано ударение на то,
что движение Украины путем европейской интеграции должно
обязательно соответствовать современным глобальным процессам,
учитывать их основные тенденции, положительные стороны и
разногласия. Указано, что глобализация открывает перед человечеством широкие возможности для расширения обмена товарами,
услугами, информацией, технологиями и капиталом, взаимодействия в
гуманитарной сфере, духовном обогащении личности, но, в то же
время, она не решила ключевые проблемы современного мирового
процесса – обеспечение постоянного развития и сближение на этой
основе стран, повышающие уровень жизни [4].
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В указанной стратегии основной стратегической задачей на 10 лет
является европейская интеграция, о чем свидетельствуют определенные в ней приоритеты, а именно: создание условий для обретения
Украиной полноправного членства в Европейском Союзе; обеспечение
постоянного экономического роста; утверждение инновационной модели развития; социальная переориентация экономической политики.
Отдельными разделами выделены задачи “стратегия утверждения
инновационной модели развития”, “информатизация экономики, развитие телекоммуникаций и информационной структуры, системы связи”,
“повышение качества жизни населения, основные задачи демографической политики”, “стратегия обеспечения экономической и экологической безопасности” [5]. Из текста можно сделать выводы о том, что
решение многочисленных задач развития, в том числе и учет основных глобализационных влияний и вызовов, связано с европейской
интеграцией.
Рассмотрим эту комплексную стратегию на предмет соответствия
основным факторам самоорганизационной способности страны. В
данном случае нужно рассматривать наиболее общую самоорганизационную модель развития страны, которая отображает субъектобъектные отношения государственного управления с учетом основных факторов и влияния на них, а именно:
• субъект (субъекты) государственного управления - системы
органов государственной власти, которые составляют институционное
обеспечение стратегии;
• многообразие влияния субъекта на объект государственного
управления;
• объект государственного управления - общественная деятельность, которая включает все многообразие общественных сфер,
областей, отношений;
• система мониторинга результатов реакции объекта государственного управления на соответствующее влияние субъекта государственного управления, в частности, для организации контроля и оценивания этих результатов;
• условия, при которых начинается и происходит государственное
управление;
• идеи, на основании которых осуществляется государственное
управление в стратегических, государственно-политических и программных документах, как правило, представленных целью, принципами,
подходами;
• технологии, которые обеспечивают преобразование этих идей в
ожидаемые результаты;
• ресурсы, которые необходимы для реализации влияний
государственного управления в субъект-объектных государственноуправленческих отношениях.
При рассмотрении стратегии “Путем европейской интеграции”
становится понятным, что она обосновывается намерением действий
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относительно развития страны с 2004 до 2015 года и фактически
комплексно объединяет несколько стратегий на указанный период, а
именно:
• политическую - с целью (идеей) европейской интеграции,
которая является ее лейтмотивом, и утверждение этой позиции на
международном уровне, в частности, во взаимодействии с другими
странами; ее объектом являются политические отношения (определение перспектив, роли и места Украины в мире, выбор основного
пути развития страны, выбор стратегических партнеров на этом пути);
• институционные преобразования - с целью институционного
обеспечения новых общественных отношений, в т.ч. властнополитических, государственно-управленческих, собственности и т.п.;
ее объектом является система учреждений (их формирование,
реформирование, усовершенствование, развитие);
• экономическую - с целью обеспечения опережающего развития,
утверждение инновационной модели развития, эффективного использования потенциала страны, повышение конкурентоспособности, структурно-инновационной перестройки промышленности, развития аграрного и туристического секторов, информатизации экономики; ее объектом является экономика страны (состояние ее развития, экономический и трудовой потенциал, конкурентоспособность, макроэкономика,
основные общественные сферы, области, отношения, ресурсы и т.п.);
• социальную - с целью социальной переориентации экономической политики, повышение качества жизни населения, решение демографических вопросов; ее объектом является социальная система
(условия жизни и работы населения, здравоохранение, отдых и т.п.);
• региональную - с целью активизации государственной региональной политики; ее объектом являются регионы страны (состояние
их развития, экономический и трудовой потенциал, конкурентоспособность, межрегиональные связи и кооперация);
• безопасную - с целью обеспечения экономической и экологической безопасности Украины; ее объектом является национальная
безопасность (защита национальных интересов, предупреждение об
опасности).
В стратегии в ее первом разделе четко определены внешние
условия, в частности, глобальные тенденции социально-экономического развития и взаимоотношения с другими странами, а во втором
разделе – внутренние условия, а именно: итоги экономических и
социальных преобразований и этапы их осуществления в пределах
данной стратегии. Последние фактически определяют составные
государственные политики как интегрированные технологии, которые
могут с помощью определенных практических мероприятий, средств,
инструментов, рычагов, стимулов обеспечить реализацию данной
стратегии (ее цели), т.е. доведение определенных целей к ожидаемым
результатам путем многообразия влияний субъектов на объекты
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государственного управления. Среди таких этапов государственных
политик имеем [5, с. 45-46]:
• государственную политику формирования институционных, финансовых и организационных предпосылок, глубоких качественных
преобразований во всех сферах общественной жизни (2004-2005 года);
• государственную политику развернутого экономического развития на основе осуществления комплексной модернизации предприятий, утверждение принципов и механизмов структурно-инновационной модели социально ориентированной экономики, упорядочение отношений собственности, глубокой демократизации общественных процессов (2006-2009 года);
• государственную политику закрепления стойких темпов роста с
акцентами на решение широкого комплекса проблем улучшения
благосостояния населения, ускорение реализации структурных задач
евроинтеграционного курса страны (2010-2015 года).
Определены ресурсы для реализации стратегии, в частности,
экономический потенциал страны, который охватывает валовой
внутренний продукт, основные средства, человеческий капитал как
основной ресурс, трудовой, естественно-ресурсный и научный потенциалы, демографическую ситуацию, образование.
В разделе ХІІ изложена стратегия институционных преобразований путем формирования политической системы европейского
образца, повышение дееспособности власти и государства, проведение административной и судебной реформ, и др.
В стратегии приведены многочисленные исходные данные по всем
направлениям развития. Это создает исходную оценочную информационную базу, которая, в свою очередь, создает предпосылки для
применения средств мониторинга, а затем и осуществления промежуточного (по этапам и по годам) и заключительного (по этапам и на
момент завершения срока действия стратегии) контроля.
Таким образом, данная стратегия учитывает все факторы влияния
на самоорганизационную способность системы государственного
управления Украины, а именно, субъекты и объекты государственного
управления, идеи, технологии, ресурсы, условия, многообразие влияний субъектов на объекты, мониторинг результатов этих влияний.
Относительно рассмотренной стратегии нужно еще прибавить, что
в ней также определены принципы и приоритеты по всем указанным
направлениям развития, приведены возможные сценарии. Это, безусловно, высоко профессионально подготовленный документ. Он может
быть использован в:
• профессиональной деятельности, как согласованный план дорожная карта этапов и приоритетных действий до 2015 года в
сферах политической, экономической, социальной, гуманитарной, экологической, региональной, безопасной, общественной деятельности;
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• в профессиональной деятельности, как масштабный и основательный пример методологии стратегического планирования, его
аналитического и сценарного обеспечения;
• в образовательной деятельности по политическим, экономическим, социальным, гуманитарным, экологическим, безопасным дисциплинам, как источник знаний, своего рода учебное пособие, в
частности, из построения стратегий, из определения многочисленных
принципов, обоснованных показателей, индикаторов, из разработки
сценариев развития, которые применяются в государственном
управлении;
• в научной деятельности в сфере государственного управления,
как статистическая и информационная база;
• в профессиональной, образовательной и научной деятельности, как информационная и аналитическая база для подготовки
монографий, профессиональных статей, научных отчетов, докладов,
сообщений.
В то же время нужно отметить, что, при всей значимости и
целесообразности, такой масштабный документ не лишен определенных недостатков, поскольку:
• сориентирован на реализацию в условиях стабильной политической обстановки, хотя и принимался накануне президентских
выборов; в результате политическая сила, которая его подготовила,
проиграла те выборы, а новая политическая сила принципиально
отказалась от него, фактически было утрачено почти 4 года;
• является комплексным документом, который охватывает
значительное количество составных стратегий;
• очень большой по объему (416 с.), что затрудняет его
восприятие;
• не содержит применений SWOT - анализа как средства обоснования приведенных стратегий;
• нет ссылок на него в большинстве государственных целевых
программах и национальных проектах, что оставляет впечатление их
слабой взаимосвязи;
• не обновлялся по годам.
Любая стратегия, как известно по зарубежному опыту, нуждается в
определенной коррекции. Периодическая коррекция стратегий является обычной практикой во всем мире. Например, в США сроком коррекции является 3 года, в Польши и странах Прибалтики - 1 год. Чем менее стабильно развивается экономика, тем чаще необходимо вносить
коррективы в стратегические документы. Для Украины, по нашему
мнению, таким сроком является 1 год, т.е. такой же срок, который используется для актуализации государственных программ социальноэкономического развития и государственных целевых программ.
Пока же периодическая коррекция действующей стратегии социально-экономического развития страны не осуществляется. Понимание потребности в этом в правительстве есть, но оно настроено на
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другое решение этого вопроса. Есть информация, что ведется
разработка новой стратегии. Так, на исполнение поручения Кабинета
Министров Украины Министерством экономики Украины при участии
центральных органов исполнительной власти, Государственного
учреждения “Институт экономики и прогнозирование Национальной
академии наук Украины” с учетом предложений, полученных от
общественных организаций, разработан проект Стратегии развития
Украины в период до 2020 года. В этом проекте, разработанном в 2008
году, рассматриваются основные глобальные тенденции и вызовы и
предлагаются сценарии развития с их учетом. Ниже приведен анализ
этого проекта на предмет соответствия основным факторам
самоорганизационной способности страны [6].
В данном проекте стратегии в Части 1 определены внешние
условия, в частности, глобальные тенденции и вызовы в перспективе
2020 года, а именно: мегатренды мирового экономического развития;
развитие гражданского общества; состояние окружающей природной
среды; развитие человеческого капитала; аграрное и промышленное
производство; мировой рынок энергоресурсов; потоки капитала и
финансовые рынки; инновации и технологии.
В Части 2 определены внутренние условия через раскрытие
потенциала развития экономики Украины, в том числе охарактеризована экономика страны в глобальной среде, проанализировано
состояние экономики в 2008 г. и в начале 2009 г., а также развитие
гражданского общества.
В Части 2 фактически определены и ресурсы для реализации
стратегии, среди которых: воспроизведение демографического потенциала; трудовые ресурсы; образование и здравоохранение; природные ресурсы; аграрный и промышленный потенциалы, национальный
энергетический рынок; национальная инновационная система и
технологии. А в Части 5 и в Части 6 в нескольких подразделах описаны
пути развития этих ресурсов.
В части 3 согласно общей методологии стратегического планирования проведен SWOT - анализ украинской экономики, определенны
ее слабые и сильные стороны, возможности и угрозы.
В части 4 приведены сценарии и этапы развития экономики
Украины на период до 2020 года. Среди этих этапов имеем:
• 2009 – 2012 года – период преодоления финансового кризиса и
достижение макроэкономической стабилизации и восстановление роста;
• 2013 – 2020 года – период формирования фундаментальных
основ постоянного развития активизации реформ с дальнейшим
закреплением стабильно стойких темпов развития.
Эти этапы, по нашему мнению, являются основанием для разработки составных государственных политик данной стратегии. Раньше
нами такие политики определялись как интегрированные технологии,
которые могут с помощью определенных практических мероприятий,
средств, инструментов, рычагов, стимулов обеспечить реализацию
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данной стратегии, т.е. доведение ее определенных целей к ожидаемым результатам путем многообразия влияний субъектов на
объекты государственного управления.
В Части 5 речь идет о макроэкономической стабилизации и институционном обеспечении конкурентоспособности, в частности, об оптимизации роли государства и структуры государственного сектора
экономики, повышение эффективности управления объектами государственной собственности,
В проекте стратегии приведены многочисленные исходные
данные по основным направлениям развития, предусмотренным в
ней, что создает предпосылки для применения мониторинга и
осуществления контроля за ее выполнением.
Таким образом, данный проект стратегии фактически учитывает
также основные факторы влияния на самоорганизационную способность системы государственного управления Украины.
В рассмотренном проекте стратегии сделана попытка учесть
глобализационные влияния и вызовы, в частности, в нем речь идет о
развитии гражданского общества, национальной системы инноваций и
технологий, постоянного развития окружающей среды. В то же время,
внимание не акцентировано на вопросах информатизации и демократизации общества, борьбе с коррупцией. Безусловно, подвергать
критике этот проект не имеет смысла, поскольку он не прошёл все
этапы согласования и не был принят. Можно лишь сказать, что
Стратегия социального и экономического развития Украины (2004 2015 года) “Путем европейской интеграции” значительно удачно
оформленный документ и по структуре, и по составу материала, и по
уровню предложений.
Выводы. В статье проведён анализ действующей отечественной
стратегии экономического и социального развития и альтернативного
ей проекта на предмет учета ими основных факторов самоорганизационной способности развития. Показано, что они учитывают основные факторы влияния на самоорганизационную способность системы
государственного управления Украины, а именно, субъекты и объекты
государственного управления, идеи, технологии, ресурсы, условия,
многообразие влияний субъектов на объекты, мониторинг результатов
этих влияний. Это подтверждает целесообразность применения
подобной методологии анализа и оценивание для стратегических
документов.
Выявлено, что, при всей значимости и целесообразности, такие
масштабные документы не лишены определенных недостатков, среди
основных из них такие: ориентация на реализацию в условиях стабильной политической обстановки и не учет соответствующих рисков;
попытка комплексного охвата значительного количества составных
стратегий, вместо выделения приоритетных из них; большой объем,
который усложняет их восприятие; отсутствие системной связи между
конкретными государственными направлениями политики, например
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на основе указанных в них этапов; прямо не прослеживается связь с
государственными целевыми программами и национальными проектами; отсутствие процедуры их обновления по годам, которая противоречит зарубежной практике. Необходимо дальнейшее усовершенствование методологии разработки стратегий общественного развития
путем исправления выявленных недостатков.
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ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱԶԱՐՅԱՆ

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կադրերի
վարչության պետ, ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի գիտական աստիճանի հայցորդ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Ցանկացած պետություն ձգտում է ստեղծել պետական ծառայության համակարգ՝ դիտարկելով այն որպես իր քաղաքականությունը իրականացնելու միջոց: Պետական ծառայությունը միայն այն
դեպքում է հստակ իրականացնում իր գործառույթները, երբ կայացած է իրավական հիմքերի վրա՝ հանդիսանալով ոչ միայն սոցիալական, այլև պետական-իրավական ինստիտուտ: Պետական ծառայությունը հիմնվում է մի շարք կարևորագույն սկզբունքների վրա,
որոնցից է հավասար մատչելիության սկզբունքը: Դրա երաշխավորումը հիմնական նախապայման է օրենքի առջև բոլոր պետական
ծառայողների հավասարության պահպանման համար: Այս ոլորտում իրավական միասնական մեթոդաբանական կանոնակարգման սկզբունքների մշակումն ու ներդրումը ենթադրում են իրավունքի տարբեր ոլորտների բոլոր նորմերի օգտագործում, որոնք կարող
են հզոր հենարան դառնալ պետական ծառայության ինստիտուտի
վերջնական կայացման համար:
Հիմնաբառեր. պետական ծառայության համակարգ,պետական
ծառայող, պետական մարմիններ, սկզբունք, իրավահավասարություն:

Լինելով հասարակության բաղկացուցիչ կառուցվածքային միավոր՝
պետական ծառայությունն օժտված է մի շարք հատկանիշներով.
– նրա գործունեությունն ուղղված է պետական մարմինների լիազորությունների իրականացման ապահովմանը,
– կապող օղակ է հանդիսանում պետության և քաղաքացու միջև,
– ավելին է, քան պետական ծառայողների և կառավարման մարմինների գործունեությունը: Այն հասարակական կապերի և հարաբերությունների արտացոլման յուրահատուկ ձև է,
– ոչ միայն արտացոլում է հասարակության մեջ կապերն ու հարաբերությունները, այն նաև որոշակի սոցիալական կողմնորոշման կրող է,
որն իր հերթին կոչված է սահմանադրական, իրավական և ժողովրդավարական պետության իդեալը կյանքի կոչելուն,
– պետական ծառայությունը ոչ միայն իրավական, այլ բարոյական
համակարգ է:
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Պետական ծառայությունն իրենից ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտ: Այդ ոլորտը ներկայացնող սոցիալական
խմբի հիմնական գործառույթներն են.
– սոցիալական կազմակերպման,
– սոցիալական հաղորդակցման,
– համակարգման,
– դաստիարակչական:
Պետական ծառայության համակարգը հանուն պետական քաղաքականության իրականացման՝ միմյանց միջև համագործակցող ենթահամակարգերի և միավորների ամբողջություն է: Բաղկացուցիչ միավորների
համագործակցության շնորհիվ պետական ծառայությունը, որպես համակարգ, ձեռք է բերում նոր հատկանիշներ, որոնք տարբերվում են համակարգի առանձին վերցրած բաղկացուցիչ միավորների հատկանիշներից:
Նման բարդ համակարգի պայմաններում պետական ծառայությունը
ներկայացնող միավորները ձեռք են բերում նոր որակի հիմնարար նպատակաուղղվածություն, խմբեր և կարգեր կազմելու, գործուն միասնականություն լինելու հնարավորություն:
Որպես աշխատանքային գործունեության տեսակ՝ պետական ծառայությունը պետք է ապահովված լինի իր զարգացումը երաշխավորող նախադրյալներով, ինչպես նաև համակարգվի պետական քաղաքականության և ներքին հակասություններից զերծ նորմերի ամբողջության կողմից:
Այս ոլորտում իրավական միասնական մեթոդաբանական կանոնակարգման սկզբունքների մշակումն ու ներդրումն ենթադրում են իրավունքի տարբեր ոլորտների բոլոր նորմերի օգտագործում, որոնք կարող
են հզոր հենարան դառնալ պետական ծառայության ինստիտուտի վերջնական կայացման համար: Մյուս կողմից, պետական ծառայության տեսակների տարբերակումը և ծառայողական հարաբերությունների յուրահատկությունը հիմքեր չեն ընձեռում վերոնշյալ միասնականության` պետական ծառայության համակարգի պահանջներին համապատասխան
լինելու շուրջ որևէ վերջնական դատողության: Դա հատկապես վերաբերում է իրավական և կազմակերպական, ինչպես նաև պետական ծառայության հավասար մատչելիության սկզբունքների միասնականությանը:
Պետական ծառայության հավասար մատչելիության սկզբունքն ենթադրում է պետական և վարչական ծառայության փոխկապակցված լինելու
սկզբունքի, ինչպես նաև պետական ծառայության կազմակերպման
խնդիրների շուրջ միասնական մոտեցումների օրենսդրական ամրագրում:
Վարչական և պետական ծառայության փոխկապակցված լինելը պետք է
պայմանավորված լինի հետևյալ միասնական սկզբունքների առկայությամբ.
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– ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ վարչական ծառայության
վրա հավասարապես տարածվող որակավորման միասնական պահանջների համակարգ,
– քաղաքացիական և վարչական ծառայության վրա հավասարապես
տարածվող սահմանափակումների և պարտականությունների համակարգ,
– մասնագիտական պատրաստվածությանը և վերապատրաստմանը, ինչպես նաև պետական և վարչական ծառայողների որակավորման
բարձրացմանը ներկայացվող միասնական պահանջների առկայություն,
– քաղաքացիական ծառայության ստաժը հաշվարկելիս վարչական ծառայության ստաժը հաշվի առնելը՝ քաղաքացիական և վարչական ծառայողների աշխատանքի վարձատրության ու սոցիալական հիմնական երաշխիքներին, ինչպես նաև պետության կողմից կենսաթոշակային ապահովման հիմնական պայմաններին համապատասխան:
Պետական մարմինների և պաշտոնատար, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից պետական ծառայողի աշխատանքային պարտավորությունների կատարմանը խոչընդոտելուց պաշտպանված լինելու սկզբունքը պետք է հնարավորինս համապարփակ լինի:
Ինչ վերաբերում է պետական մարմինների կողմից պետական ծառայողի աշխատանքային պարտավորությունների կատարմանը խոչընդոտելուն, ապա այստեղ հարկ է հաշվի առնել ՀՀ Սահմանադրության հիմնական նորմատիվ դրույթները, որոնց համաձայն պետական իշխանությունը
Հայաստանում իրականացվում է օրենսդիր, գործադիր և դատական թևերի բաժանման միջոցով: Իշխանության նշված թևերն ինքնուրույն են:
Պահանջների միասնականության սկզբունքը կոչված է ապահովելու
պետական ծառայության անկախությունը՝ պետական կառավարման
մարմինների համակարգում որևէ կառուցվածքային կամ այլ բնույթի վերակառուցումներից:
Ապակուսակցականացվածությունը (որպես քաղաքական զսպվածության ցուցաբերման երաշխիք) և կրոնական միավորումների՝ պետությունից անջատ լինելու սկզբունքը նպատակ ունի պետական ծառայողներին զերծ պահելու որևէ կուսակցության ազդեցութունից, որպեսզի վերջիններս հնարավորություն ունենան արդյունավետ աշխատել՝ անկախ
այն հանգամանքից, թե որ կուսակցությունն է ընտրությունների արդյունքում եկել իշխանության: Ապակուսակցականացվածության սկզբունքը
նաև կոչված է պետական ծառայողներին պաշտպանելու քաղաքական
պատճառներով պաշտոնից հեռացվելուց այն պարագայում, երբ իշխող
կուսակցությանը ընտրությունների արդյունքում գալիս է փոխարինելու
մեկ այլ կուսակցություն:
Միևնույն ժամանակ ապակուսակցականացվածության սկզբունքը
թույլ է տալիս խուսափել պետական ծառայության համակարգի ներսում
որևէ քաղաքական կազմավորումների ի հայտ գալուց:
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Պետական ծառայողներն անկախ են քաղաքական կուսակցություններից, շարժումներից, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպություններից և կազմավորումներից: Աշխատանքային պարտավորությունները կատարելիս վերջիններս իրավունք չունեն ղեկավարվելու որևէ կուսակցության, քաղաքական կամ հասարակական շարժումների և քաղաքական նպատակներ հետապնդող այլ կազմակերպությունների որոշումներով: Պետական ծառայողները պետք է զերծ մնան իրենց պատկանելիությունը որևէ քաղաքական կուսակցության կամ միավորման պաշտոնապես կամ հրապարակայնորեն արտահայտելուց:
Պետական ծառայությունը հիմնված է նաև պետական ծառայողների՝ ընդունվող և նախապատրաստվող որոշումների, աշխատանքային
պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատու լինելու սկզբունքի վրա:
Պաշտոնատար անձը պատասխանատու է ոչ միայն իր աշխատանքային պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար, այլև ոչ իրավական գործողությունների կատարմամբ ուղեկցվող ենթականերին տրված ցուցումների, ինչպես նաև այն իրավական
նորմերի ապահովմանն ուղղված միջոցների չձեռնարկման համար, որոնց
ապահովումը բխում է նրա աշխատանքային պարտավորություններից:
Կարծում ենք, որ գոյություն ունեցող թերությունների և բացերի վերացմանն ուղղված պետական ծրագրերի իրականացումը թույլ է տալիս
եզրակացնելու, որ հեռու չէ կատարյալ պետական ծառայության համակարգ ունենալու մեր ձգտումների իրականացումը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն:
2. §Հանրային ծառայության մասին¦ ՀՀ օրենք:
3. §Քաղաքացիական ծառայության մասին¦ ՀՀ օրենք:
4. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Երևան 2010:
5. Барышев В. Н., История государственной службы.// Гражданин
и право, 2002, №1.
6. Гусев А. В., Российская государственная гражданская служба:
проблемы правового регулирования: Монография. – Екатеринбург:
Издательский дом УрГЮА, 2005.
7. Գ. Բ. Դանիելյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչական
իրավունք, Երևան 2013:
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА РАВНОГО ДОСТУПА И
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Любое государство стремится создать систему государственной
службы – рассматривая ее как средство осуществления своей политики.
Государственная служба четко осуществляет свои функции только
в том случае, когда она зиждется на правовых основах, являясь не
только социальным, но и государственно-правовым институтом.
Государственная служба основывается на ряде важнейших принципов, один из которых – принцип равной доступности. Его гарантия–
основная предпосылка для соблюдения равенства всех государственных служащих перед законом. В этой сфере разработка и внедрение
правовых единых методологических принципов регламентирования
подразумевает использование всех норм в различных правовых
сферах, которые могут стать мощной опорой для окончательного
становления института государственной службы.
Ключевые слова: система государственной службы, государственный служащий, государственные органы, принцип, равноправие.
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Public Administration Academy of the RA
THE PECULIARITIES OF APPLYING THE PRINCIPLE OF EQUAL
AVAILABILITY OF GOVERNMENTAL SERVICE AND CURRENT
PROBLEMS
Each state seeks to create a system of governmental service as a
means of pursuing its policy. Being not only a social, but also a state and
legal institution, governmental service performs its functions accurately only
when it is grounded upon legal foundations. Governmental service rests
upon a number of vital principles, e.g. the principle of equal availability.
Guaranteeing this principle is the main prerequisite to ensure equality
before the law for all government servants. The development and introducetion of common methodological principles of legal regulation for this sphere
necessitate the use of all norms of different legal fields which could lay a firm
foundation for the complete success of governmental service as an institution.
Keywords: the system of state service, public servant, state
authorities, principle, equality.

Ներկայացվել է խմբագրություն 02.02.2015 թ.
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Տնտեսագիտություն (Կառավարում)
ՍԱԹԵՆԻԿ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ԹՈԲԻԱՍ ՀԱԳԵՄԱՆ

Օդերի Ֆրանկֆուրտի Վիադրինա եվրոպական
համալսարանի հարկային հաշվառման և աուդիտի
ամբիոնի ասպիրանտներ

«ՖՀՄՍ 15: ՀԱՍՈՒՅԹԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԱՐԴԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ» 1
2014 թ. մայիսի 28-ին Միջազգային հաշվապահական ստանդարտների խորհուրդը (այսուհետև` ՄՀՍԽ) և ԱՄՆ ֆինանսական
հաշվառման ստանդարտների խորհուրդը (այսուհետև` ՖՀՍԽ) թողարկեցին երկար սպասված, ավելի քան մեկ տասնամյակ տևած
համատեղ աշխատանքի արդյունք հանդիսացող ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ (այսուհետև` ՖՀՄՍ)
15-ը, որը կարգավորում է հաճախորդների հետ կնքված գործարքներից առաջացող հասույթի հաշվապահական հաշվառման մոտեցումները և ուժի մեջ է մտնելու 2016-ի դեկտեմբերի 31-ից հետո
սկսվող հաշվետու ժամանակաշրջանում: Սույն հոդվածի նպատակն
է նշված ստանդարտի առանձնահատկությունները և կատարված
նորամուծություններն ենթարկել քննադատական վերլուծության:
Այդ առումով կարևորվում է հասույթի հաշվառման` մինչ օրս գործող ստանդարտները, դրանց հավելվածները, հասույթի հաշվառման հետ կապված այլ ակտերը և ՖՀՄՍ 15-ի համեմատական բնութագիրը` պարզելու` արդյոք խորհուրդներին հաջողվել է նոր ստանդարտի միջոցով բարելավել հասույթի հաշվապահական հաշվառումը և շտկել նախորդ ստանդարտներում առկա թերություններն
ու անճշտությունները: Նշված նպատակին հասնելու համար նախ
համառոտ ներկայացվել են նոր ստանդարտի կառուցվածքը և
պարզաբանվել դրա գործածական բնութագիրը, որին հաջորդել է
կատարված փոփոխությունների որակական վերլուծություն: Հոդվածի առաջին մասը նվիրված էր ստանդարտի հայեցակարգային
փոփոխություններին և հասույթի ճանաչման կառուցակարգի առաջին երկու քայլերին: Երկրորդ մասում ներկայացվել են մնացած
երեք քայլերը և կատարվել է քննադատական վերլուծություն:
Հիմնաբառեր. ՖՀՄՍ 15, եկամուտների ճանաչում, բազմակի
բաղկացուցիչներ ունեցող գործարքներ, վերահսկողության իրավունքի, ռիսկերի և փոխհատուցումների փոխանցում, մոտեցում:

1
Հոդվածի սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 2014
թվականի 6-րդ համարում (էջ 80-88):
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Քայլ 3: Գործարքի գնի գնահատում: Կազմակերպությունը պարտավոր է տվյալ բաղկացուցչի գինը ճանաչել որպես հասույթ այն պահին, երբ
այն կատարում է իր`բաղկացուցիչով նախատեսված պարտավորությունը:
Գինը այն ֆիքսված կամ փոփոխական հատուցման ներկա արժեքն է,
որը կազմակերպությունը, համաձայն պայմանագրի, պետք է ստանա
մյուս կողմից, և որը պատկանում է տվյալ կազմակերպությանը, այսինքն`
չի հանդիսանում երրորդ անձի անունից հավաքված գումար [2, 47-րդ
հոդված]: Գործարքի գնի գնահատումը կախված է հատկապես հատուցման տեսակից (ֆիքսված կամ փոփոխական) և ժամկետից (միևնույն, թե
տարբեր ժամանակաշրջաններում):
Հատուցման մեծությունն որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն
հանգամանքը, որ եթե պայմանագիրը փոփոխական հատուցումներ է
նախատեսում, ապա կազմակերպությունը պարտավոր է կանխատեսել
դրանց մեծությունը: Հատուցումը համարվում է փոփոխական, երբ, օրինակ, կազմակերպությունը պայմանագրով պարտավորվել է տրամադրել
առևտրային զեղչեր կամ նվազեցումներ, կամ էլ, օրինակ, գնված ապրանքները պայմանագրային հիմունքներով ենթակա են հետ վերադարձման: Փոփոխական հատուցումները` որպես հասույթ ճանաչվում են
միայն այն դեպքում, երբ հավանական է, որ անորոշության հետևանքով
չհավաքվող գումարները չեն հանգեցնի համախառն հասույթի զգալի
տատանումների:
Այսպիսով, պարզ է դառնում, որ փոփոխական հատուցումների մեծությունը հաճախ անորոշ է և կախված է ապագա իրադարձություններից: Կանխատեսման նպատակով կազմակերպությունը կարող է առաջնորդվել հատուցման կամ սպասվող, կամ առավել հավանական արժեքով: Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին ընկերությունը պարտավոր է վերանայել, անհրաժեշտության դեպքում նաև ճշգրտել
կանխատեսված հասույթի գումարը:
Երբ կազմակերպությունն ունի վիճակագրական տվյալներ ապագա
անորոշ իրավիճակների վերաբերյալ, ապա պայմանագրային պատարվորությունների կատարման պահին հասույթը ճանաչվում է այդ իրավիճակների միայն այն մասով, որ մասով հատուցման ներհոսքը կազմակերպություն հավանական է և հնարավոր է արժանահավատորեն չափել՝
հիմնվելով վերոնշյալ վիճակագրական տվյալների վրա:
Եթե երկկողմ պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը
ընկած է տարբեր ժամանակաշրջաններում, և դրա հետևանքով կողմե38
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րից մեկի մոտ առաջանում է ֆինանսական առավելություն, ապա գործարքը ճանաչվում է փողի ժամանակային արժեքով` հաշվի առնելով,
այսպես կոչված, էական ֆինանսական բաղադրիչը, որը եկամուտների
և ծախսերի մասին հաշվետվությունում ներկայացվում է գործարքի հասույթից առանձին [2, 60-րդ հոդված]:
Սա նշանակում է, որ գործարքի գինը որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվարկել այն գինը, որը գնորդը պատրաստ կլինի վճարել փաստացի
վճարման պահին իրազեկ, պատրաստակամ և անկախ կողմերի միջև
պարզ ձեռքի հեռավորության առևտրային գործարքում: Զեղչման տոկոսադրույքն այս դեպքում համապատասխանում է այն տոկոսադրույքին,
որը կողմերը պատրաստ կլինեին վճարել ֆինանսական գործարքի շրջանակներում, որը կկնքվեր հիմնական գործարքի ստորագրման պահին:
Ֆինանսական բաղադրիչի մեծությունը որոշելիս պետք է հաշվի առնել տվյալ գործարքի առանձնահատկությունները: Հատկապես կարևոր
են հետևյալ չափանիշները [2, 61-րդ հոդված].
– հատուցման իրական արժեքի և պայմանագրի ստորագրման պահին իրական արժեքի տարբերությունը,
– ապրանքների մատակարարման, ծառայությունների մատուցման
կամ աշխատանքների կատարման և վճարման միջև ընկած ժամանակահատվածի համար ենթադրվող շուկայական տոկոսադրույքը:
Այսպիսով, գործարքի գինը հատուցման ներկա արժեքն է, որն որոշվում է իրական արժեքն ենթադրվող տոկոսադրույքով զեղչելու միջոցով:
Իրական արժեքի զեղչում տեղի չի ունենում միայն այն դեպքում, երբ
կողմերը իրենց պարտականությունները կատարում են միևնույն հաշվետու ժամանակաշրջանում:
Քայլ 4: Գնի բաշխում պայմանագրի բաղկացուցիչների միջև: Այս
քայլը դիտարկվում է միայն այն դեպքում, եթե երկրորդ քայլի արդյունքում առկա է բազմակի բաղկացուցիչներ ունեցող պայմանագիր: Այս
նպատակով անհրաժեշտ է որոշել առանձին բաղկացուցիչների գինը,
որը գնորդը պատրաստ կլիներ վճարել միայն այդ բաղկացուցիչը գնելու
դեպքում, կամ որը կպահանջեր վաճառող կողմը (relative stand-alone
selling price): Պետք է նշել, որ այստեղ հաշվի են առնվում տվյալ կազմակերպության ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների ձեռքբերման գները:
Եթե հնարավոր չէ արժանահավատորեն չափել բաղկացուցիչների
առանձնացված վաճառքի գինը, ապա կազմակերպությունը պարտավոր
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է այն կանխատեսել: Այս նպատակով ստանդարտը նախատեսում է ձևափոխված շուկայական գնի, հետհաշվարկի կամ մնացորդային մեթոդները
[2, 79-րդ հոդված]: Կանխատեսման նպատակով կազմակերպությունը
կարող է նաև օգտվել այս մեթոդների համախմբումից:
Եթե առանձին բաղկացուցիչների գների գումարը գերազանցում է
գործարքի գումարին, ապա այդ տարբերությունը նույնպես բաշխվում է
գործարքի բաղկացուցիչների միջև՝ ըստ դրանց հարաբերական գների:
Միայն բացառիկ դեպքերում, երբ առկա են 15-րդ ստանդարտի 82-րդ
հոդվածի բոլոր պայմանները, թույլատրվում է այդ զեղչի վերագրումը
կոնկրետ առանձին բաղկացուցիչների:
Գործարքի փոփոխական բաղկացուցիչները, ինչպես նաև գնի
ճշգրտումները՝առևտրային զեղչեր կամ նվազեցումներ, նույնպես, որպես
կանոն, բաժանվում են բոլոր բաղկացուցիչների միջև՝ ըստ դրանց առանձնացված գների հարաբերակցության: Միայն բացառիկ դեպքերում,
երբ այդ փոփոխական տարրերը կամ գնի փոփոխությունները, ելնելով
պայմանագրի բնույթից և ընդհանուր գնի բաշխման սույն ստանդարտով
սահմանված նպատակներից, ուղղակիորեն կապված են որևէ բաղկացուցիչի հետ, ապա թույլատրվում է դրանց հաշվեգրումը միայն այդ բաղկացուցչին [2, 85-րդ հոդված]:
Քայլ 5: Հասույթի ճանաչում: Ինչպես արդեն նշեցինք, ի տարբերություն ՀՀՄՍ 18-ի, սույն ստանդարտը հասույթի ճանաչման ժամկետի
որոշման նպատակով հիմնվում է ոչ թե ռիսկերի և փոխհատուցումների,
այլ վերահսկողության իրավունքի փոխանցման վրա՝ դրանով իսկ նպատակ հետապնդելով նվազեցնել կամ վերացնել հաշվապահական հաշվառման ոլորտում կազմակերպությունների կողմից իրականացվող կամայականությունները: Այս նպատակով անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր
բաղկացուցչի համար որոշել, թե արդոք դրա հետ կապված ապրանքները, ծառայությունները կամ աշխատանքները փոխանցվել են գնորդին`
հիմք ընդունելով դրանց նկատմամբ վերահսկողության փոխանցման
հանգամանքը:
Սույն ստանդարտի շրջանակներում վերահսկողությունը սահմանվում է որպես ակտիվի օգտագործման հետ կապված որոշումների կայացման իրավունք [2, 85-րդ հոդված]: Այս սահմանումը հստակեցվում է
տարբեր չափանիշների շնորհիվ՝ կախված նրանից, թե վաճառող կողմի
ստանձնած պարտականությունը միագամյա է, թե պետք է կատարվի
համաձայնեցված ժամանակահատվածում` ժամանակային համամաս40
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նության հիմունքներով կամ ավարտվածության տոկոսի մեթոդով 1: Ուստի պայմանագիրը կնքելուց անհրաժեշտ է հստակեցնել այն ժամկետը
կամ ժամանակահատվածը, որի ընտացքում վաճառող կողմը պարտավոր է կատարել իր պարտականությունները:
Ժամանակահատվածային պարտավորություննրի հետ կապված
հասույթը ճանաչվում է այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, երբ առկա է
հետևյալ պայմաններից գոնե մեկը [2, Հավելված, 67-րդ հոդվածից սկսած].
– հաճախորդը շարունակական օգուտներ է ստանում գնված ապրանքից, ծառայությունից կամ աշխատանքներից,
– կազմակերպությունն արտադրում կամ վերամշակում է հաճախորդի կողմից վերահսկվող ակտիվը` ըստ վերջինիս պահանջների, որի
հետևանքով կազմակերպությունը տվյալ ակտիվը չի կարող օգտագործել
այլ հաճախորդներին վաճառելու նպատակով, և միաժամանակ հաճախորդը պարտավոր է վճարել այդ ծառայության համար:
Ակնհայտ է դառնում, որ պատվիրատուի պահանջներին համապատասխան ակտիվների արտադրությունը, ծառայությունների մատուցումը
կամ աշխատանքների կատարումը հասույթի ժամանակային համամասնության հիմունքներով ճանաչման այլընտրանքային չափանիշներից
միայն մեկն է հանդիսանում: Համեմատության համար նշենք, որ ՀՀՄՍ
11-ի համաձայն դա միակ պայմանն էր՝ հասույթը ավարտվածության տոկոսի մեթոդով ճանաչելու համար: Այսպիսով, նոր ստանդարտի համաձայն ավարտվածության տոկոսի մեթոդը կարող է կիրառվել ավելի հաճախ, քան նախկին ստանդարտներով 2:
Սույն ստանդարտով պայմանագրի ավարտվածության աստիճանը
որոշվում է ներհոսքի կամ արտահոսքի մեթոդով [2, 41-րդ հոդված]:
Ներհոսքի մեթոդով որոշելու դեպքում սահմանվում է այն հարաբերակցությունը, որը գոյություն ունի կատարված աշխատանքների համար
կրած ծախսերի և պայմանագրի ընդհանուր ծախսերի նախահաշվի
Ստանդարտը սահմանում է տարբեր մեթոդներ ավարտվածության աստիճանը
որոշելու համար: Կազմակերպությունը պարտավոր է նույն և նմանատիպ ակտիվների
համար հետևողականորեն կիրառել իր կողմից ընտրված և բացահայտված միևնույն
մեթոդը:
2
Այս արդյունքը զարմացնում է այնքանով, որ սույն ստանդարտի սկզբնական
նախագծերը ընդհանրապես բացառում էին ավարտվածության տոկոսի մեթոդի
կիրառումը հասույթը ճանաչելու նպատակով՝ դրանով իսկ փորձելով հասույթի
ճանաչման միատարր մեթոդ կիրառել՝ անկախ պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցից:
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միջև: Արտահոսքի մեթոդը հաշվի է առնում տվյալ պահին պատվիրատուին ներհոսած օգուտների և պայմանագրային ընդհանուր օգուտների
նախահաշվարկի հարաբերակցությունը:
Ամեն դեպքում ժամանակահատվածային պարտավորությունների
գծով հասույթը ճանաչվում է միայն այն դեպքում, երբ ավարտվածության
աստիճանը հնարավոր է արժանահավատորեն չափել: Եթե կազմակերպությունը ի վիճակի չէ արժանահավատորեն չափել ավարտվածության
աստիճանը, ապա այն կարող է որպես հասույթ ճանաչել փաստացի կատարված ծախսերը, եթե ակնկալվում է, որ այդ ծախսերը կփոխհատուցվեն:
Եթե պայմանագրով չեն նախատեսվում որոշակի ժամանակահատվածում կատարվելիք աշխատանքներ, ապա առկա է կոնկրետ ժամկետում կատարվելիք միանգամյա պարտավորություն [2, 38-րդ հոդված]:
Այս սահմանումից պարզ է դառնում, որ միանգամյա պարտավորությունը
իր մեջ ներառում է ցանկացած պարտավորություն, որը ժամանակահատվածային չէ, այսինքն` հանդիսանում է ժամանակահատվածային
պարտավորության ժխտման արդյունք:
Եթե առկա է միանգամյա պարտավորություն, ապա հասույթի ճանաչումը հիմնականում կախված է, ՀՀՄՍ 18-ից արդեն ծանոթ, տիրապետելու ինչպես նաև օգուտներ ստանալու իրավունքների փոխանցման
պահից: Այնուամենայնիվ, ստանդարտը ներկայացնում է նաև լրացուցիչ
նշաններ, որոնք նույնպես անհրաժեշտ է հաշվի առնել վերահսկողության իրավունքի փոխանցումն որոշելու նպատակով: Դրանք են.
– հաճախորդը պարտավոր է վճարել,
– սեփականության իրավունքը փոխանցվել է հաճախորդին,
– հաճախորդը ֆիզիկապես տիրապետում է գնված ակտիվին,
– ռիսկերը և փոխհատուցումները փոխանցվել են հաճախորդին,
– հաճախորդը փաստացի ստացել է գնված ակտիվը:
Անհրաժեշտ է նշել, որ թվարկված չափանիշները դեռևս բավարար
պայման չեն կարող հանդիսանալ վերահսկողության իրավունքի փոխանցման համար: Ուստի բոլոր չափանիշների առկայությունը հասույթի
ճանաչման պարտադիր պայման չի հանդիսանում: Ավելին, վերահսկողության փոխանցման առկայությունը որոշվում է՝ հաշվի առնելով տվյալ
գործարքի բոլոր առանձնահատկությունները:
Այսպիսով, կարող ենք ամփոփել, որ սույն ստանդարտը մեծ
մասամբ հիմնվում է ՀՀՄՍ 11-ի և 18-ի սկզբունքների վրա, որոնց էլ այն
փոխարինում է: Սույն ստանդարտի շրջանակներում, սակայն, փորձ է
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կատարվել սահմանել հասույթի ճանաչման պահը, ինչպես նաև հստակեցնել դրա մեծությունը: Այսպես` հասույթը, ընդհանուր առմամբ, պետք
է ճանաչել այն պահին, երբ փոխանցվում է վերահսկողության իրավունքը: Իսկ հասույթի մեծությունը, իրականությանը ավելի մոտ հաշվարկելու
համար, ստանդարտն առաջարկում է գործարքի բաղկացուցիչների առանձնացված հաշվառում՝ սրանով իսկ ՀՀՄՍ 11-ում ընդգրկված մեթոդները տարածելով նաև ՀՀՄՍ 18-ի վրա: Ներկայացված նորամուծությունների արդունավետությունն ավելի մանարամասն հնարավոր կլինի ուսումնասիրել դրանց գործնական կիրառումից որոշ ժամանակ անց:
Հատկանշական է, որ ընդլայնվել է բացահայտման ենթական տեղեկատվության ծավալը: Հասույթի տեսակների, ծավալների, ճանաչման
ժամկետների ինչպես նաև անորոշությունների հստակ բացահայտման
շնորհիվ փորձ է կատարվել էլ ավելի թափանցիկ դարձնել հասույթի
հաշվառումը: Ընդհանուր առմամբ կարելի է նշել, որ ՀՀՄՍ 18-ի նկատմամբ միանգամյա (ժամկետային) պարտավորություններից հասույթի
հաշվառման բնագավառում գրեթե ոչինչ չի փոխվել: Ճիշտ է, բաց գործարքներն այժմ հաշվառվում են զրո դրամ արժեքով, սակայն այլ արժեքով դրանց հաշվառումը գրեթե անհնարին է թվում, քանի որ այդ դեպքում հաշվեկշռում կձևավորվեր ֆինանսական ակտիվ: Պարզ չէ նաև, թե
արդյոք արմատականորեն փոխվել է հասույթի ճանաչման ժամկետը,
քանի որ վերահսկողության և ռիսկերի ու փոխհատուցումների իրավունքների փոխացումը շատ դեպքերում կարող է կատարվել նույն պահին: Այս հայեցակարգային փոփոխությունը ՄՀՍԽ-ն և ՖՀՍԽ-ն բացատրում են նրանով, որ նոր մոտեցումը կազմակերպություններին այլևս
հնարավորություն չի տա ինքնակամ որոշելու ստացված հասույթի մեծությունը և կհեշտացնի տարբեր կազմակերպությունների ֆինանասական հաշվետվությունների համեմատելիությունը: Կարծում ենք, որ
խնդիրը վերջնականապես չի լուծվել, քանի որ այս երկու մոտեցումները
սերտորեն փոխկապակցված են և գրեթե միշտ նույն արդյունքին են
հանգեցնում: Ավելին, ռիսկերի և փոխհատուցումների փոխանցումը նոր
ստանդարտով ևս հանդիսանում է հասույթի ճանաչման պահի որոշման
այլընտրանքային մեթոդ:
Որպես բարելավում` կարելի է նշել ժամանակահատվածային պարտականություններից հասույթի հաշվառման նոր մոտեցումները, քանի
որ ներկայացվել է մեկ ընդհանուր մոտեցում անկախ պարտավորության
տեսակից: Սակայն այստեղ էլ պետք է նշել, որ ՀՀՄՍ 18-ը նույնպես նա43
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խատեսում էր ավարտվածության տոկոսի մեթոդը մատուցվող ծառայությունների համար, իսկ ՀՀՄՍ 11-ը՝ կատարվող աշխատանքների համար: Նույնիսկ ավարտվածության աստիճանի որոշման մեթոդներն են
գրեթե նույնը մնացել:
Փոքր-ինչ փոխվել են ժամանակահատվածային ակտիվների մատակարարման և աշխատանքների կատարման մոտեցումները: Ի տարբերություն ՀՀՄՍ 11-ի՝ սույն ստանդարտը, որպես նման պայմանագրերի
պարտադիր պայման, չի նախատեսում հաճախորդի պահանջներին
հարմարեցված գործունեությունը: Եթե այս պայմանը բավարարված է,
ապա նոր ստանդարտի մոտեցումները գրեթե չեն տարբերվում ՀՀՄՍ
11-ից: Սակայն նոր ստանդարտի շրջանակներում հնարավոր են նաև
այնպիսի պայմանագրերի դիտարկում ըստ ավարտավածության տոկոսի
մեթոդի, որոնք չէին բավարարում նախկին ստանդարտի պայմաններին:
Ուշագրավ են նաև բազմակի բաղկացուցիչներ ունեցող գործարքներից հասույթի հաշվառման նոր մոտեցումները: Չնայած ՀՀՄՍ 18-ն էլ էր
նախատեսում նման գործարքներից հասույթի տարբերակված հաշվառման լայն հնարավորություն, սակայն կազմակերպություններն այս բնագավառում ունեին հասույթի տարբերակված հաշվառման լայն հնարավորություններ: Այս առումով նոր ստանդարտը սահմանում է հստակ չափանիշներ բաղկացուցիչները և դրանց հարաբերական արժեքները որոշելու
համար 1: Հատկապես վերջինս շատ թույլ էր կարգավորվում ՀՀՄՍ 18-ի
շրջանակներում: Այս փոփոխությունը, սակայն, մեծ դեր չի կարող ունենալ
այն կազմակերպությունների համար, որոնք մինչ օրս էլ առանձին բաղկացուցիչների արժեքները կամայականության սկզբունքով չէին որոշում:
Ֆինանսական տարրը նույնպես նորություն չի կարելի համարել, քանի որ ՀՀՄՍ 18-ը ևս նախատեսում էր գործարքի արժեքի զեղչում: Սակայն հին ստանդարտը տոկոսադրույքի հաշվառման համար հաշվի էր
առնում միայն վաճառողի կողմից հաճախորդին ֆինանսավորման պայմանագրերը: Իսկ թե արդյոք հակառակ դեպքում այլ տոկոսադրույքներ են
հնարավոր, մնում է կասկածի տակ:
Ստանդարտը կիրառող կազմակերպությունների տեսանկյունից որպես դրական փոփոխություններ կարելի է նշել հասույթի հաշվառման
միասնական ստանդարտի ներմուծումը, որը հեշտացնում է հաշվապաԽնդիրը վերջնականապես լուծելու համար ցանկալի կլիներ ստանդարտում
ներդնել բազմակի բաղկացուցիչներ ունեցող գործարքի հստակ սահմանում, որը սակայն
չի արվել:
1
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հական հաշվառումը տեխնիկապես, ինչպես նաև բազմակի բաղկացուցիչներ ունեցող գործարքների ավելի մանրամասն և հստակ կարգավորումը: Մյուս կողմից սակայն, անհրաժեշտ է փաստել, որ ընդլայնվել է
բացահայտման ենթական տեղեկատվության ծավալը, գործնականում
վերջնականապես չի լուծվել այն հարցը, թե երբ պետք է ճանաչել հասույթը, քանի որ հին և նոր մոտեցումները բազմաթիվ նմանություններ
ունեն: Բացի այդ, գործունենության որոշ ոլորտների համար, ինչպիսիք
են, օրինակ, դեղագործությունը և ՏՏ ոլորտը, պահպանվել են նախկին
հաշվառման որոշ կանոններ՝ դրանով իսկ սկզբունքայնորեն խախտելով
միասնական մոտեցման ձգտումները:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ֆինանսական հաշվետվության միջազգային ստանդարտ 15-ի
ներմուծում (Introduction), ՄՀՍԽ, 28.05.2014:
2. Ֆինանսական հաշվետվության միջազգային ստանդարտ 15
«Հաճախորդների հետ կնքված գործարքներից հասույթ», ՄՀՍԽ,
28.05.2014:
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САТЕНИК МЕЛКОНЯН
ТОБИАС ХАГЕМАНН
Аспиранты кафедры налоговго учета и
аудита Европейского Университета Виадрина
во Франкфурте-на-Одере в Германии

„СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ПО ВЫРУЧКЕ В СВЕТЕ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 15“
28 мая 2014 года совет по МСФО и по ССФУ опубликовали
долгожданный МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», который вступает в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся после 31 декабря 2016-ого года. Цель данной публикации - с помощью критического анализа представленных
нововведений и основных особенностей нового стандарта выяснить в
какой степени обеим советам удалось улучшить вопросы по
бухгалтерскому учету признания выручки и исправить недостатки и
различия старых стандартов. Для достижения поставленной цели
акцент ставится на сравнительном анализе между старыми стандартами, их приложениями а также прочими материалами по признанию
выручки и МСФО (IFRS) 15. В связи с этим в начале публикации
авторами характеризуется новый стандарт и представляется его
структура. После этого следует качественный анализ внесенных
изменений. В данной статьи нами предоставляются концептуальные
изменения и первые два шага новой модели учёта выручки согласно
МСФО 15. Во второй части представляются остальные три шага
модели и выполняется критический анализ. В заключении авторы
представляют основные выводы, полученные в ходе данной
публикации.
Ключевые слова: МСФО (IFRS) 15, признание выручки, многокомпонентные соглашения, концепция перехода контроля, концепция
рисков и выгод.
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“RECENT DEVELOPMENTS OF REVENUE RECOGNITION
IN LIGHT OF THE IFRS 15”
On 28th Mai 2014 the IASB and FASB issued long-awaited IFRS 15
„Revenue from Contracts with Customers“ which is effective for accounting
periods beginning after 31th December 2016. The purpose of the paper is to
find out whether or not the two standard setting boards achieved their goal
of improving revenue recognition mechanisms by fixing inconsistencies and
shortcomings of existing standards. For this reason we carry out a critical
and comparative analysis of existing guidance on the one hand and IFRS
15 on the other hand. We therefore first introduce the structure and
characteristics of the new standard. That followed we proceed with a
qualitative analysis of changes introduced. In the current paper we focus on
the conceptual changes and on the first two steps of the testing scheme of
IFRS 15. In the second paper we continue with the testing scheme and
perform our critical analysis. Finally, we conclude with a summary.
Keywords: IFRS 15, Revenue Recognition, Multiple-Element
Arrangements, Change-of-Control-Approach, Risks-and-Rewards-Approach.

Ներկայացվել է խմբագրություն 10.10.2014 թ
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ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
Հոդվածում նկարագրված է Հայաստանի Հանրապետության
կենսաթոշակային համակարգի կառուցվածքը: Նշված է կենսաթոշակային համակարգի վրա հարկային քաղաքականության ազդեցության ուղղությունը, մասնավորապես` հարկային քաղաքականությունը կարող է ազդել` ա) կենսաթոշակային խնայողությունների, բ) պետական բյուջեի եկամուտների, գ) կենսաթոշակային համակարգի մասնակցության աստիճանի վրա: Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային փորձում
կիրառվող կենսաթոշակային համակարգերի հարկման կառուցակարգերին: Կենսաթոշակային համակարգի կուտակային ու կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչների մասնակցության աստիճանը
բարձրացնելու և մասնակիցների կենսաթոշակային խնայողություններն ավելացնելու համար առաջարկություն է կատարվել կիրառել
լրացուցիչ հարկային արտոնություններ:
Հիմնաբառեր. կենսաթոշակային համակարգ, կուտակային բաղադրիչ, կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչ, հարկային քաղաքականություն, հարկման կառուցակարգ, հարկային արտոնություն:

Յուրաքանչյուր պետության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղություններից է կենսաթոշակային ապահովությունը: Միևնույն ժամանակ կենսաթոշակային համակարգերը կարևոր դեր
են խաղում պետության ֆինանսական և տնտեսական կայունության
գործում: Արդյունավետ և կայուն կենսաթոշակային համակարգը կարող
է նպաստել նաև երկրի տնտեսական աճին: Չնայած, որ առաջին կենսաթոշակային համակարգերն ստեղծվել են մոտ 100 տարի առաջ և այդ
ընթացքում բազմիցս բարեփոխվել են, այժմ էլ աշխարհում արդիական
են կենսաթոշակային համակարգերի կայունության խնդիրները:
Այդ պատճառով դեռևս անցած դարի 80-ական թվականներից բազմաթիվ երկրներ սկսել են բարեփոխել իրենց կենսաթոշակային համակարգերը: Որոշ երկրներ պահպանում են նախկինում գործող բաշխողական համակարգերը՝ ավելացնելով նոր` կուտակային, որոշ երկրներ էլ
ամբողջությամբ փոփոխում են գործողները՝ ներդնելով կուտակային համակարգեր: Բարեփոխումների արդյունքում ձևավորված կենսաթոշակային համակարգերի կայունության և կառավարման արդյունավետության

48

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

վրա բազմաթիվ գործոնների շարքում է նաև իրականացվող հարկային
քաղաքականությունը:
Հարկային քաղաքականությունը կարող է ազդել`
• կենսաթոշակային խնայողությունների.
• պետական բյուջեի եկամուտների.
• կենսաթոշակային համակարգի մասնակցության աստիճանի վրա:
Կենսաթոշակային համակարգի հարկման քաղաքականությունն ազդում է նաև աշխատողների և գործատուների միկրոէկոնոմիկ որոշումների վրա: Մասնավորապես` նրանք սկսում են ընտրություն կատարել աշխատավարձի կամ կենսաթոշակի, աշխատավարձի բարձրացման կամ
կենսաթոշակի, գործատուի կողմից տրամադրվող առողջության ապահովագրության կամ կենսաթոշակի, սահմանված կենսաթոշակային
սխեմաների (ՍԿ) կամ սահմանված վճարների սխեմաների (ՍՎ) և այլնի
միջև [1, էջ 1]:
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգերի կառավարման գործընթացը բաղկացած է երեք հիմնական գործառույթների իրականացումից`
• համակարգին վճարումների կատարում (մասնակցի, պետության
կամ գործատուի կողմից),
• կուտակված միջոցների կառավարում (կուտակված միջոցների
տարբեր ֆինանսական գործիքներում ներդրում),
• կուտակված միջոցների վճարում (կենսաթոշակների ստացում):
Այս գործառույթներից յուրաքանչյուրի իրականացման ժամանակ կիրառվում է հարկման առաձին մոտեցումներ, այսինքն՝ յուրաքանչյուր
գործառույթի իրականացման ժամանակ մասնակցի եկամուտները
հարկվում են T (taxed) կամ ազատված են հարկումից E (exempt): Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հարկման համակարգերը կարող
են լինել հինգ տեսակի TTE (taxed, taxed, exempt), ETT (exempt, taxed,
taxed), EET (exempt, exempt, taxed), TEE (taxed, exempt, exempt) և EEE
(exempt, exempt, exempt):
Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ աշխարհում հիմնականում
կիրառվում են ա) TEE և բ) EET հարկման համակարգերը: Առաջին գործառույթի իրականացման ժամանակ (միջոցների հավաքման) մասնակցի
կողմից կատարված կուտակային վճարները հարկվում են, երկրորդի
ժամանակ` ակտիվների կառավարման արդյունքում ձևավորված մասնակցի եկամուտները չեն հարկվում և երրորդի` կենսաթոշակների վճարման ժամանակ մասնակցի ստացված եկամուտները նույնպես չեն հարկվում: Հարկման այս համակարգը կիրառում են Հունգարիան, Լյուքսեմբուրգը, Պերուն, Նոր Զելանդիան և այլն:
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Աշխարհի երկրների մեծ մասը կիրառում է հարկման EET համակարգը, այս դեպքում կուտակային միջոցները և ակտիվների կառավարումից
ստացված եկամուտները չեն հարկվում, իսկ վճարվող կենսաթոշակները
հարկվում են: EET համակարգն առավելություն ունի այլ հարկման համակարգերի նկատմամբ, քանի որ այն միջոցները, որոնք կարող են ներդրվել մասնավոր հատվածի կողմից նախապես ազատվում են հարկումից,
ինչը ներդրումների համար ստեղծում է նպաստավոր պայմաններ [2, էջ
111]: Հարկման այս համակարգը կիրառում են Չիլին, Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, Իսպանիան, Ռումինիան, Սլովենիան, Մեծ Բրիտանիան
և այլն:
Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգը
բաղկացած է երեք բաղադրիչից` ա) պետական կենսաթոշակային ապահովություն, բ) կուտակային բաղադրիչ և գ) կամավոր կենսաթոշակային
բաղադրիչ [3, էջ 2]:
Կենսաթոշակային համակարգի հարկման կառուցակարգերին անդրադառնալիս, նախ անհրաժեշտ է կենսաթոշակային համակարգի յուրաքանչյուր բաղադրիչի հարկման գործընթացը դիտարկել առանձին:
Հայաստանի Հանրապետությունում պետական կենսաթոշակային
ապահովությունը, այսինքն՝ պետական կենսաթոշակային համակարգը,
որն իրենից ներկայացնում է սերունդների համերաշխության սկզբունքով
գործող բաշխողական կենսաթոշակային համակարգ, բաղկացած է երկու մասից` ա) աշխատանքային և բ) զինվորական: Մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ն այլ գործոնների շարքում աշխատանքային կենսաթոշակի ստացման հիմք էր հանդիսանում աշխատողի կողմից պարտադիր
սոցիալական ապահովության վճարներ կատարելու հանգամանքը, իսկ
2013 թվականի հունվարի 1-ից հետո եկամտային հարկ վճարելու հանգամանքը:
Այս կենսաթոշակը վճարվում է պետական բյուջեից և հարկման ենթակա չէ: Այսինքն՝ կարելի է նշել, որ աշխատողները վճարելով որոշակի
գումար ապագայում ստանում են կենսաթոշակ, որն ազատված է հարկումից և այս բաղադրիչում հարկման խնդիրներ ըստ էության գոյություն
չունեն:
Առանձնակի ուշադրության է արժանի կուտակային կենսաթոշակային համակարգի (կուտակային և կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչների) հարկման գործընթացը: Ինչպես արդեն նշվեց, այս բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի կառավարման գործընթացը բաղկացած է երեք
գործառույթի իրականացումից` համակարգին վճարումների կատարում,
կուտակված միջոցների կառավարում և կուտակված միջոցների վճարում:
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Կուտակային բաղադրիչի շրջանակներում սոցիալական վճարներ
կատարողներ են հանդիսանում 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո
ծնված վարձու աշխատողները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով աշխատողները, իսկ մինչև 1974 թվականի հունվարի 1-ը ծնվածները և ինքնազբաղված անձինք կարող են դիմումով դառնալ սոցիալական վճարներ
կատարող [4, հոդված 5]: Այս բաղադրիչի հարկման համակարգը TEE-ն
(taxed, exempt, exempt) է, այսինքն` համակարգին կատարվող վճարումները չեն համարվում նվազեցվող եկամուտներ և հարկվում են, ակտիվների կառավարման ու կենսաթոշակների վճարման ժամանակ ֆիզիկական անձանց կողմից ստացվող եկամուտներն ազատված են հարկումից:
Կուտակային բաղադրիչի շրջանակում միջոցները գոյանում են երկու
աղբյուրից` մասնակցի կողմից կատարվող սոցիալական վճարներից և
պետության մասնակցությամբ կուտակային հատկացումներ կատարելով: 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված վարձու աշխատողները
(այդ թվում վարձու աշխատող հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող
օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք),
ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից եկամուտներ
ստացողները սոցիալական վճարները կատարում են անվանական
(չհարկված) աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից 5 տոկոսի չափով, ևս 5 տոկոս մասնակիցների համար կատարելու է
պետությունը, սակայն ոչ ավել քան ամսական 25000 դրամ: Այս դեպքում հարկումը կատարվում է այն սկզբունքով, որ մասնակցի կողմից
կատարված սոցիալական վճարները հարկվում են, իսկ պետության կողմից մասնակցի համար կատարվող վճարումները մասնակցի համար
ազատված են եկամտային հարկով հարկումից:
Կուտակային բաղադրիչի մասնակից հանդիսացող անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները, որոնք հանդիսանում են հաստատագրված
վճար վճարող, արտոնագրային վճար վճարող և շրջանառության հարկ
վճարող սոցիալական վճարները կատարելու են ամսական 5000 դրամի
չափով նույն չափով պետությունը կատարելու է լրավճարում, իսկ ավելացված արժեքի հարկ վճարող անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները սոցիալական վճարը վճարելու են տարեկան հարկվող եկամտի 5%-ի
չափով: Այս դեպքում պետությունը նույնպես կատարելու է վճարումներ,
սակայն տարեկան 300000 դրամից ոչ ավել: Նշյալ դեպքերում պետության կողմից կատարվող վճարումներն անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների մոտ համարվում են որպես նվազեցվող եկամուտներ ու չեն
հարկվում: Այս առումով կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է միատեսակ մո51
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տեցում ցուցաբերել բոլոր անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների
նկատմամբ (անկախ հարկման համակարգից) հաշվի առնելով նաև այն,
որ միաժամանակ ԱԱՀ-ով և այլ հարկման համակարգով (մասնավորապես` հաստատագրված վճարով և արտոնագրային վճարով հարկվող
գործունեություն իրականացնելու դեպքում) գործունեություն իրականացնելիս անհատ ձեռնարկատերերը վճարում են ամսական 5000 դրամ և
տարեկան հարկվող եկամտի 5 տոկոսը: Միևնույն ժամանակ, եթե տվյալ
տարվա ընթացքում անհատ ձեռնարկատերը կամ նոտարը գործունեություն չի իրականացրել կամ վնասով է աշխատել կստացվի այնպես, որ
նրանք այդ տարվա համար սոցիալական վճարներ չեն կատարելու:
Մասնավորապես` պետք է սահմանել որ բոլոր անհատ ձեռնարկատեր և
նոտար հանդիսացող մասնակիցները սոցիալական վճարները վճարեն
ամսական 5000 դրամի չափով և պետությունը նույնպես պետք է նույն
չափով լրացնի:
Կուտակված միջոցների կառավարման ժամանակ ֆոնդերի կառավարիչների կողմից մասնակցի պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդում
ունեցած փայերը ներդրվում են տարբեր ֆինանսական գործիքներում:
Ներդրման արդյունքում մասնակցի կողմից ստացված եկամուտները
հանդիսանում են նվազեցվող եկամուտներ և չեն հարկվում: Միաժամանակ, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կողմից ստացված եկամուտները հարկվում են շահութահարկով զուտ ակտիվների նկատմամբ 0.01
տոկոս դրույքաչափով (այդ եկամուտները գոյանում են ակտիվների կառավարման դիմաց ստացվող վճարներից և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարման վճարներից): Այս բաղադրիչի մասնակիցների կուտակված միջոցները ճշգրտվում են տարեկան գնաճով ու վճարվում են երաշխիքային ֆոնդի կողմից, նշված գումարները մասնակցի
մոտ հանդիսանում են հարկվող եկամուտներ և հարկվում են եկամտային հարկով:
Կենսաթոշակների վճարման ժամանակ մասնակցի կողմից ստացվող կենսաթոշակները (որոնք լինում են երեք տեսակի` ա) անուիտետներ, բ) ծրագրային վճարներ և գ) միանվագ վճարներ ազատված են
հարկումից:
Կուտակային բաղադրիչի կամավոր մասնակցության ժամանակ
վարձու աշխատողները սոցիալական վճարները կատարում են անվանական (մինչև հարկումը) աշխատավարձի և քաղաքացիաիրավական
պայմանագրերից ստացված եկամուտների 5 տոկոսի չափով: Կամավոր
մասնակից հանդիսացող անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները,
որոնք հանդիսանում են հաստատագրված վճար վճարող, արտոնագրային վճար վճարող և շրջանառության հարկ վճարող սոցիալական վճար52
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ները վճարելու են ամսական 5000 դրամի չափով, իսկ ավելացված արժեքի հարկ վճարող հանդիսանալու դեպքում սոցիալական վճարը վճարելու են տարեկան հարկվող եկամտի 5%-ի չափով: Նշված մասնակիցների համար պետական բյուջեից լրացումներ չեն կատարվում: Այս պարագայում անհրաժեշտ է, որ անկախ հարկման համակարգից անհատ
ձեռնարկատերերը և նոտարները սոցիալական վճարները կատարեն
ամսական 5000 դրամի չափով:
Կենսաթոշակային համակարգի հաջորդ բաղադրիչը կամավոր կենսաթոշակայինն է: Կամավոր կենսաթոշակային սխեմաները լինում են
երեք տեսակի.
• սահմանված կենսաթոշակներ,
• կուտակային կենսաթոշակային ավանդներ,
• սահմանված կենսաթոշակային վճարներ:
Կամավոր կենսաթոշակային սխեմաներ կարող են առաջարկել բանկերը, ապահովագրական ընկերությունները և կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերը (կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչները): Կամավոր
կենսաթոշակների պայմանագրի սուբյեկտ կարող է լինել գործատուն, որը կամավոր կուտակային կենսաթոշակի պայմանագիր է կնքում իր աշխատակիցների օգտին, ինչպես նաև ֆիզիկական անձը, ով իրավունք
ունի կամավոր կուտակային կենսաթոշակի պայմանագիր կնքելու իր
կամ այլ անձանց օգտին [4, հոդված 61]:
Այս բաղադրիչի հարկման համակարգը EET (exempt, exempt, taxed)
է: Այսինքն` միջոցների հավաքման ժամանակ մասնակցի կողմից կատարված վճարները և կառավարման ժամանակ (կուտակված միջոցների
ներդրման) մասնակցի ստացած եկամուտները չեն հարկվում, իսկ կենսաթոշակները հարկվում են: Այն ենթադրում է, որ կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչին մասնակցության դեպքում պետության կողմից
տրամադրվում են հարկային արտոնություններ: Այդ արտոնություններից
են` կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակում մասնակցի
կողմից իր համար և (կամ) մասնակցի համար երրորդ անձի (այդ թվում`
գործատուի) կողմից կատարված կամավոր կենսաթոշակային վճարները` հարկ վճարողի հարկվող եկամտի 5 տոկոսը չգերազանցող չափով
հանդիսանում են նվազեցվող եկամուտներ [5, հոդված 6]:
Ներդրման (ակտիվների կառավարման) ժամանակ մասնակցի կողմից ստացված եկամուտները նույնպես ազատված են հարկումից:
Այսինքն` մասնակցի և մասնակցի համար գործատուի կողմից կատարած կամավոր կեսաթոշակային վճարների հաշվին մինչև կենսաթոշակների ստացման իրավունքի ձեռքբերման ժամկետը լրանալը մասնակցի
կողմից ստացվող եկամուտները հարկման ենթակա չեն:
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Այս բաղադրիչի շրջանակներում կենսաթոշակների վճարման ժամանակ մասնակցի կողմից ստացվող կենսաթոշակները հարկվում են
եկամտային հարկով 10% դրույքաչափով: Միաժամանակ, եթե մասնակիցը նախքան կենսաթոշակի անցնելը կուտակված միջոցները ստանում է
միանվագ, ապա կախված կուտակված միջոցների քանակից եկամտային հարկը հաշվարկվում է 24.4, 26 և 36 տոկոս դրույքաչափերով: Գործատուների համար սահմանված են հետևյալ հարկային արտոնությունները: Գործատուների համար ծախս են համարվում և համախառն եկամտից նվազեցվում են գործատուի կողմից վարձու աշխատողի համար կամավոր կուտակային կենսաթոշակային սխեմայի շրջանակում կատարված կուտակային վճարների` տվյալ վարձու աշխատողի աշխատանքի
վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների 5 տոկոսի
չափով, ինչպես նաև համախառն եկամուտը նվազեցվում է հարկատուի
յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար հարկատուի կատարած կամավոր կուտակային կենսաթոշակային վճարումների 50 տոկոսի չափով,
բայց ոչ ավել, քան տվյալ վարձու աշխատողի աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների 2.5 տոկոսի չափով
[6, հոդված 10, 38.1]:
Վերը շարադրվածից կարելի է եզրակացնել, որ կենսաթոշակային
համակարգերի հարկային քաղաքականությունը հիմնականում պետք է
խթանի`
• բնակչության մասնակցությունը կուտակային կենսաթոշակային
համակարգին,
• ավելի շատ միջոցների հավաքմանը (որոնք ներդրվելով տարբեր
ֆինանսական գործիքներում կապահովեն ավելի շատ եկամուտներ, որի
արդյունքում կավելանան մասնակիցների կենսաթոշակային խնայողությունները):
Ինչպես նշվեց, կուտակային բաղադրիչի գործունեության ընթացքում մասնակիցը ստանում է նաև այլ եկամուտներ, մասնավորապես`
երաշխիքային ֆոնդի կողմից մասնակիցներին վճարվող գումարները,
մասնակիցների ժառանգների կողմից ստացվող գումարները: Անհրաժեշտ է որպեսզի այս գումարները ևս ներառվեն նվազեցվող եկամուտների շարքում և չհարկվեն եկամտային հարկով:
Սոցիալական վճարները հաշվարկվում են անվանական աշխատավարձի նկատմամբ, որը կրճատում է մասնակիցների տնօրինվող եկամուտները: Օրինակ` եթե մասնակիցն ստանում է ամսական 100000
դրամի չափով եկամուտ, նա պետք է կատարի 5000 դրամ սոցիալական
վճար և 24400 դրամ եկամտային հարկ: Նշված դեպքում մասնակցի
տնօրինվող եկամուտը կազմում է 70600 դրամ: Ինչպես տեսնում ենք,
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անվանական եկամուտների նկատմամբ սոցիալական վճարի դրույքաչափի կիրառումը կհանգեցնի մասնակցի տնօրինվող եկամուտների էական նվազման:
Կարծում ենք, որ կուտակային համակարգին մասնակցությունը և
ավելի շատ միջոցների հավաքումը խրախուսելու համար անհրաժեշտ է
մասնակցի կողմից կատարվող կուտակային վճարները չհարկել եկամտային հարկով (միաժամանակ, հարկել ապագայում ստացվող կենսաթոշակները, այսինքն` կիրառել հարկման EET համակարգը), կամ մասնակիցների տնօրինվող եկամուտների էական նվազումը կանխելու համար կուտակային վճարի դրույքաչափը պետք է կիրառվի եկամտային
հարկով հարկումից հետո առաջացած եկամուտների նկատմամբ:
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АРТУР АЛЕКСАНЯН

Аспирант Академии государственного
управления Республики Армения.
МЕХАНИЗМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
В статье описана структура пенсионной системы Республики
Армения. Рассмотрены направления влияния налоговой политики на
пенсионную систему. В частности, налоговая политика может влиять
на: 1) пенсионные накопления, 2) доходы государственного бюджета,
3) степень участия в пенсионной системе.
Были рассмотрены основные аспекты налогообложения пенсионной системы в РА и в международной практике. В целях повышения степени участия в обязательном и добровольном компонентах и увеличении пенсионных накоплений, было предложено
внедрить налоговые льготы.
Ключевые слова: пенсионная система, обязательная накопительная пенсия, добровольная накопительная пенсия, налоговая
политика, налоговый механизм, налоговые льготы.
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THE TAXATION MECHANISMS OF PENSION SYSTEM OF THE
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The article gives the structure of the pension system of RA. It speaks
about the influence of the tax policy on the pension system. The tax policy
can mainly have its influence on the following: 1) pension savings,
2) revenues of the state budget, 3) the participation level of pension system.
The taxation mechanisms of pension system of the RA and the ones
used in the international experience were mentioned in the article. In order
to increase the participation level of mandatory and voluntary funded
components and to increase pension savings of the participants it was
suggested to use additional tax incentives.
Keywords: pension system, mandatory funded pension, voluntary
funded pension, tax policy, taxation mechanism, tax incentive.
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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ

ՀՀ ՊԿԱ մագիստրատուրայի բաժնի պետ,
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

ԴԱՎԻԹ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

ՀԱԱՀ հողաշինարարության և հողային կադաստրի
ամբիոնի ասիստենտ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ, ՇԵՆՔՈՒՄ
ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՉԱՓԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ
ԴՐԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացված են բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանի ներքին չափագրման գործընթացները և դրանում
առկա բացասական երևույթներն ու թերությունները: Հեղինակների
կողմից ուսումնասիրվել ու առաջարկներ են ներկայացվել տվյալ
խնդիրների վերացման և թերություններից խուսափելու համար:
Մանրամասն ներկայացվել է նաև վաճառող (պատվիրատու) և
գնորդ փոխհարաբերությունը կապված բնակարանի մակերեսի և
գնի անհամապատասխանության հետ:
Հիմնաբառեր. անշարժ գույքի չափագրում, հաշվառում, որակավորում ունեցող անձ, հատակագիծ, բնակելի տարածք, շենք, շինություն:

Անշարժ գույքի հաշվառումը (չափագրումը) անշարժ գույքի` հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շենքերի, շինությունների (այսուհետև` շինություններ) առկայության, նպատակային նշանակության, սեփականության, օգտագործման ձևերի, դրա որակի ու քանակի, տեսքերի
ու տեսակների վերաբերյալ հավաք տվյալների ստանալն է [1]:
Բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանները, ինչպես նաև
բազմաբնակարան շենքում տեղակայված ոչ բնակելի տարածքները, հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտները չափագրվում են ներքին չափերով:
Չափագրվում է յուրաքանչյուր տարածքի երկարությունը, լայնությունը և ներքին բարձրությունը, ինչպես նաև կրող պատերի և միջնապատերի հաստությունները:
Պետական գրանցման համակարգում իրավունքի պետական գրանցում չստացած (այն է` 1998 թվականի մարտի 1-ից հետո իրավունքի պետական գրանցում չունեցող) անշարժ գույքի միավորների, ինչպես նաև
իրավունքի պետական գրանցում ստացած անշարժ գույքի միավորների
փոփոխման (միավորների բաժանում, միավորում, միավորի կազմում
նոր ստեղծված կամ վերակառուցված շենքերի, շինությունների առկայություն և այլն) դեպքում, իրավունքի պետական գրանցմանը նախոր57
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դում են անշարժ գույքի (հողամասի և շենքերի, շինությունների) չափագրման աշխատանքները, որոնք մինչև 31.12.2011թ. իրականացվում
էին բացառապես ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների հաշվառման
բաժինների համապատասխան մասնագետների կողմից [6]:
Համաձայն «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի
պահանջների` 2012 թվականի հունվարից քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործառույթն
ամբողջությամբ մասնավորեցվեց, որի արդյունքում նշված աշխատանքներն իրականացվում են «Գեոդեզիա և քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ-ի և
մասնավոր հատվածի` կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից համապատասխան որակավորում ստացած մասնագետների կողմից` քաղաքացիներին ապահովելով ընտրության իրավունք [5]:
Ներքին չափագրումները կատարվում են շինությունների հատակից
1.20-1.30 մետր բարձրությամբ: Միաժամանակ յուրաքանչյուր տարածքի
վրա նշվում է առկա դռների ու պատուհանների տեղադրությունը:
Վերը նշված աշխատանքների ավարտից հետո շինությունների հատակագծերի ներքևի համապատասխան մասում որակավորում ունեցող
անձի կողմից լրացվում է իր անունը, ազգանունը (անվանումը), որակավորման վկայականի համարը, տրման ամսաթիվը, չափագրում իրականացնող կազմակերպության անվանումը, պետական գրանցման համարը և ստորագրվում, կնքվում է:
Շինությունները չափագրվում և հատակագծերը կազմում է քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեություն իրականացնող համապատասխան որակավորում ունեցող անձը, որն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջելու
կատարվող աշխատանքներին վերաբերող անհրաժեշտ նյութերը, գործունեությունն իրականացնելու նպատակով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊ կոմիտեի
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնից ստանալու անհրաժեշտ
տեղեկատվություն:
Եթե չափագրված շինությունների մեջ կան բաց պատշգամբներ,
հարթակներ, ծածկեր, կամ շինության հարկի որևէ մասը տարբերվում է
իր միջհարկային ծածկի, տանիքի նյութով, արտաքին պատերի շինանյութի տեսակով, կառուցման տարեթվով, բարձրությամբ, ապա աղյուսակում դրանք լրացվում են առանձին տողերով:
Կատարված աշխատանքները պատվիրատուին տրամադրվում են
թղթային տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչներով` շինությունների հա58
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տակագծերը շեյփ (sհp), դի վի ջի/դի իքս էֆ/դի ջի են (dwg/dxf/dgn)
ձևաչափերով, իսկ շինության բնութագիրը` էքսել (xls) ձևաչափով, կամ
լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված ծրագրով [4]:
Անշարժ գույքի նկատմամբ գործարք իրականացնելիս անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կողմից դիմումի հետ միասին ներկայացվում է
նաև որակավորում ունեցող անձի կողմից կազմված շինությունների հատակագծերը և շինության բնութագիրը թղթային ու էլեկտրոնային տարբերակով:
Աղյուսակի ներքևի մասում լրացվում է որակավորված անձի անունազգանունը, կատարման ամսաթիվը, համապատասխան որակավորման
վկայականի համարը, տրման ամսաթիվը, իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը, անվանումը, ստորագրվում է և կնիքվում:
Չափագրման աշխատանքները պետական մարմնից մասնավորին
փոխանցման գործընթացը պետության կողմից դիտարկվում է որպես
բարեփոխում, սակայն այս դեպքում առաջ է գալիս նախ պատասխանատվության հարցը, որը բարեփոխումներից հետո կրում է համապատասխան որակավորում ունեցողը, այլ ոչ` պետությունը:
Նորակառույց բազմաբնակարան շենքի օրինակով ներկայացնենք
այն խնդիրները, որոնք առկա են չափագրման աշխատանքներում:
Շատ հաճախ պատվիրատուները դիմում են համապատասխան
որակավորում ունեցող մասնագետին չափագրելու ու տրամադրելու
բազմաբնակարան շենքի բնակարանների և օժանդակ տարածքների
հատակագծերը մինչև ներքին հարդարման (կոսմետիկ) աշխատանքների ավարտը:
Այս դեպքում պարզ է, որ ներքին հարդարման աշխատանքների ավարտից հետո շինությունների ներքին չափսերի՝ երկարությունը և լայնությունը փոքրանում է 1-2 սմ, ինչը 50-80 ք/մ բնակարանի ընդհանուր
մակերեսի հաշվով փոքրանում է գրեթե 1-2 քմ, իսկ բնակարանի մակերեսի մեծացմանը զուգընթաց` նաև սխալանքը: Սակայն գնորդին առաջակվում է բնակարանի հատակագիծը, որը կազմվել է մինչև ներքին
հարդարման աշխատանքները, որտեղ նշված բնակարանի մակերեսը,
որը (1-2 քմ) մեծ է իրական մակերեսից: Հաշվի առնելով, որ էլիտար համարվող նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքերի 1 քմ շուկայական
գները տատանվում են 800-1500 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում, ապա
գնորդը միջին հաշվով տուժվում է 2000 ԱՄՆ դոլար, իսկ պատվիրատուն ստանում է գերշահույթ` հաշվի առնելով, որ բազմաբնակարան
շենքում առկա է 30-ից ավել բնակարան, միջինը 50-80 քմ մակերեսով:
Նման խնդիրների բացահայտման ժամանակ պատասխանատվությունը կարող է ընկնել չափագրում իրականացնող իրավասու մարմնի վրա:
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Մեր կարծիքով այս բարեփոխումն ունի կարգավորման, լրացման
կարիք, որը կարելի է իրականացնել վերանայելով և մշակելով չափագրման նոր ստանդարտ:
Չափագրման ստանդարտի, հրահանգի մշակման աշխատանքների
իրականացման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ներկայացնում ենք մեր առաջարկությունները՝
1. հատակագծերի վրա նշել տեղազննման, չափագրման աշխատանքների ամիսը, ամսաթիվը, տարին.
2. չափագրողի կողմից պատվիրատուին հանձնված հատակագծերին սահմանել որոշակի ժամկետ, որպեսզի այդ ժամանակահատվածում
ներկայացվի պետական գրանցման.
3. հստակեցնել շինությունների ներքին չափսերի, մակերեսների
ճշտությունները.
4. անխտիր կերպով օրենսդրորեն պարտադրել բոլոր չափագրում
իրականացնող իրավասու մարմիններին` չափագրման գործիքները (լազերային հեռաչափ, էլեկտրոնային տախեոմետր և այլն) տարին մեկ անգամ
ենթարկել չափաբանական փորձաքննության.
5. պարտադիր կերպով լուսանկարել չափագրվող տարածքը` որտեղ կերևա չափագրվող բնակարանի/շինության ավարտվածության աստիճանը:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. «ՀՀ հողային օրենսգիրք»:
2. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին»
ՀՀ օրենք:
3. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների իրականացման
հրահանգ N 51:
4. ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊ կոմիտեի նախագահի 20 հոկտեմբերի 2011թ. N 284-Ն՝
«Հողամասերի, շինությունների հատակագծերի ձևերը և հատակագծերին ներկայացվող պարտադիր պահանջները հաստատելու
մասին» հրաման:
5. www.cadastre.am.
6. www.arils.am.
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In this article the inner measurement processes of an apartment in a block
of flats and the negative phenomena and drawbacks existing in those processes are presented. The author of the article has examined and put
forward suggestions related to the elimination of the given problems and to
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ՄԵՐԻ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի
ԱԱՀ էկոնոմիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
տնտեսագիտության թեկնածու

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՂ
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
Ռիսկերի կառավարման բնագավառում միջազգային փորձի
վերլուծությունը փաստում է, որ այն առավել արդյունավետ է իրականացվում զարգացած պետություններում, որտեղ գործում են համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցներ, կատարվում են
զգալի ծավալներով ներդրումներ, առանձնակի ուշադրություն է
դարձվում ռիսկերի կառավարման բնագավառում գիտամեթոդական աշխատանքների կատարմանը, տեղեկատվական ու խորհրդատվական համակարգերի ձևավորմանը, պաշարների կենտրոնացմանը, կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացմանը: Այս
ուսումնասիրությունը կնպաստի ճիշտ կողմնորոշվելու մեր երկրում
հստակ քաղաքականության մշակման, ինչպես նաև դրա իրականացումն ապահովող կառուցակարգերի ընտրության հարցում:
Հիմնաբառեր. կառավարում, ռիսկեր, ագրարային ոլորտ, կոոպերատիվ, զարգացած երկրներ:

Յուրաքանչյուր պետության կայուն զարգացման կարևորագույն նախապայմաններից մեկը ռիսկերի հնարավորինս ճշգրիտ գնահատումն
(կանխորոշումը, կանխատեսումը) ու արդյունավետ կառավարումն է:
Ընթացող գլոբալացման գործընթացները, պետությունների միությունների, ընկերությունների, երկկողմ ու բազմակողմ համագործակցության այլ ձևերի միավորումների (Եվրամիություն, ԱՊՀ, ՕՊԵԿ, Մերկասուր, Եվրազես և այլն) ստեղծումը, ըստ էության, իրականացվում է համատեղ կառավարման նպատակով պետությունների առջև ծառացած
մարտահրավերներին (այդ թվում նաև շարունակաբար աճող «կոշտ»
մրցակցությանը) դիմակայելու համար: Նույն նպատակով փաստացի
ստեղծվում են վերազգային կազմակերպությունները (Համաշխարհային
բանկ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Առևտրի համաշխարհային
կազմակերպություն, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ
(IFAD), ՄԱԿ ու դրա բազմաթիվ կառույցներ, ներառյալ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը և այլն), որոնց անդամակցող պետությունները կամավոր փոխանցում են տվյալ կազմակերպություններին
մի շարք լիազորություններ այս կամ այն բնագավառում միջազգայնորեն
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ընդունված չափանիշներին համապատասխան իրավատնտեսական
դաշտը (ռիսկերի կառավարումը) կարգավորելու ուղղությամբ: Պաշտպանունակության բարձրացման նպատակով վերազգային (անդրսահմանային) մակարդակով ստեղծվում են ռազմական դաշինքներ, իսկ
առևտրում, կոմերցիայում, արտադրությունում ռիսկերն արդյունավետ
կառավարելու համար ստեղծվում են անդրսահմանային կարտելներ,
սինդիկատներ, կորպորացիաներ և այլ ընկերություններ:
Ինչպես արդեն նշվել է` ռիսկերի կառավարման բնագավառում միջազգային փորձի վերլուծությունը վկայում է, որ այն առավել արդյունավետ է իրականացվում զարգացած պետություններում: Դրանց շարքին,
օրինակ` կարելի է դասել Մերձբալթյան, Արևելյան Եվրոպայի մի շարք
(Բուլղարիա, Չեխիա, Ռումինիա, Սլովենիա), ԱՊՀ որոշ (Ղազախստան,
Ղրղըզստան, Մոլդովա, Բելոռուս) երկրները: Նախորդ դարի երկրորդ
կեսում ռիսկերի արդյունավետ կառավարման, տնտեսական շահավետ
քաղաքականության իրականացման արդյունքում զգալի առաջընթաց ունեցան Ճապոնիան, Ֆիլիպինները, Հարավային Կորեան, Հոնկոնգը,
ներկայումս տնտեսական զգալի վերելք է գրանցվել Չինաստանում,
ՌԴ-ում և մի շարք այլ երկրներում: Ընդ որում` ազգային մակարդակով
ռիսկերի արդյունավետ կառավարման տեսանկյունից, համաձայն մեր
կողմից ուսումնասիրված միջազգային փորձի, կարևորվում է կայուն
զարգացման սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի (ռազմավարությունների)
մշակումը: Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, առանց բացառության,
ունեն այդպիսի ռազմավարություններ: Այդ տեսանկյունից առավելապես
ուսանելի է Նիդեռլանդների Թագավորության, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի, Շվեդիայի փորձը: Հասկանալի է, որ կայուն զարգացումն անհնարին է առանց երկրի հուսալի պաշտպանության ապահովման կամ մշակութային արժեքների պահպանման ու զարգացման:
Նշենք, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրային ռազմավարական
փաստաթուղթ արդեն մշակված է: Որպես ուղենիշային ծրագիր ներկայումս գործողության մեջ է դրված ՀՀ կառավարության 2010 թ. նոյեմբերի
4-ի N 1476-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության
գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարությունը»: Այնուամենայնիվ նշված ռազմավարությամբ
նախատեսվում է իրականացնել գյուղատնտեսական ռիսկերի գնահատում [1]: Այդ կապակցությամբ, գտնում ենք, բավարար է նշել բնապահպանական բնագավառի ռիսկերը (անապատացման, կլիմայի փոփոխության, կենսաբազմազանության աղքատացման, շրջակա միջավայրի
աղտոտման), ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումները, տնտեսության իրական հատվածի առաջանցիկ զարգացման, հանրապետութ63
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յան տարածքների անհամաչափ զարգացման, արտադրական ուժերի
գերկենտրոնացման (Երևանի ագլոմերացիայում), Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն (ԱՀԿ) անդամակցությամբ պայմանավորված
որոշ ռիսկեր, բնական ընդերքօգտագործման, արտակարգ իրավիճակների կանխման կամ դրանց առաջացման դեպքում՝ հետևանքների
մեղմմանն ուղղված ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանն առնչվող
խնդիրները, որոնք բավարար չափով չեն լուսաբանվում նշված ծրագրում:
Ռիսկերի կառավարման բնագավառում միջազգային փորձի ուսումնասիրություններից պարզ է դարձել, որ զարգացած երկրներում առավել
ուշադրություն է դարձվում հնարավոր անբարենպաստ հետևանքներ
ունեցող ռիսկերի կանխմանը (կանխարգելմանը), իսկ ավելի թույլ զարգացած երկրներում հետևանքների վերացմանը (մեղմմանը):
Հարցն այն է, որ խորհրդային տարիներին ապահովագրության
ոլորտը հանդիսանում էր պետական մենաշնորհ, որով զբաղվում էին
«Պետապ» և «Ինգոստրախ» ապահովագրական կազմակերպությունները, որոնք գործում էին հիմնականում «պարտադիր-կամավոր» սկզբունքով: Այս պայմաններում ապահովագրությունը չուներ զարգացման հեռանկար, իսկ ֆիզիկական անձինք, ձեռնարկություններն ու կազմակերպություններն ապահովագրությունն ընդունում էին որպես լրացուցիչ
«հարկատեսակ» [2]: Հասկանալի է, որ ունենալով այդպիսի «ժառանգություն» և հաշվի առնելով վերջին երկու տասնամյակում տնտեսական
վերափոխումների բարդությունները, որոնք պայմանավորված էին ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ գործոններով, հանրապետությունում հնարավորություն չէր ընձեռվում շուկայական տնտեսությանը բնորոշ ապահովագրության արդյունավետ համակարգի ձևավորման համար: Ընդ որում` բազմաթիվ երկրներում նշված ապահովագրությունն
իրականացվում է պետության ֆինանսական աջակցությամբ՝ ապահովագրավճարների լրահատկացման միջոցով, ինչը չի հակասում ԱՀԿ-ի
պահանջներին [6]:
Ֆրանսիայում գործում է մասնակի լրահատկացվող ապահովագրություն և պետության օժանդակության համակարգ տարբեր տեսակի
աղետներից: Մասնավոր ապահովագրության շրջանակներում իրականացվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և կենդանիների ապահովագրությունը գրեթե բոլոր տեսակի ռիսկերից:
Գերմանիայում պետության կողմից գյուղատնտեսական ռիսկերի
ապահովագրավճարները չեն լրահատկացվում: Սակայն դաշնային մակարդակով ընդունված իրավական ակտերով նախատեսվում է բազմաբնույթ տարերային աղետներից տուժած տնտեսություններին պետության աջակցության ցուցաբերումը, կրած վնասի փոխհատուցումը:
64

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

Հունաստանում ապահովագրությունն առավելապես պետական համակարգ է: Պետությունն իր ենթակայության ներքո գտնվող պետական
ապահովագրական ընկերության միջոցով գանձում է ապահովագրավճարները, մշակում և իրականացնում է ապահովագրության ծրագրերը և
փաստացի երաշխավորում է կորուստների հատուցումը: Մասնավոր
հատվածի դերը գյուղատնտեսության ապահովագրությունում սահմանափակված է: Մասնավոր հատվածի պոլիսները չեն լրահատկացվում պետության կողմից:
Իսպանիան ունի գյուղատնտեսության ապահովագրության հարուստ
փորձ: 1920-1970 թվականներին այնտեղ գործում էր պետական մասնակցությամբ ապահովագրական համակարգ: Ներկայիս համակարգը
ձևավորվել և գործում է 1978-ից և հաշվի է առնում նախկին տարիներին
ձեռք բերված փորձը: Իսպանիայի ապահովագրական համակարգը չի
առանձնացնում ռիսկեր, որոնք ապահովագրվում են պետական կամ
մասնավոր հատվածի կողմից: Ըստ էության, գյուղատնտեսության բոլոր
ռիսկերն ապահովագրվում են մասնավոր ընկերությունների կողմից, պետության մասնակի լրահատկացմամբ:
Իսպանիայում առաջարկվում է գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրական վկայագրերի չորս տարբերակ՝ [7]
1. վկայագրեր, որոնցով ապահովագրվում է մեկ ռիսկ (exceptional),
2. վկայագրեր, որոնք ապահովագրական ծածկույթ են տրամադրում
միանգամից մի քանի ռիսկի գծով (multiple risk),
3. վկայագրեր, որոնք ներառում են ապահովադիրների բոլոր գյուղատնտեսական ռիսկերը (all-risk),
4. դասիչային ապահովագրություն (եղանակի դասիչ): Եղանակի
դասիչը կիրառվում է մեղվաբուծության և արոտավայրերի ապահովագրության գծով, որի դեպքում ապահովագրական հատուցումը կատարվում է ֆերմերների եկամուտների կորստի գծով: Օրինակ, եթե ապահովագրվում են արոտավայրերը, ապա փոխհատուցումը վճարվում է գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրման ծախսերի գծով:
Ֆերմերները հիմնականում ապահովագրվում են վկայագրերի երկրորդ տարբերակով (multiple risk), որը նրանց հնարավորություն է տալիս
կատարել ապահովագրական ռիսկերի ընտրություն և հավասարաչափ
ծածկում է ինչպես բնակլիմայական, այնպես էլ հրդեհի ռիսկերը: Վկայագրերի բազմազանությունը ծրագրի հաջողության պատճառներից մեկն է:
Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրության իսպանական համակարգը պետության և մասնավոր հատվածի բազմակողմանի համագործակցության արդյունք է: Ապահովադիրներն ապահովագրվում են
հիմնականում իրենց կոոպերատիվների և միությունների միջոցով՝ կի65
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րառելով փոխադարձ ապահովագրության կառուցակարգերը: Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների միջոցով գյուղատնտեսական ռիսկերի
ապահովագրության համակարգը, որն իրականացվում է փոխադարձ ապահովագրության միջոցով, հանդիսանում է տարբեր երկրներում կիրառված ապահովագրության տարբեր համակարգերից առավել կենսունակ
ձևաչափ: Այս համակարգը նախատեսում է պետության կողմից ապահովագրավճարների լրահատկացում՝ դրանց մեծության 49%-ի չափով:
Կոոպերատիվների միջոցով գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրության ծավալներն էականորեն աճել են հատկապես վերջին տարիներին և դրանց տեսակարար կշիռն ողջ գյուղատնտեսական ռիսկերի
ապահովագրության մեջ էականորեն բարձրացել է (տե՛ս Աղյուսակ 1):
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների միջոցով փոխադարձ ապահովագրության կառուցակարգերի կիրառմամբ գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրությունը լայնորեն իրականացվում է աշխարհի տարբեր երկրներում, մասնավորապես՝ Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում, Հնդկաստանում, Չինաստանում և այլն:
Ճապոնիայում ազգային գյուղատնտեսական կոոպերատիվների փոխադարձ ապահովագրության միությունը միավորում է 47 տարածաշրջանային գյուղատնտեսական կոոպերատիվների փոխադարձ ապահովագրության միություններ, որոնք իրականացնում են ֆերմերների ապահովագրությունը: Բացի փոխադարձ ապահովագրությունից, կոոպերատիվներն իրենց անդամներին տրամադրում են նաև հետևյալ ծառայությունները.
1. վարկային և բանկային,
2. գյուղատնտեսական մթերքների մարքեթինգ,
3. կրթական և վերապատրաստման,
4. ֆերմերներին աջակցություն սպառողական և այլ անհրաժեշտ
ապրանքների մատակարարման գծով:
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Աղյուսակ 1

Իսպանիայում գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրության մեջ
կոոպերատիվների տեսակարար կշիռը [5]
Բերքի ապահովագրություն

Աշնանացան ցորեն

Ընդհանուր ապահովագրված
ցանքատարածությունների մեջ
կոոպերատիվների տեսակարար
կշիռը (տոկոսներով)
80%

Խաղողի այգիներ

40%

Բանջարեղեն և ծաղիկներ

28%

Գյուղատնտեսական
կենդանիների
ապահովագրություն

Ապահովագրված կենդանիների
մեջ կոոպերատիվների միջոցով
ապահովագրության տեսակարար
կշիռը (տոկոսներով)

Խոշոր եղջերավոր անասուններ,
այդ թվում՝
- անկումը
- կատաղությունը
- դժբախտ դեպքերը

83%
12%
18%

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների փոխադարձ ապահովագրության համակարգը բաղկացած է եռաստիճան հանգույցներից, մասնավորապես, առաջին հանգույցը կոոպերատիվներն են, որոնք ներառում
են ֆերմերներին, երկրորդը` կոոպերատիվների տարածաշրջանային
միություններն են և երրորդը` կոոպերատիվների ազգային միությունը:
Կանադայում գործում է դաշնային և տեղական իշխանությունների
կողմից համատեղ ֆինանսավորվող 3 ծրագիր, որոնք բազային ծածկույթ են ապահովում գյուղատնտեսությունում բերքի և եկամուտների
կորստի ռիսկերից, մասնավորապես՝
– բերքի ապահովագրության ծրագիրը,
– զուտ եկամուտների կայունացման ծրագիրը,
– տարերային աղետներից գյուղատնտեսության եկամուտների
պաշտպանության:
Ռուսաստանի Դաշնությունում գյուղատնտեսության ապահովագրությունը նույնպես իրականացվում է ինչպես կամավոր, այնպես էլ պարտադիր եղանակով: Դաշնային բյուջեից պետական աջակցության նպատակով տրամադրվող լրահատկացները տրամադրվում են ՌԴ-ի գյու67
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ղատնտեսության նախարարության կողմից: Պարտադիր ապահովագրության ժամանակ դրույքաչափը կազմում է ապահովագրական գումարի 5%-ը, իսկ այն ապահովագրական ընկերություններում, որտեղ գյուղատնտեսական կենդանիների ապահովագրությունն իրականացվում է
կամավոր սկզբունքով, ապահովագրավճարների դրույքաչափը տատանվում է ապահովագրական գումարի 8-15%-ի սահմաններում: Չնայած պետության կողմից ձեռնարկվող միջոցներին՝ ՌԴ-ում գյուղատնտեսության
ապահովագրությունը դեռևս գտնվում է զարգացման բավական ցածր
մակարդակի վրա: Դրա հիմնական պատճառներից է գյուղացիական
տնտեսությունների անվճարունակությունն ու պետության-մասնավոր
հատվածների միջև փոխվստահության, փոխհամագործակցության
դեռևս անբավարար վիճակը:
Ուսումնասիրության արդյունքում հանգել ենք այն հետևության, որ
գյուղատնտեսական ապահովագրության մոտեցումների, ձևերի, մեթոդների բազմազանությունը պայմանավորված է տվյալ երկրի գյուղատնտեսության վարման ռիսկայնությամբ, ոլորտի առանձնահատկություններով
և տնտեսության կառուցվածքում ոլորտի նշանակությամբ, երկրի տնտեսական հնարավորություններով, ապահովագրության բնագավառում
ձևավորված ավանդույթներով (մշակույթով), իրականացվող քաղաքականության սոցիալական ուղղվածությամբ, ապահովագրական շուկայի
զարգացվածության մակարդակով, ապահովագրական մարքեթինգի
արդյունավետությամբ և մի շարք այլ գործոններով: Ուստի գյուղատնտեսության ապահովագրության բնագավառում միջազգային փորձի տեղայնացումը պահանջում է, առաջին հերթին, հանրապետությունում առկա
ռիսկերի գնահատում, ռիսկերի արդյունավետ կառավարման ուղղությամբ խոչընդոտող գործոնների բացահայտում, գյուղատնտեսական
ապահովագրությունում հստակ քաղաքականության մշակում և իրականացում` ելնելով ընձեռված պաշարների հնարավորություններից:
Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ պետությունները մշակում և
իրականացնում են ագրարային ոլորտի ռիսկերի ապահովագրության
ներդրման և զարգացման խթանման քաղաքականություն: Մասնավորապես ԱՊՀ երկրներից Ռուսաստանյան Դաշնությունում կառավարությունն որոշում է կայացրել ՌԴ գյուղատնտեսության նախարարությանը
կից ստեղծել դաշնային պետական կազմակերպություն` Ագրոպարենային արտադրության ոլորտում ապահովագրության պետական աջակցության դաշնային գործակալություն, որի հիմնական գործառույթներից է
հանդիսանում ոլորտում ապահովագրության զարգացման և պետական
կարգավորման քաղաքականության իրականացումը:
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Այսպիսով, միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը, որը վերաբերում է գյուղատնտեսական ռիսկերի կառավարմանը` կապված ապահովագրական համակարգի գործունեության հետ, անշուշտ, մեծապես
կնպաստի ճիշտ կողմնորոշվելու մեր երկրում հստակ քաղաքականության մշակման, ինչպես նաև դրա իրականացումն ապահովող կառուցակարգերի ընտրության հարցում:
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В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Анализ международного опыта управления рисками показывает,
что оно наиболее эффективно осуществляется в развитых странах,
где существуют соответсвующие институциональные структуры, внедряются значительные инвестиции, особое внимание уделяется
научно-методической работе в области управления рисками, формированию консалтинговых и информационных систем, концентрации
превентивных мер. Это исследование послужит разработке правильной политики для нашей страны, а также выбор механизмов для их
реализации.
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INSURANCE AND THE MANAGEMENT OF THE RISKS OF THE
AGRARIAN SECTOR IN THE DEVELOPED AND THE DEVELOPING
COUNTRIES
Analysis of international experience of risk management shows that it
is most effective carried out in developed countries, where there adequate
institutional structures, are made significant investments, special attention
is paid to methodological works in the field of risk management, formation
of consulting and information systems, concentration of resources,
implementation of preventive measures. This study will contribute to
making the right choice of policy for our country, as well as the choice of
implementation mechanisms.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В
КОНТЕКСТЕ БАЗЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА

На практике микрофинансирования, коммерческие банки и
кредитные организации Республики Армения в настоящее время
применяют только ограничительные регулирующие нормы. В связи
с этим, в сфере регулирования микрофинансирования также считается актуальным применение мотивационных и предотвращающих норм, которые в первую очередь поспособствуют развитию
кредитной системы в контексте Базельского процесса. Основные
принципы Базельского процесса часто обходят микрофинансовый
сектор, что значительно снижает эффективность предоставления
микро займов.
Ключевые слова: финансово - экономические нормативы, буферный капитал, ликвидность активов, микрофинансовая деятельность.

Микрофинансирование является составной частью финансового
рынка и нуждается в регулировании на основе международных принципов. Опубликованные Базельские основные принципы содержат
лишь ссылку на их применимость в отношении небанковских финансовых учреждений, оказывающих депозитные и кредитные услуги,
аналогичные услугам банков. Вместе с тем, эти принципы отмечают,
что регулирование некоторых категорий микрофинансовых учреждений может отличаться от регулирования коммерческих банков в том
случае, когда общая сумма депозитов, хранимых в этих учреждениях,
составляет мизерную часть депозитов всей финансовой системы. В
этой связи, все внимание базельского надзора уделено банкам, а
ссылка на оценку деятельности небанковских финансовых учреждений
делается лишь постольку, поскольку они воздействуют на деятельность находящихся под надзором банков [1].
В экономической литературе справедливо отмечается, что регулятивы микрофинансирования обходят проблемы применения дифференцированных подходов к различным видам небанковских финансо71

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2015

вых учреждений в зависимости от характера, масштабов и сложности
видов деятельности, которыми им разрешено заниматься [2]. В специальной литературе приводится другой повод совместного регулирования деятельности МФО. Законодательные и регулирующие органы
должны уделять особое внимание всевозрастающему числу таких
кредитных МФО, которые, фактически, являясь неэффективными,
стремятся трансформироваться в коммерческие структуры и регулируемые депозитные учреждения. МФО стремятся получить более
широкий доступ к долговому и инвестиционному финансированию, и
одновременно расширить спектр финансовых услуг клиентам, в частности, прием депозитов, что, в результате, приведет к ухудшению
степени достаточности капитала этих организаций.
В связи с этим, нами предлагается, наряду с дифференцированной оценкой достаточности капитала по разным видам МФО в
Республике Армения (см. таблицу 1) сформировать также буферный
капитал, по минимальной величине 1.5% к взвешенным рискам активов. Это в первую очередь позволит повысить размер капитала по
противостоянию кризисных явлений и покрытию внешних рисковых
потерь в разных видах организации по микрофинансированию, и, вовторых, гармонизировать систему регулятивов деятельности коммерческих банков и организаций микрофинансирования, тем самым
предоставляя аналогичные условия конкуренции в финансовом рынке
для мелких и крупных игроков. Ведь, с внесением требования по
созданию буферного капитала для МФО, в значительной степени
“смягчит их аппетит” в осуществлении необоснованных кредитных
интервенций в микро бизнес.
Еще один шаг к решению проблем совершенствования совместного регулирования надзора над деятельностью МФО в контексте
Базельского процесса, является использование нормативов по ликвидности этих организаций. До настоящего времени, в состав предельных величин экономических нормативов деятельности кредитных
организаций Армении не включены показатели ликвидности (см.
Таблицу 1), что с точки зрения кредиторов делает их деятельность
более рискованным.
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Таблица 1
Сравнение действующих предлагаемых финансовоэкономических нормативов деятельности кредитных
организаций РА 1
Предлагаемые нормативы

Действующие нормативы

Ограничивающие
Минимальные
размеры
уставного
капитала и
общего
(собственного)
капитала

50-150 млн
драм в
зависимости
от типа
организации

минимальные
размеры
уставного
капитала и
общего
(собственного)
капитала

50-150 млн
драм в
зависимости
от типа
организации

Общий
капитал/взвешенные активы с
учетом риска

2%-10% в
зависимости
от типа
организации

Общий
капитал/взвешенные активы
с учетом риска

2%-10% в
зависимости
от типа
организации

максимальный
размер риска на
одного заемщика

≤ 25%

Максимальный
размер риска
на одного
заемщика

≤ 25%

Предотвращающие
Буферный
капитал/
взвешенные
рисками активы

≥ 1.5%

не
применяется

Краткосрочная
ликвидность

≥ 100%

не
применяется

Мотивирующие
отчисления на
внутренний
страховой фонд/
выдаваемые
микрокредиты

1

≥ 0.2%

не
применяется

Составлен авторами.
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Исследования показывают, что стандарты ликвидности и система
мониторинговых инструментов изложены в документе Комитета
«Международные стандарты по оценке риска ликвидности, стандартам
и мониторингу», опять касающиеся коммерческих банков, обходя
сферу микрофинансирования [3]. К тому же, комитет предлагает два
стандарта регулирования риска ликвидности, разработанные для
разных, но взаимно дополняющих целей. Во-первых, была поставлена
задача обеспечения надежного уровня ликвидности банков в краткосрочном периоде посредством создания запаса высоколиквидных
ресурсов, позволяющего продолжать деятельность в условиях стресса
в течение одного месяца. Во-вторых, немаловажным становится обеспечение устойчивости в долгосрочном периоде, посредством создания
дополнительных стимулов для банков по привлечению финансирования из более надежных источников на постоянной структурной
основе [4].
Все это предъявляет качественные требования к микрокредитованию в Армении не только по сохранению необходимого уровня ликвидности универсальных кредитных организаций, но осуществлению
риск менеджмента в системе микрофинансирования.
Таким образом, если на практике микрокредитования в кредитных
организациях Армении ныне применяются лишь ограничивающие
нормативы, то нами предлагается в состав регулятивов дополнительно включить также предотвращающие и мотивирующие нормативы
(см. Таблицу 1), что позволит:
Во-первых, поддерживать оптимальность в поле регулирования
деятельности системы кредитования в контексте Базельского процесса. Основополагающие документы Базельского процесса, зачастую
обходят сектор микрофинансирования, что в значительной степени
снижает эффективность глобальной финансовой архитектуры.
Во-вторых, формировать условия для равномерной конкуренции
на кредитном рынке Армении. Перенос и использование некоторых
нормативных регулятивов из сектора банковской деятельности в
сферу микрофинансирования, в свою очередь не только улучшит процессы финансовой стабильности и мотивации, но и создаст условия
для гармонизации действий базельских принципов между «нетрадиционными» финансовыми институтами и банковским сектором.
В-третьих, пересмотреть потребность в дополнительном капитале
и требования по ликвидности для снижения воздействия внешних
экономических факторов на деятельность микрокредитных организаций, что позволит выдержать возникающие системные потери по
коммерческим операциям и кредитам.
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Таким образом, введение предлагаемых дополнительных регулятивов предполагает введение показателей для обеспечения формирования резервных запасов капитала в благоприятные времена, которые
в дальнейшем могут быть использованы в периоды финансовых
трудностей организациями, предлагающие микрокредиты.
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ՆՈՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԵՊՀ դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու
ԱՐՏԱԿ ՅԱՐԱԶՅԱՆ

Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և
ինֆորմատիկայի պետական համալսարանի ասպիրանտ
ՄԻԿՐՈՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հայաստանի Հանրապետությունում իրագործվող միկրոֆինանսավորման գործընթացն ընդգրկում է միայն սահմանափակող կարգավորիչ
նորմեր: Այս առումով, ոլորտի կարգավորման բնագավառում արդիական է համարվում նաև մոտիվացիոն և կանխարգելիչ նորմերի կիրառումը, որոնք առաջին հերթին կօժանդակեն Բազելյան գործընթացի համատեքստում վարկավորման համակարգի օպտիմալացմանը: Բազելյան
գործընթացի հիմնարար սկզբունքները հաճախ շրջանցում են միկրոֆինանսավորման ոլորտը, ինչը էականորեն նվազեցնում է ֆինանսական
գլոբալ ճարտարապետության արդյունավետությունը:
Հիմնաբառեր. ֆինանսատնտեսական նորմատիվներ, կապիտալի
բուֆեր, ակտիվների իրացվելիություն, միկրոֆինանսավորրման գործունեություն:
NONNA KHACHATRYAN
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composition additionally also prevents and motivating regulations norms,
which will primarily support the optimal field control of credit system
implementation in the context of the Basel process. The basic principles’ of
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reduces the effectiveness of the global financial architecture.
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ԱՐՍԵՆ ԵՂԻԿՅԱՆ

ՀՀ կենտրոնական բանկ,
Գերմանահայկական հիմնադրամ, ավագ
աուդիտոր, տնտեսագիտության թեկնածու
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի հիփոթեքային շուկային: Դիտարկվում են այն հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են հիփոթեքային շուկայում տոկոսադրույքների, գների ձևավորման վրա:
Ուսումնասիրվում են նաև նշված վարկերի ծավալային հարաբերությունները Երևանում և մարզերում: Քննարկվում է Կենտրոնական բանկի դերը Հայաստանի հիփոթեքային շուկայի զարգացման
բնագավառում:
Ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս արձանագրել, որ չնայած տոկոսադրույքների որոշ փոփոխություններին, այնուամենայնիվ, հիփոթեքային շուկան դեռևս մնում է կայուն, իսկ վերջինիս
ծավալները փոքր-ինչ, սակայն համաչափ աճում են:
Հիմնաբառեր. հիփոթեքային վարկ, տոկոսադրույք, բնակարանային ֆինանսավորում:

Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի երկրորդ կիսամյակում, ի համեմատ նույն թվականի առաջին կիսամյակի, անշարժ գույքի շուկայում գործարքների քանակն աճել է 13,7%-ով, իսկ 2013 թվականի երկրորդ կիսամյակի համեմատ` 10,6%-ով:
Իրականացված գործարքների քանակը Երևան քաղաքում կազմել է
34%, որը 2014 թվականի առաջին կիսամյակի համեմետ աճել է 0,6%-ով:
Մարզերից ամենամեծ տեսակարար կշիռը բաժին է ընկել Կոտայքի
մարզին՝ 13,3%, ամենափոքրը` Վայոց ձորին` կազմելով 1,8%:
Երևան քաղաքում անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված գործարքների ընդհանուր քանակի 63,8 %-ն արձանագրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների նկատմամբ:
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գնային դասիչների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ դրամով 2014-ի երկրորդ կիսամյակում բնակելի շենքերի բնակարանների 1 ք/մ. միջին գինը
Երևանում կազմել է 273700 ՀՀ դրամ, որը 2014-ի առաջին կիսամյակում
կազմում էր 273500 ՀՀ դրամ, իսկ 2013 թվականի երկրորդ կիսամյակում՝ 272700 ՀՀ դրամ:
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Ելնելով վերոշարադրյալից` կարելի է փաստել, որ ՀՀ դրամով (Երևան
քաղաքում) 1 ք/մ տարածքի գինը բազմաբնակարան շենքերի համար
գրեթե չի փոփոխվել, սակայն եթե հաշվի առնենք արտարժույթի, մասնավորապես ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի աճը նշված 6 ամիսների ընթացքում, ապա ակնառու է դառնում, որ անշարժ գույքի գները նույն ժամանակահատվածի համար ԱՄՆ դոլարով նվազել են մոտ 15%-ով:
Վերջին 1 տարվա ընթացքում հանրապետությունում հիփոթեքային
վարկերի ծավալները ստորև ներկայացված են:

Աղյուսակ 1

ՀՀ առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից
ՀՀ ռեզիդենտներին տրամադրված հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի
դինամիկան 2014-2015թթ. ընթացքում [1]
(մլրդ. դրամ)
2014

2015

փետ. մարտ ապր. մայ. հուն. հուլ.

օգ.

սեպ. հոկ.

նոյ.

դեկ.

հուն.

79.8

ՀՀ դրամով
տրամադրված
հիփոթեքային
վարկեր

75.4

76.3

77.1

77.4

77.7

78.2

79.1

79.4

80.4

79.8

Արտարժույթով
տրամադրված
հիփոթեքային
վարկեր

88.1

88.8 90.9

91.5

92.5

91.8

93.5

93.5 95.0 100.9 111.1

109.9

168 168,9 170,2

170

172,6 172,9 174,4 180,7 191,5

189.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
բանկեր և
վարկային
կազմակերպություններ

163,5 165,1

79.4

Դրամային հիփոթեքային վարկերի տեսակարար կշիռը վերջին վեց
ամիսների ընթացքում նվազել է 4%-ով` կազմելով 42%: Այս հանգամանքը
պայմանավորված է նրանով, որ դրամի արժեզրկման և արտարժութային փոխարժեքների տատանման պարագայում բանկերն ու վարկային
կազմակերպություններն ավելի զգույշ քաղաքականություն են վարում
ՀՀ դրամով վարկերի տրամադրման բնագավառում՝ առավելություն տալով արտարժույթին:
2015-ի հունվարի դրությամբ հիփոթեքային վարկերը բանկերի և
վարկային կազմակերպությունների ընդհանուր վարկային պորտֆելում
կազմել են մոտ 8%:
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Համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական տվյալների`
բանկերի կողմից 1 տարուց ավել ժամկետայնություն ունեցող ավանդների միջին տոկոսադրույքները ներկայացված են աղյուսակում:
Ֆինանսական շուկան ավելի լավ պատկերացնելու նպատակով բերենք մի քանի աղյուսակներ, որոնց թվային ցուցանիշների էական փոփոխությունները, մասամբ, կարող են ազդել հիփոթեքային շուկայի վրա,
մասնավորապես.

Աղյուսակ 2

ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների
տոկոսադրույքը (1 տարուց ավել ժամկետով) [2]
2014
ԱՎԱՆԴՆԵՐ

ՀՀ դրամ
(1 տարուց
ավել)
ԱՄՆ դոլար
(1 տարուց
ավել)

2015

Ապր. Մայ. Հուն. Հուլ. Օգ. Սեպ. Հոկ. Նոյ. Դեկ. Հուն. Փետ.
12,38 12,60 12,53 12,53 12,82 12,76 12,55 12,65 13,15 13,27 14,75

7,41

7,16

7,47 7,44

7,21 7,20 7,36 7,15 7,20 7,12

7,24

Դիտարկելով աղյուսակում ներկայացված տոկոսադրույքները` կարելի է արձանագրել, որ ֆինանսական շուկայում ավանդների ներգրավման ասպարեզում վերջին 6 ամիսների ընթացքում բանկերի կողմից ՀՀ
դրամով ավանդների տոկոսադրույքը բարձրացել է մոտ 2 տոկոսային
կետով, իսկ ԱՄՆ դոլարով ներգրավված ավանդների տոկոսադրույքները գրեթե չեն փոփոխվել:
Չնայած արտարժույթի փոխարժեքի անցյալ տարեվերջի թռիչքի
հետևանքով բանկերի կողմից դրամային դեպոզիտների ներգրավման
համար առաջարկվող տոկոսադրույքները բարձրացվեցին` այնուամենայնիվ այն չհանգեցրեց ֆիզիկական անձանց տրվող հիփոթեքային
վարկերի տոկոսադրույքների բարձրացմանը:

79

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2015

Աղյուսակ 3

Ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները
Հիփոթեքային
վարկերի %
Ապր. Մայ. Հուն. Հուլ.

2014

2015

Օգ. Սեպ. Հոկ. Նոյ. Դեկ. Հուն. Փետ.

ՀՀ դրամ

11,8 12,6 12,6 12,9 11,7 12,6 12,6 12,3 11,9 11,5 11,3

ԱՄՆ դոլար

12,3 12,4 13,1 11,8 11,8 12,0 12,1 11,8 12,2 12,9 13,1

Ամփոփելով աղյուսակում ներկայացված տվյալները` կարելի է փաստել, որ շուկայում գործող ֆիզիկական անձանց տրված հիփոթեքային
վարկերի տոկոսադրույքները վերջին վեց ամիսների ընթացքում ՀՀ
դրամով նվազել են գրեթե 0,7%-ով, սակայն ԱՄՆ դոլարով աճել 1,1%-ով:
Տոկոսադրույքների էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել
նաև պետական միջին ժամկետ պարտատոմսերի շուկայում:
Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են պետական կարճաժամկետ և միջին ժամկետ պարտատոմսերի տոկոսադրույքները նախորդ մեկ տարվա ժամանակահատվածում:

Աղյուսակ 4

28.02.15

31.01.15

30.12.14

28.11.14

31.10.14

30.09.14

31.08.14

31.07.14

30.06.14

31.05.14

30.04.14

Ամսաթիվ

31.03.14

Պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության տոկոսադրույքները
(միջինացված %) [3]

Միջին
ժամկետ

13.83 13.61 13.52 13.51 13.44 13.44 13.41 13.34 13.27 13.26 13.26 13.27

Կարճաժամկետ

8.75

8.58

8.39

8.15

8.08

7.94

7.77

7.61

7.55

7.57

7.59

12.49

Այստեղ վերջին 6 ամիսների ընթացքում, միջին ժամկետ պարտատոմսերի տոկոսադրույքները գրեթե չեն փոփոխվել` նվազելով ընդամենը 0.14%-ով, սակայն կարճաժամկետ պարտատոմսերի համար համեմատական կայունությունից վերջին ամսում արձանագրվել է տոկոսադրույքի որոշակի աճ 4.72%-ի չափով:
Էական աճ է արձանագրվել նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականությունն արտացոլող տոկոսադրույքներում: Ար80
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ձագանքելով նախորդ տարվա արտարժութային շուկայի իրավիճակին`
ՀՀ կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը
բարձրացրել է հասցնելով 10,5%-ի: Վերջինիս թռիչքը հնարավոր է կարճատև ժամանակահատվածում ազդի նաև հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների աճին, որոնք համեմատականորեն դեռևս կայուն են:
Ամփոփելով վերոշարադրյալը` կարելի է փաստել, որ չնայած վերը
նշված որոշ տոկոսադրույքների փոփոխությանը, այնուամենայնիվ ՀՀ
հիփոթեքային շուկան գտնվում է հարաբերական կայուն վիճակում, որտեղ հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների էական տատանումներ,
ինչպես նաև ծավալների կրճատումներ, ընդհանուր առմամբ չեն գրանցվել:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գնաճի հաշվետվություն, 2014/4, ՀՀ կենտրոնական բանկ:
2. https://www.cba.am

3. https://www.cadastre.am
4. https://www.minfin.am
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
Статья посвящена ипотечному рынку Армении.
Здесь рассматриваются основные показатели, которые влияют на
цены, складывающиеся на ипотечном рынке республики.
В общем смысле рассмотрены объемы ипотечного кредитования, а
также их соотношения между регионами Армении.
В статье также говорится о роли Центрального банка в развитии
ипотечного рынка страны.
Несмотря на кое-какие изменения процентных ставок, все же,
объемы выданных ипотечных кредитов имеют тенденцию стабильного
монотонного увеличения, а рынок характеризуется относительной
стабильностью.
Ключевые слова: ипотечный кредит, процент, жилищное финансирование.
ARSEN YEGHIKYAN
German-Armenian Fund by CB of RA,
Senior auditor, Doctor of Economy
GENERAL TENDENCIES OF DEVELOPMENT IN MORTGAGE MARKET
This article is devoted to the mortgage market of the Republic of
Armenia.
It examines the main factors that affect prices, which are formed in the
mortgage market.
In a general sense reviewed volumes of mortgage lending, as well as
the propotion between the regions of Armenia.
The article also discusses the role of the Central Bank in the
development of the mortgage sector of the economy.
Despite some changes of interest rates amount of mortgage loans tend
to monotonic stable increasing and the market is characterized as a stable.
Keywords: mortgage loan, interest rate, housing finance.

Ներկայացվել է խմբագրություն 17.03.2015 թ.
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ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՃԿԱԼՅԱՆ

ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել այն հիմնական պայմանները
և նախադրյալները, որոնք անհրաժեշտ են ՀՀ-ում լիարժեք գործող
ծրագրային բյուջետավորման համակարգ ներդնելու համար: Ծրագրային բյուջետավորման ներդրումը ենթադրում է ոչ միայն լավ գործող համակարգեր և ընթացակարգեր պետական ֆինանսների
կառավարման բոլոր ենթաոլորտներում, ռազմավարական պլանավորումից մինչև վերահսկման գործառույթներ, այլ նաև այն տեղեկատվության մատչելիությունը, որն անհրաժեշտ է իրենց խնդիրների
և մանդատի առումով ներգրավված առանցքային շահագրգիռ կողմերին։
Հիմնաբառեր. ծրագրային բյուջետավորում, պաշարների օպտիմալ օգտագործում, կառավարման հաշվետվողականություն, բյուջեի
ծրագրերի հատկացումներ, քաղաքականության միջոցառումներ:

Պետական ֆինանսների կառավարման (այսուհետև` ՊՖԿ) համակարգի բարեփոխումներն ուղղված են հանրային ծախսերի կառավարման արդյունավետությանը` դրանով բարելավելով քաղաքականությունների և մատուցված ծառայությունների որակը, մասնավորապես [7]`
• հարկաբյուջետային կարգապահության ապահովում, ինչը կնպաստի մակրոտնտեսական կայունությանը և բյուջետային համակարգի
կանխատեսելիությանը,
• ֆինանսական միջոցների՝ հիմնական քաղաքականությունների և
գերակայությունների հետ կապի երաշխավորում ռազմավարական մոտեցումներին հետևելու միջոցով,
• ֆինանսական արդյունավետության ապահովում, ինչպես նաև միջոցների ֆինանսական ու տեխնիկական արդյունավետության և տնտեսաբար օգտագործման երաշխավորում,
• հանրային միջոցների ծախսման հաշվետվողականության ապահովում:
Բարեփոխումների առանցքային տեսլականն է. «Կենտրոնացված
կանոնակարգում – ապակենտրոնացված կառավարում»: Սա իրականացնելու համար, հանրային ֆինանսների կառավարման (այսուհետև` ՀՖԿ)
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համակարգի բարեփոխումները պետք է օգնեն ձևավորելու կառավարման մշակույթը, որը`
• մի կողմից ապահովում է ՀՖԿ-ին առնչվող ընթացակարգերի
կենտրոնացված (ներդաշնակեցված) կանոնակարգում, իսկ մյուս կողմից
• իրավասություններ է տալիս բոլոր մակարդակների կառավարիչներին (ապակենտրոնացում), ովքեր ունեն պաշարների օպտիմալ օգտագործման պարտականություն ու հաշվետվողականություն (կառավարիչների հաշվետվողականություն և պատասխանատվություն):
ՀՀ-ում ՊՖԿ համակարգի բարեփոխումներն ուղղված են ծրագրային բյուջետավորման (այսուհետև` ԾԲ) ներդրմանը ենթաոլորտներում: Ինչպես հայտնի է, ՀՀ կառավարության 2008-2012 թվականների
գործունեության ծրագրով ԾԲ (արդյունքի վրա հիմնված) ներդրումը ճանաչվել է գերակա ուղղություն: Այս գործընթացը շարունակվում է արդեն
10 տարուց ավելի: Առաջին քայլերը կատարվել են 2003-ին Միացյալ
Թագավորության Միջազգային զարգացման դեպարտամենտի (ՄԶԴ)
կողմից՝ «Հայաստան. Աջակցություն ՄԺԾԾ իրականացմանը» ծրագրի
շրջանակներում, որտեղ ծրագրային բյուջետավորումը փորձնական կարգով փորձարկվեց երեք նախարարությունում՝ առողջապահության,
կրթության և գիտության և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի: ԾԲ
բարեփոխումների աշխատանքը մինչ այժմ կենտրոնացված է եղել բյուջեի մշակման փուլի վրա: Իսկ ինչ վերաբերում է ՊՖԿ մյուս ենթաոլորտներում այս համակարգի ներդրմանը, ապա բարեփոխումները դեռ չեն
արձանագրել նույն մակարդակի հաջողություններ [3]:
ԾԲ հիմնական հատկանիշներից է բյուջետային գումարների դիմաց
մատուցվող ծառայությունների և արդյունքների թափանցիկության և
հաշվետվողականության կարևորումը, որի դեպքում պետական բյուջեի
միջոցների հաշվին մատուցվող ծառայությունների, ինչպես նաև պետական մարմինների գործունեության ոչ ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշները նույնքան կարևոր են համարվում, որքան և ֆինանսականը:
Կառավարության ԾԲ նպատակն է ներկայացնել բյուջետային տեղեկատվությունն այնպիսի կառուցվածքով, որը հնարավոր կդարձնի վերահսկել, որ բյուջեն օգտագործվում է՝ իրականացնելու կառավարության քաղաքականություններն ու քաղաքականությունների վերաբերյալ խորհրդարանի որոշումները։ Ծրագրերով կազմված բյուջեն տեղեկացնում է
նպատակների և արդյունքների մասին։ Այս տեղեկատվությունը պետք է
օգտագործվի՝ երաշխավորելու բյուջետային պաշարների օգտագործման
համապատասխանությունը (քաղաքականության վերաբերյալ քաղաքական որոշումների առումով) և ուժեղացնելու բյուջետային պաշարների
օգտագործման արդյունավետությունը [1]։
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ՀՀ կառավարության նպատակն է ներդնել ծրագրային բյուջետավորում, որպես իրավական ուժ ունեցող հատկացումներ սկսած 2018 թվականից [2]։ Այս մտադրությունները հայտարարվել են կառավարության
ծրագրում։ Իրավական պարտադիր ուժ ունեցող ծրագրային հատկացումների վերաբերյալ որոշումը կարևորագույն դերակատարում ունի
լիարժեք ԾԲ իրականացման համար։ Այն կսահմանի ԾԲ շրջանակի հետագա զարգացման հետ կապված քայլերն ու աշխատանքները, տարեկան բյուջետային փաստաթղթի կառուցվածքն ու բովանդակությունը և
խորհրդարանի ու կառավարության միջև ու կառավարության ներսում
որոշումների կայացման գործընթացը։ Սա պատասխանում է բյուջետային գործընթացի առանցքային շահակիցների միջև ԾԲ տեղեկատվության բազմազանեցման անհրաժեշտությանը՝ այս հաստատությունների
գործառույթներին ու մանդատին համապատասխան։ Համաձայն միջազգային փորձի` խորհրդարանին պետք է հասանելի լինի քաղաքականության զարգացումների, այս քաղաքականությունների ռազմավարական
նպատակների իրականացման և միջնաժամկետ հատվածում հասանելի
պաշարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Առանձին հատկացումների վերաբերյալ որոշումների ժամանակ, կառավարությանն անհրաժեշտ
է ինստիտուցիոնալ բյուջետային ծրագրերի և դրանց արդյունքների ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունը [11]։ Այս տեղեկատվությունը
համապատասխանում է խորհրդարանի մանդատին՝ որոշելու այն քաղաքականություններն ու տարեկան ծրագրի հատկացումները, որոնք պետք
է իրականացվեն կառավարության կողմից։
Բյուջեի կարգավորում
ԾԲ իրականացման իրավական հիմքը պետք է պատշաճ կերպով
սահմանված լինի իր պահանջներում և լիարժեք գործի։ Այն իրավական
հիմքեր է ապահովում ողջ կառավարությունում ծրագրային բյուջետավորման կիրառման համար։ Սրա պատճառը բյուջետային գործընթացի
տարբեր քայլերի համար հստակ կանոնների սահմանումն է՝ բյուջեի նախապատրաստում, ընդունում, կատարում, հաշվետվության ներկայացում
և աուդիտ, ինչպես նաև այդ գործընթացներում տարբեր դերակատարների դերերի և պարտականությունների սահմանում [6]։ Չնայած «ՀՀ
բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխություններին, որով կառավարությունից պահանջվում է խորհրդարանին
տեղեկություններ տրամադրել ԾԲ մասին, սա բավարար չէ լիովին պարտադրելու ծրագրային բյուջետավորումը Հայաստանում ներդնելու համար։ Ուստի այս ուղղությամբ իրականացվուղ բարեփոխումները պահանջվում են օրենքում լրացուցիչ փոփոխություններ։ Փոփոխությունները
պետք է ներառեն՝
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• ԾԲ հայեցակարգի ներառում բյուջետային համակարգի համապատասխան բյուջետային սկզբունքներում (օրինակ՝ բյուջետային միջոցների օգտագործման արդյունավետություն, բյուջեների թիրախավորում),
• ԾԲ ձևաչափի պահանջներ բյուջետային գործընթացի բոլոր փուլերում՝ ընդունում, կատարում, հաշվետվությունների ներկայացում և աուդիտ,
• ԾԲ իրականացման ժամանակ կառավարությունում և դրանից
դուրս դերերի ու պարտականությունների սահմանում, այդ թվում՝ բյուջետային իրավասության փոխանցում ճյուղային նախարարություններին,
• ծրագրի ներկայացում և ինստիտուցիոնահեն բյուջետային հատկացումների լիարժեք իրականացում «Պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում,
• իրավաբանորեն պարտադիր բյուջետային ծախսերի ագրեգացում՝ համաձայն պետական բյուջեի ծախսերի գործառութային և տնտեսական դասակարգման։
Այս փոփոխությունները ԾԲ կդարձնեն գործառութային և կսահմանեն
բյուջետային գործընթացի բոլոր դերակատարների պարտականությունները։
ԾԲ գործողությունների ծրագիր, մեթոդաբանություն
Զարգացման տարբեր գործընկերներ աջակցություն են ցուցաբերել
ՀՀ կառավարությանը ԾԲ մեթոդաբանության մշակման գործընթացում։
Այս ջանքերի արդյունքում, 2010 թվականից ի վեր գրեթե բոլոր նախարարություններն ու կենտրոնական կառավարության մարմիններն իրենց
բյուջեները մշակել են համաձայն ԾԲ ձևաչափի [3]։ Սակայն, ծրագրային
բյուջետավորման մեթոդաբանության մշակման և իրականացման կարողությունները ճյուղային նախարարություններում ու կենտրոնական կառավարության գերատեսչություններում տարբեր են։ Սկզբնական փուլում, որպես ԾԲ փորձնական ընտրված նախարարություններ մյուսների
հետ համեմատած արագ են առաջ շարժվել։ Մեթոդաբանության ներկայիս ուղեցույցները կենտրոնանում են բյուջեի նախապատրաստման փուլի վրա։
Ամբողջական ԾԲ համակարգի իրականացումից առաջ ՀՀ կառավարությունը պետք է մշակի և քննարկի ԾԲ գործողությունների ծրագիրրը, ներառյալ՝ բոլոր անհրաժեշտ մանրամասն քայլերը, որոնք նախքան
իրավական պարտադիր ուժ ունեցող ԾԲ ներդրումը պետք է իրականացվեն կառավարության և այլ տարբեր հաստատությունների կողմից։
Պետական կառավարման համակարգում ԾԲ մտադրությունների
ընդհանուր մոտեցման և նպատակների ընկալմանն աջակցելու համար,
ներդնել ընդհանուր պաշտոնական տերմինաբանություն և տրամաբանական կապ ԾԲ տարբեր բաղադրիչների միջև, պետք է նախապատրաստել և կառավարության հաստատմանը ներկայացնել մի համապարփակ ծրագրային բյուջետավորման մեթոդաբանություն։ Մեթոդաբանությունը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ թեմաները ՝
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• Կառավարության ռազմավարական պլանավորման գործող համակարգի ներկայացումը,
• Կառավարության ծրագրի և ԾԲ իրականացման միջև կապերը,
• ոլորտային ռազմավարության, ՄԺԾԾ և ԾԲ միջև կապերը,
• բյուջետային ծրագրերի սահմանման սկզբունքները, ծրագրի նպատակների, աշխատանքների և ցուցանիշների մշակման ուղեցույցները,
• կառավարչական նպատակներով կատարողականի ցուցանիշների
համակարգը և կիրառումը,
• ճյուղային նախարարությունների ներքին կառավարման համար
ԾԲ կիրառումը։
Այս մեթոդաբանությունը պետք է դառնա ստանդարտ ԾԲ շրջանակի
մի մասի՝ իրենց ծրագրային բյուջեների մշակման ժամանակ պարտադիր բոլոր ծախսող մարմինների համար և միաժամանակ կիրառվի ամբողջ պետական հատվածում։ Այս ստանդարտ մեթոդաբանությունը կարող է ներառել նաև այլ շահագրգիռ կողմերի, ինչպիսին է վերահսկիչ
պալատը, որպեսզի օգնի գերատեսչություններին առաջին փուլում օգտվելու ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կիրառման համար հաստատություններում հասանելի փաստացի պաշարներից և երկրորդ փուլում բարելավելու բյուջետային ծրագրերը՝ գնահատելով դրանց համապատասխանությունը ստանդարտ ԾԲ մեթոդաբանության հետ և վերջապես գնահատելով բյուջեի ծրագրերի արդյունքները իրենց ներկայացված նպատակների հետ համեմատությամբ։
Բյուջետային փաստաթղթերում ծրագրային տեղեկատվության
ներկայացումն ու համապատասխանությունը
Միջազգային տեսանկյունից, բյուջեի ծրագիրը պաշարների հատկացման հիմնական գործիքն է, որտեղ ծախսերը դասակարգվում են
ըստ ծրագրի և գործունեության, յուրաքանչյուր ծրագրի գործառական
նպատակները և կատարողականի ցուցանիշները սահմանվում են յուրաքանչյուր ծրագրի կամ գործունեության համար։ Բյուջեի ներկայացումը,
ըստ ծրագրի, առաջին հերթին կենտրոնանում է ռազմավարական ոլորտի (կամ հիմնական ծրագրերի/գործառույթների) և կառավարության
ռազմավարական քաղաքականության նպատակների վրա [9]։
Ներկայում Հայաստանում կան մոտ 150 բյուջետային ծրագրեր և
մոտ 900 քաղաքականության միջոցառումներ։ Միջոցառումները գնահատվում են որակական և քանակական մի շարք ցուցանիշներով, որոնք
շուրջ 2400 են [1]։
Հայաստանի գործող ծրագրային կառուցվածքը, բյուջետային ծրագրերի քանակի օպտիմալացման առումով, պետք է վերանայվի՝ հստակեցնելով դրանք այնպես, որ աջակցեն քաղաքական որոշումների կայացմանը։ Բյուջետային ծրագրերը պետք է ձևակերպվեն կառավարության գործառույթների և համապատասխան ճյուղային նախարարության
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համար սահմանված հատուկ առաջադրանքներով։ Բյուջեի ծրագրի
մշակման ժամանակ պետք է հաշվի առնվի գործառութային դասակարգումը։ Բյուջեի ծրագրերի վերնագրերը պետք է արտացոլեն բյուջեի
ծրագրի գործառույթները, այլ ոչ թե նախարարության ռազմավարություններով սահմանված նպատակները։ Բյուջեի ծրագրերը, այդ թվում
ծրագրի նպատակը, տնտեսական դասակարգման և արդյունքների ցուցանիշների համաձայն ֆինանսավորման համախառն աղբյուրները
պետք է ներկայացված լինեն ՀՀ Ազգային ժողովի մակարդակում։ Սա
խորհրդարանականներին հնարավորություն կտա բովանդակային
քննարկումներ ծավալել քաղաքականության հարցերի վերաբերյալ։ Քաղաքականության գործող միջոցառումները պետք է վերասահմանվեն
բյուջեի ծրագրերի շրջանակներում ագրեգացված աշխատանքների։
Գործառութային դասակարգումը կարող է օգտագործվել նաև բյուջեի
ծրագրերով ագրեգացված աշխատանքների սահմանման համար։ Բյուջեի ծրագրերը, բյուջեի ծրագրերի և ագրեգացված աշխատանքների համար ծախսային տարրերը (աշխատակազմ, գործառական, կապիտալ
ծախսեր), ինչպես նաև արդյունքները պետք է վերլուծվեն ՖՆ մակարդակում։ Մանրամասն տեղեկատվության ներկայացումը (գործունեության միջոցառումներ) պետք է կատարվի ճյուղային նախարարության մակարդակում՝ կառավարչական նպատակներով և իրականացնող մարմինների միջև բյուջետային միջոցների բաշխման համար։ Նույն գործունեության կամ միջոցառման համար բազմաթիվ տնտեսական ծախսերի
կատեգորիաներ պետք է ներդրվեն, որպեսզի նաև կապ հաստատվի ընթացիկ ու կապիտալ ծախսերի միջև և ներկայացվեն բյուջեի ծրագրի յուրաքանչուր սեգմենտի շրջանակում պահանջվող բոլոր պաշարները։ Ցուցանիշների քանակը պետք է օպտիմալացվի՝ կառավարչական նպատակներով դրանք օգտագործելու համար։
Բյուջեի կառուցվածքը
Կարևոր կլինի, որ բյուջեն կառուցված լինի այնպիսի եղանակով, որ
հնարավոր լինի հետևել բյուջեի ծրագրերում նշված մտադրություններին
և նպատակներին [6]։ Սա երաշխավորելու համար պետք է իրականացնել բյուջեի կառուցվածքի վերլուծություն՝ պատասխանելով, օրինակ,
հետևյալ հարցերին՝
• Ո՞րն է հայեցողության մակարդակը բյուջեում։ Այն է՝ բարեփոխումների նախաձեռնությունների և/կամ վերահատկացումների համար
հասանելի «ազատ» միջոցների գումարը ծրագրի մտադրությունների
իրականացման համար:
• Ո՞րն է ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի միջև հարաբերությունը և
որքանո՞վ է դա պատասխանում ձևակերպված ծրագրային մտադրություններին:
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• Ո՞րն է բյուջեի կառուցվածքը ծախսային հոդվածների առումով և
որքանո՞վ է դա համապատասխանում ծրագրային մտադրություններին:
• Ո՞րն է կենտրոնական և մարզային/տեղական հատկացումների
միջև հարաբերությունը բյուջեում և որքանո՞վ է դա համապատասխանում ծրագրային մտադրություններին:
• Ինչպե՞ս են կանոնակարգվում բյուջետային պաշարները կենտրոնական մակարդակում ՖՆ և ճյուղային նախարարությունների միջև։
Արդյո՞ք ՖՆ վերահսկում է ոլորտային հատկացումները մարզային/տեղական մակարդակով։ Որքանո՞վ է դա համապատասխանում ծրագրային բյուջետավորման մտադրություններում և ԾԲ մեջ ճյուղային նախարարության մանդատի անհրաժեշտությանը։
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БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РА
Основной целью данного исследования является введение
основных условий, которые необходимы для полноценного внедрения системы программного бюджетирования в РА. Введение программного бюджетирования являются не только хорошо функционирующие системы и процедуры во всех секторах УГФ, с стратегического планирования до контроля функциями, но также доступ к
информации, которая необходима для их задач и полномочий
ключевых заинтересованных сторон.
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REQUIRED REFORMS FOR IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM
BUDGETING IN ARMENIA
The main purpose of this study is to introduce the basic conditions
which are necessary for the full implementation of program budgeting in
RA. The introduction of program budgeting is not only a well-functioning
systems and procedures in all sectors of the PFM, with strategic planning
to functions of control, but also access to information, which is necessary
for their tasks and responsibilities of key stakeholders.
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Իրավագիտություն
ՆԱԻՐԱ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության
աշխատակազմի քարտուղարության պետ,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ
Բնապահպանական իրավունքի զարգացումն իր հետ բերեց զանազան խնդիրների առաջադրում, որոնք անհապաղ լուծում են պահանջում: Դրանցից է՝ շրջակա միջավայրի պահպանությունը կառավարման ոլորտում, լիազորությունների ճիշտ բաշխման իրականացումը: Հայաստանի Հանրապետության գործող իրավական դաշտում առկա են մի շարք հակասություններ և լիազորությունների
կրկնություններ, ինչը տարաձայնության տեղիք է տալիս պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության ընթացքում: Որոշ ենթաօրենսդրական ակտերի բացակայությունն անորոշության առաջ են կանգեցնում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (այսուհետև` ՏԻՄ):
Հիմնաբառեր. բնապահպանական իրավունք, շրջակա միջավայրի պահպանություն, ՏԻՄ, լիազորություններ:

Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրները,
XX դարի սկզբից, համաշխարհային հանրության համար դարձել են
առաջնայիններից ու կարևորագույններից մեկը և որպես դրա հետևանք
մարդու հիմնարար իրավունքների շարքում ծագեց հասարակական հարաբերությունների այդ ոլորտը կարգավորող մի նոր ու կարևորագույն իրավունք` մարդու բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքը (բնապահպանական իրավունք):
Պրոֆեսոր Բ.Վ. Երոֆեևն այսպես է բնութագրել մարդ-բնություն
ժամանակակից հարաբերությունները. «Դեռ անցյալ դարում հասարակության և բնության փոխազդեցությունն անցավ հավասարակշռության
եզրը, իսկ ներկա պահին հնարավոր չէ առանց այդ ոլորտը համապատասխան օրենսդրական կարգավորման» [7, ст 4]:
Տարբեր պետությունների օրենսդրության մեջ քայլ առ քայլ ամրագրվում էր այդ նոր իրավունքը: Դա այնքան կարևորվեց, որ դարձավ արդիական ոչ միայն ներպետական օրենսդրության, այլ նաև միջազգային
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իրավունքի համար: XX դարի երկրորդ կեսին համաշխարհային հանրության կողմից միմյանց հետևից ընդունվեցին բազմաթիվ բնապահպանական համաձայնագրեր:
Այդ նոր ոլորտի հասարական հարաբերությունների կարգավորումը
պահանջում էր լայն օրենսդրական բազայի ստեղծում: Ընդունվեցին
օրենսգրքեր, օրենքներ և այլ տեսակի իրավական ակտեր, որոնք միտված էին բնապահպանության, բնօգտագործման ոլորտի հասարակական հարաբերությունների կարգավորմանը:
Պրոֆեսոր Բ. Վ. Երոֆեևն այսպես է բնութագրել այդ հարաբերությունները. «Բնապահպանական հասարակական հարաբերություններում
գործում է յուրահատուկ սուբյեկտիվ կազմ, ինչն արտահայտվում է նրանով, որ այն տարբերվում է գործող հարաբերությունների սովորական
կազմից (քաղաքացիներ, կազմակերպություններ, պետություն), բնապահպանական հարաբերություններում միշտ ներկա է պետությունը, որը
գործում է ժողովրդի անունից և հանուն ժողովրդի» [7, ст 95]:
Մարդու բնապահպանական իրավունքն իր արտահայտումը գտավ
ոչ միայն իրավական ակտերում, այլև շատ պետությունների հիմնական
օրենքում՝ սահմանադրությունում: Այսպես` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (ընդունված 1995-ի հուլիսի 5-ին) 10-րդ հոդվածն ամրագրեց. «Պետությունն ապահովում է շրջակա միջավայրի
պահպանությունը և վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ
օգտագործումը» [1]:
Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների (2005 թ.) արդյունքում ավելի կարևորվեց մարդու բնապահպանական իրավունքը: Մեր պետության հիմնական օրենքը լրացվեց
33.2 նոր հոդվածով հետևյալ բովանդակությամբ.
«Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրելու իր առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում, պարտավոր է անձամբ
և այլոց հետ համատեղ պահպանել և բարելավել շրջակա միջավայրը:
Պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում բնապահպանական տեղեկատվությունը թաքցնելու կամ դրա տրամադրումը
մերժելու համար» [1]:
Այդ հասարարակական հարաբերությունների կարգավորման ոլորտում ծագեց նոր խնդիր՝ շրջակա միջավայրի պահպանության կառավարման ոլորտում, լիազորությունների ճիշտ բաշխման սահման հիմնախնդիրը:
Որ մակարդակում ավելի արդյունավետ կլուծվեն բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրները՝ պետական կառավարման,
թե տեղական ինքնակառավարման մակարդակներում:
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Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը` պարզում ենք, որ շրջակա միջավայրի պահպանության կառավարումը նախ իրականացվեց պետական կառավարման մարմինների կողմից, իսկ հետագայում փորձը ցույց
տվեց, որ շատ հարցեր ավելի արդյունավետ կարելի է լուծել հենց համայնքներում, տեղի բնակչության և տեղական իշխանությունների ուժերով:
Ըստ պրոֆեսոր Ս. Ա. Բոգոլյուբովի` «Շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրների լուծման զգալի մասը պայմանավորված է քաղաքացիների բնապահպանական դիրքորոշումից: Գլոբալ աշխարհընկալման
ձևավորումը, համամոլորակային խնդիրների համադրումը տեղական
նշանակության խնդիրների հետ, թույլ է տալիս հասկանալու մարդու տեղը և դերը շրջակա միջավայրում և դրա պահպանության հարցերում,
ցանկություն է առաջացնում մասնակցել ողբերգական բնապահպանական իրավիճակի շտկման, երկրային քաղաքակրթության և սեփական
տան փրկության գործում» [8, ст 7]:
Հանդիսանալով ժողովրդավարական, իրավական պետություն` Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես ժողովրդավարության դրսևորման ձևերից մեկն ընդունեց նաև տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը [1]:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 7-րդ գլուխը
նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարմանը:
Մեր անկախ պետության պատմության մեջ 1996-ի հունիսի 30-ին
ընդունվեց «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետև՝ Օրենք):
Այդ Օրենքի 4-րդ գլուխը` իր 14 հոդվածներով (25-ից 38-րդը), նվիրված էր համայնքի ղեկավարի լիազորություններին:
Դրանցից միայն վերջինը՝ հոդված 38-ն էր նվիրված համայնքի ղեկավարի լիազորություններին բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում.
«Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում
համայնքի ղեկավարն իրականացնում է պետության կողմից պատվիրակված հետևյալ լիազորությունը`
1) աջակցում է ընդերքի, անտառային, ջրային և օդային տարածքի,
ինչպես նաև բուսական և կենդանական աշխարհի օգտագործման ու
պահպանման միջոցառումների իրականացմանը» [2]:
Ինչպես տեսնում ենք` համայնքի ղեկավարը բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում սեփական լիազորություններ
չուներ, նա պետք է միայն կատարեր պետության կողմից պատվիրակված լիազորություններ: Այսինքն` տվյալ համայնքին պետական բյուջեից
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գումար կհատկացվեր այդ նպատակների համար, համայնքի ղեկավարը
կկատարեր Օրենքի 38-րդ հոդվածով նախատեսված իր լիազորությունները, գումարներ չէին հատկացնի այդ բնագավառում, համայնքի ղեկավարի կողմից ոչինչ չէր կատարվի:
Թվում է, թե Օրենքի այս հոդվածով պետությունը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (այսուհետև` ՏԻՄ) որոշակի լիազորություններով էր օժտել բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում: Բայց Օրենքն այդ ոլորտում ՏԻՄ-երի համար նախատեսել էր
միայն «պետության կողմից պատվիրակված» լիազորություն` չնախատեսելով ո՛չ պարտադիր, ո՛չ կամավոր լիազորություններ, ինչի հետևանքով
ՏԻՄ-երը չստացան այդ բնագավառում ազատ գործելու իրավասություն:
Արդյունքում պետությունն ունեցավ այդ ոլորտի խնդիրների լուծման մենաշնորհ:
2002-ի մայիսի 7-ին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունում է «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ
օրենքը (այսուհետև՝ Օրենք): Այդ Օրենքի 4-րդ գլուխը, ինչպես և նախորդ
համանուն օրենքում, ամբողջովին նվիրված է համայնքի ղեկավարի իրավասություններին: Դրանք մանրամասն ներկայացված են 32-րդ հոդվածից
մինչև 45-րդ հոդվածներում:
Ավելի մանրամասն վերլուծենք Օրենքի 45-րդ հոդվածը, որը նվիրված է համայնքի ղեկավարի գործունեությանը բնության և շրջակա
միջավայրի պահպանության ոլորտում:
«Համայնքի ղեկավարը բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում իրականացնում է հետևյալ պարտադիր լիազորությունը.
– կազմակերպում է համայնքի սեփականություն համարվող հողերի,
անտառային և ջրային տարածքների, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի
պահպանությունը:
Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում
համայնքի ղեկավարն իրականացնում է պետության պատվիրակած
հետևյալ լիազորությունները.
1) վերահսկողություն է իրականացնում բնության պահպանության
բնագավառում, կազմակերպում է ընդերքի, անտառային, ջրային և օդային տարածքների, ինչպես նաև բուսական ու կենդանական աշխարհի
օգտագործման և պահպանման միջոցառումները,
2) ապահովում է հողերի պահպանությունը հողատարումից, ողողումներից, ճահճացումից, քիմիական, ռադիոակտիվ նյութերով և արտադրական թափոններով աղտոտումից» [3]:

94

Իրավագիտություն

Նոր Օրենքը բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում ՏԻՄ-երին բացի պետության պատվիրակվածից տվել է նաև
պարտադիր լիազորություններ: Սակայն պարզ չէ, թե ինչպես, ինչ
մարդկային պաշարներով ՏԻՄ-երը պետք է իրականացնեն իրենց վրա
դրված այդ պարտականությունները:
Համաձայն Օրենքի 45–րդ հոդվածի` պետության պատվիրակված
լիազորություններն սկսվում են «վերահսկողություն է իրականացնում»
բառերով:
1. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության` վերահսկողություն իրականացնելու լիազորությունը վերապահված է միայն ստուգում իրականացնող կազմակերպություններին, որոնց
ցանկը սպառիչ ներկայացված է «Հայաստանի Հանրապետությունում
ստուգումներ կազմակերպելու և անցկացնելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածում («Ստուգում իրականացնող
պետական մարմինները»): Այդ ցանկում ՏԻՄ-երը ներառված չեն և հետևաբար նրանց օժտել վերահսկողություն իրականացնելու լիազորությամբ չի կարելի:
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ
հոդվածը սահմանում է «բնապահպանական վերահսկողության» գաղափարը.
«բնապահպանական վերահսկողություն՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և սույն օրենքով սահմանված կարգով բնապահպանական պետական տեսչության (տեսուչի) կողմից իրականացվող
ստուգում, որը նպատակաուղղված է շրջակա միջավայրի՝ մթնոլորտի,
ջրերի, հողերի, կենդանական ու բուսական աշխարհի, ներառյալ` անտառների ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և ընդհանուր
օգտագործման տարածքների (ծառեր, թփեր, զբոսայգիներ և այլ կանաչ
գոտիներ) պահպանության, դրանց վերականգնման, բնական պաշարների
արդյունավետ օգտագործման, ընդերքօգտագործման ընթացքում շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության, ինչպես նաև կենսական անվտանգության,
վտանգավոր նյութերի ու թափոնների անվտանգ գործածության, ռադիոակտիվ աղտոտվածության, բնապահպանական ու բնօգտագործման
(բացառությամբ ընդերքօգտագործման) վճար վճարողների հաշվառման,
վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների (բացառությամբ ընդերքօգտագործման) հաշվարկման, վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ նորմերի կատարմանը» [5]:
Այս սահմանումը հստակեցնում է, թե որ մարմինն է իրականացնում
շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառի օրենսդրության պա95
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հանջների նկատմամբ վերահսկողությունը. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչությունն է, այլ ոչ թե ՏԻՄ-երը:
Հայաստանի Հանրապետության գործող երեք օրենքի միջև («Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում
ստուգումներ կազմակերպելու և անցկացնելու մասին» և «Բնապահպանական վերահսկողության մասին») նշված հակասությունը վերացնելու
համար առաջարկվում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45–րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության առաջին կետի «վերահսկողություն է իրականացնում» եզրույթը փոխարինել «հսկողություն է իրականացնում» եզրույթով: Դրանով
իսկ կխուսափենք.
• գործող օրենքների միջև առկա հակասությունից,
• լիազորությունների կրկնողությունից,
• պետական կառավարման մարմինների և ՏԻՄ-երի միջև ծագող
հակասություններից:
ՏԻՄ-երը և պետական գործադիր իշխանության մարմինները կդառնան միմյանց լրացնող օղակներ, այլ ոչ թե իրար խոչընդոտող:
Ընդ որում` բնապահպանության ոլորտում ՏԻՄ-երին «հսկողություն
իրականացնելու» լիազորությամբ օժտում է նաև «Բնապահպանական
վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
հոդված 4-ը.
«Բնապահպանական հսկողություն՝ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների
կողմից օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող գործառույթներ,
որոնք նպատակաուղղված են իրենց ենթակա կառույցների կողմից կամ
իրենց տնօրինության ներքո գտնվող տարածքներում, ներառյալ` ընդհանուր օգտագործման հողային տարածքներում (փողոցներ, հրապարակներ, զբոսայգիներ և հանրության կողմից օգտագործվող այլ տարածքներ)
բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարմանը» [5]:
Վերահսկողություն իրականացնելու համար տվյալ մարմինը պետք
է օժտված լինի.
ա) օրենսդրական լիազորություններով,
բ) ունենա համապատասխան որակավորմամբ մասնագետներ,
գ) և, իհարկե, անհրաժեշտ է համապատասխան նյութատեխնիկական բազա:
Այսօրվա դրությամբ ՏԻՄ-երը չունեն վերը թվարկվածներից և ոչ մեկը:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի (պետության պատվիրակաված լիա96
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զությունների) 2-րդ կետը սկսվում է «ապահովում է» բառով, սակայն
պարզ չէ, թե ՏԻՄ-ի ղեկավարն ինչպես, ինչ միջոցներով պետք է ապահովի հողերի պահպանությունը հողատարումից, ողողումներից, ճահճացումից, քիմիական, ռադիոակտիվ նյութերով և արտադրական թափոններով աղտոտումից:
Այս ամենից բխում է, որ ՏԻՄ-երի ղեկավարներին բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում որոշակի լիազորություններով օժտելուց առաջ անհրաժեշտ է հստակ սահմանել, թե ինչպես և
ինչ միջոցներով են ՏԻՄ-երը կատարելու պետության կողմից տրված
իրենց պարտավորությունները:
Եթե կամավոր, կամ պարտադիր լիազորությունները ՏԻՄ-երի ղեկավարները կարող են կատարել իրենց կողմից սահմանված կարգով,
ապա պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների կատարման համար պետք է պետության կողմից սահմանված լինի դրանց կատարման կարգը, ինչը, սակայն, մինչ օրս սահմանված չէ:
Համեմատելով 1996-ի և 2002-ի նույնանուն օրենքների համապատասխանաբար 38-րդ և 45-րդ հոդվածները` կարող ենք զգալի առաջընթաց արձանագրել ՏԻՄ-երին բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում լիազրություններով օժտելու հարցում:
2008-ի դեկտեմբերի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային
ժողովն ընդունում է «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (այսուհետև՝ Օրենք):
Օրենքի 3-րդ գլխի 56-րդ հոդվածից մինչև 69-րդ հոդվածն ամրագրում են Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները:
Մանրամասն ուսումնասիրենք 64-րդ հոդվածը, որում սահմանվում
են քաղաքապետի լիազորությունները բնապահպանության բնագավառում.
«1. Բնապահպանության բնագավառում քաղաքապետն իրականացնում է հետևյալ պարտադիր լիազորությունները.
1) իրականացնում է Երևանի սեփականություն համարվող հողերի
պահպանությունը հողատարումից, ողողումներից, ճահճացումից, քիմիական, ռադիոակտիվ նյութերով և արտադրական թափոններով աղտոտումից.
2) իրականացնում է շրջակա միջավայրի պահպանության համայնքային ծրագրեր.
3) իրականացնում է Երևանի սեփականություն համարվող հողերում
բույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքները.
4) քաղաքապետը բնապահպանության ոլորտի պետական կառավարման մարմնի հետ համաձայնեցնելուց հետո Երևանի ավագանուն է
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ներկայացնում յուրաքանչյուր տարվա համար Երևանի բնապահպանությանն ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումների ցանկը և դրանց իրականացման ժամանակացույցը:
2. Սույն բնագավառում քաղաքապետն իրականացնում է հետևյալ
պատվիրակված լիազորությունները.
1) իրականացնում է բնապահպանական պետական ծրագրերով նախատեսված աշխատանքները Երևանի տարածքում.
2) աջակցում է Երևանի տարածքում գտնվող արգելոցների, արգելավայրերի, հատուկ պահպանվող գոտիների պահպանությանը և օգտագործմանը, այդ տարածքներում որսագողության, ապօրինի ձկնորսության, ծառահատումների դեմ կազմակերպվող միջոցառումների իրականացմանը» [4]:
Այս հոդվածի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տեղական ինքնակառավարման օրենսդրությունը, ի դեմս այս Օրենքի, լուրջ լրամշակվել և առաջընթաց է ապրել: Երևանի քաղաքապետին բնապահպանության բնագավառում Օրենքով վերապահվել են թե՛ պարտադիր, թե՛
պատվիրակված լիազորություններ, որոնք ոչ մի ձևով չեն խաչվում կամ
չեն կրկնում պետական կառավարման մարմինների լիազորությունները:
Դրանք ստացել են ավելի մտածված, ավելի հստակ ձևակերպումներ:
Օրենքի 2-րդ բաժնի 5-րդ գլխի 91- րդ հոդվածից մինչև 100-րդը
սահմանում են վարչական շրջանի ղեկավարի լիազորությունները: Սակայն դրանցից և ոչ մեկը չի անդրադառնում շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառի խնդիրներին:
Ստացվում է, որ Օրենքն այստեղ էլ խտրականություն է դրել Երևանի քաղաքապետի և վարչական շրջանի ղեկավարի միջև` համարելով,
որ բնապահպանական խնդիրներն ավելի գլոբալ են ու կարող են լուծվել
միայն քաղաքապետի և ոչ մի կերպ չեն կարող լուծվել վարչական շրջանի ղեկավարի մակարդակով:
Օրենքի 69-րդ հոդվածը սահմանում է քաղաքապետի կամավոր
լիազորությունները, որի 2-րդ մասի 1-ին ենթակետը քաղաքապետի համար նախատեսում է համագործակցության լիազորություն բնապահպանական խնդիրներ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հետ [3]: Նման գաղափար կամ մոտեցում Հայաստանի Հանրապետության «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով համայնքների ղեկավարների համար նախատեսված չէ:
Երևանի քաղաքապետարանն իր աշխատակազմում ունենալով
«Բնապահպանության վարչություն» (2 բաժնով, 7 աշխատակցով) բնապահպանության ոլորտում իր անելիքները տեսնում է միայն կանաչապատման բնագավառում (վարչության 2013 և 2014 թվականների ըն98
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թացքում կատարված աշխատանքների մասին տեղեկատվություն) [10]:
Դրա հետ մեկտեղ, պետք է նշել, որ Երևան քաղաքի ոչ մի վարչական
շրջանի աշխատակազմ չունի բնապահպանության ոլորտի ո՛չ բաժին, ո՛չ
համապատասխան մասնագետ:
Ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության ՏԻՄ-երի աշխատակազմերը` պարզ է դառնում, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի
Հանրապետության ոչ մի ՏԻՄ-ի աշխատակազմում (բացառությամբ
Երևանի քաղաքապետարանի) չկան բնապահպանության հարցերով
զբաղվող ստորաբաժանումներ, ՏԻՄ-երի աշխատակազմերի հաստիքացուցակներով նախատեսված չէ ոչ մի համապատասխան մասնագետի
հաստիք (մենք անգամ չենք խոսում այն մասին, որ չկան համապատասխան կրթություն ունեցող մասնագետներ), որը պետք է զբաղվի համայնքի առջև ծառացած բնապահպանական խնդիրների լուծմամբ:
Մինչդեռ հանրապետությունում կան բազմաթիվ համայնքներ, որոնք
ունեն բնապահպանական լուրջ խնդիրներ (Ալավերդի, Կապան,
Արարատ, Ագարակ քաղաքներ, Թեղուտ, Շնող գյուղեր և այլն):
Կան համայնքներ, որոնք սահմանակից են բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին կամ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ին պատկանող
անտառներին և այդ առումով ունեն մի շարք բնապահպանական
խնդիրներ:
Կան համայնքներ, որոնց տարածքում են գտնվում բնության հուշարձաններ և համայնքը դրանց պահպանության մասով խնդիրներ ունի:
Հայաստանի Հանարապետության Գեղարքունիքի մարզի գրեթե բոլոր բնակավայրերն առնչվում են Սևանա լճի հետ և ակնհայտ է, որ
առանց այդ մարզի բնակիչների սրտացավ և ըմբռնումով մոտեցումների,
առանց համայնքների միասնական կարգով խնդիրներին մոտենալու,
հնարավոր չէ լուծել Սևանա լճի բազմաթիվ և բազմաբնույթ բնապահպանական խնդիրները:
Սակայն ՏԻՄ-երը չունենալով իրենց աշխատակազմերում համապատասխան մասնագետներ, չունենալով համապատասխան ֆինանսավորում՝ չեն կարողանում լուծել իրենց առջև ծառացած բնապահպանական
խնդիրները:
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ԱՐԱՄ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՀՀ քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային
քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով
քննիչ, արդարադատության մայոր,
Հայ - ռուսական (սլավոնական) համալսարանի
գիտական աստիճանի հայցորդ

ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՄԲ ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ
ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
(ԻՐԱՎԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)
Հոդվածում արտացոլված է պետության քրեական պաշտպանիչ
քաղաքականությունը ՀՀ տարածքում մարդու և քաղաքացու իրավահավասարությունը խախտելու հարցում, ներկայացված է «պաշտոնատար անձ» եզրույթի բովանդակությունը: Հոդվածում մարդու
և քաղաքացու իրավահավասարությունը խախտելու վերաբերյալ
օտարերկրյա պետությունների օրենսդրության համեմատությամբ
կատարվել են իրավահամեմատական վերլուծություններ, ի հայտ
են բերվել օրենսդրական ամրագրման տարբերությունները, որոնք
առանձին վերլուծվել են և հայտնվել դրանց շուրջ կարծիքներ` տալով իրավական մեկնաբանություններ և հիմնավորումներ: Կատարվել է նաև առաջարկ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի օրինակով և դրա Հատուկ մասի հոդվածներից վերացնել «անձի
կողմից իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով կատարելը» ծանրացնող հանգամանքը` հիմնավորելով, որ այդ պարագայում անձի
արարքը հանցագործությունների համակցությամբ որակելը չի հակասի նույն արարքի համար երկրորդ անգամ դատապարտելու արգելքին:
Հիմնաբառեր. պաշտոնեական դիրքն օգտագործել, մարդու և
քաղաքացու իրավահավասարություն, երկօբյեկտ հանցագործություն, հայեցակարգ, հանցագործությունների համակցություն:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի (այսուհետև` քր. օր.) 143-րդ հոդվածի
2-րդ մասը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում մարդու և
քաղաքացու իրավահավասարությունը խախտելու համար, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով: Հանրորեն վտանգավոր
այս արարքն ոտնձգում է սահմանադրական սկզբունքներից մեկի` իրավահավասարության դեմ: Մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատություններն ուղղակի կամ անուղղակի խախտելը` կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկա102
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նելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կա՛մ անձնական, կա՛մ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, որը վնաս է պատճառել մարդու և քաղաքացու իրավունքներին ու
օրինական շահերին, հանդիսանում է հանցավոր արարք [1, էջ 249]:
Նշված հանցավոր արարքի կատարման համար քր. օր.-ը, որպես ծանրացուցիչ հանգամանք, միայն մեկ եղանակ է առանձնացնում, այն է`
պաշտոնեական դիրքն օգտագործելը: Այն կարող է արտահայտվել, օրինակ` անօրինական հավելավճարների տրամադրման, պարգևատրումների հանձնման մեջ:
Ծանրացուցիչ հանգամանքներում քաղաքացիների իրավահավասարության խախտման սուբյեկտ կարող են հանդիսանալ միայն պաշտոնատար անձինք: Իբրև այդպիսիք հասկացվում են`
ա) մշտապես, ժամանակավորապես կամ առանձին լիազորությամբ
իշխանության ներկայացուցչի գործառույթներ իրականացնող անձինք,
բ) պետական մարմիններում, ՏԻՄ-երում, դրանց կազմակերպություններում, ինչպես նաև ՀՀ զինված ուժերում, ՀՀ այլ զորքերում և զինվորական միավորումներում մշտապես, ժամանակավորապես կամ առանձին լիազորությամբ կազմակերպական-տնօրինման, վարչատնտեսական գործառույթներ իրականացնող անձինք:
ՌԴ քր. օր.-ի 136-րդ հոդվածն առանց որևէ ծանրացուցիչ հանգամանք նախատեսելու պատասխանատվություն է սահմանում նշված հանցանքը բացառապես ծառայողական դիրքն օգտագործելու եղանակով
կատարելու համար [2], սակայն, այդուհանդերձ, ՌԴ քր. օր.-ի թերությունն էլ մեր կարծիքով այն է, որ բաց է մնում այն հարցը, թե ինչ որակում
պետք է տալ ծառայողական լիազորություններ չունեցող անձի կողմից
մարդու կամ քաղաքացու իրավահավասարության խախտման դեպքում:
Օրինակ` անձը մեկ այլ անձի հրաժարվում է իր իսկ բնակարանը տրամադրել վարձակալական հիմունքներով, քանի որ վերջինս աղանդավոր
է: Նման պարագայում նպատակահարմար չէ այս հանցանքը բացառապես կապել ծառայողական լիազորությունների հետ ու սուբյեկտը դարձնել հատուկ:
Ուկրաինայի քրեական օրենսդրությունը մարդու կամ քաղաքացու իրավահավասարության խախտումը և ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելը ներկայացված է քր. օր.-ի մեկ ընդհանուր`
161-րդ հոդվածի դիսպոզիցիայում` որպես օբյեկտիվ կողմի երկընտրելի
դրսևորումներ [3]: Կարծում ենք, որ ՀՀ քր. օր.-ով տրված իրավական
կարգավորումն ավելի ռացիոնալ է, քանի որ մարդու կամ քաղաքացու
իրավահավասարության խախտումն ուղղված է սահմանադրական իրավունքների դեմ, իսկ ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք
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հարուցելն առավելապես սպառնալիք է հասարակական անվտանգության համար, ուստի այս երկու հանցանքների միավորումը մեկ հանցակազմի շրջանակներում օրենսդրական տեխնիկայի առումով նպատակահարմար չէ:
Նշենք, որ Ուկրաինայի քր. օր.-ի 161-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, ի թիվս
այլ ծանրացուցիչ հանգամանքների, նախատեսել է նշված հանցանքը
պաշտոնատար անձի կողմից կատարելու հանգամանքը: Սակայն տվյալ
դեպքում այդ ծանրացուցիչ հանգամանքը ճիշտ կլիներ ձևակերպել առավել բովանդակալից, մասնավորապես` պաշտոնատար անձի կողմից
իր լիազորությունները չարաշահելու եղանակով: Քանզի եթե պաշտոնատար անձը մարդու կամ քաղաքացու իրավահավասարության խախտման ժամանակ ի չարս չի օգտագործել իր այս կամ այն լիազորությունը
կամ անօրինական ձևով ձեռնպահ չի մնացել իր լիազորությունը կատարելուց, ապա նրա կողմից մարդու կամ քաղաքացու իրավահավասարության խախտումը ծանրացուցիչ հանգամանք չի կարելի դիտել` անկախ նրա պաշտոնատար անձ լինելու փաստից:
Բելառուսի քր. օր.-ի 190-րդ հոդվածը, սահմանելով պատասխանատվություն քաղաքացիների իրավահավասարության խախտման համար, որևէ նշում չի կատարում ծառայողական կամ պաշտոնեական դիրքի չարաշահման վերաբերյալ [4]:
Քննարկվող հանցագործության շրջանակներում նշված ծանրացուցիչ հանգամանքի գոյության առումով մենք ներկայացնում ենք մեր տարակուսանքը: Այսպես, գործող քրեական օրենսդրությամբ սահմանված
կարգի համաձայն` յուրաքանչյուր այն դեպքում, երբ քննարկվող հանցագործությունը կատարվում է անձի կողմից իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, ապա այդ արարքն որակվում է համակցության կանոններով` պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու (քր. օր.-ի 308-րդ
հոդված) կամ պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու (քր. օր.-ի
309-րդ հոդված) հատկանիշներով, քանի որ ընդունված է, որ քննարկվող հանցագործության ծանրացուցիչ հանգամանքը չի կարող առկա լինել ինքնուրույն` առանց նշված երկու հանցակազմերից որևէ մեկի առկայության: Ահա հենց այստեղ էլ առաջանում է խնդիր, որը կապված է
քրեական օրենսդրության արդարության և պատասխանատվության անհատականացման սկզբունքի հետ, որի համաձայն արգելվում է անձին
երկրորդ անգամ դատապարտել նույն հանցագործության համար:
Ինչպես գիտենք հանցագործության անմիջական օբյեկտն այն որոշակի հասարակական հարաբերությունն է, որը վնասվում է տվյալ տեսակի հանցակազմի հատկանիշները պարունակող կոնկրետ հանցագործությունից: Գոյություն ունեն նաև երկօբյեկտ (երկու անմիջական օբյեկտ
104

Իրավագիտություն

ունեցող) հանցագործություններ, որոնցում առանձնացվում են հիմնական անմիջական օբյեկտը, որին վնաս հասցնելը տվյալ հանցագործության էությունն է, և լրացուցիչ անմիջական օբյեկտը` այն հասարակական
հարաբերությունը, որը հանցագործության տվյալ տեսակի դեպքում հիմնական անմիջական օբյեկտի հետ մեկտեղ վնասվում է կամ կարող է
վնասվել [5, էջ 122]: Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների օբյեկտը պետական ապարատի (կառավարման հանրային
ապարատի) նորմալ գործունեությունն է: Բացի հիմնական օբյեկտից
նշված հանցագործությունները, կոնկրետ հանգամանքներից կախված,
կարող են ունենալ նաև լրացուցիչ օբյեկտ և վնաս հասցնել մարդկանց
կյանքին, առողջությանը, սեփականությանը, խախտել մարդկանց սահմանադրական և մյուս իրավունքներն ու ազատությունները:
Գործող օրենսդրական կարգավորման պարագայում ստացվում է,
որ եթե պաշտոնատար անձն իր պաշտոնեական լիազորությունները
չարաշահելով խախտում է քաղաքացիների իրավահավասարությունը,
ապա նա վնաս է պատճառում և՛ քաղաքացիների իրավահավասարությունն ապահովող հասարակական հարաբերություններին, և՛ պետական
ծառայության շահերին: Եվ տրամաբանական է, որ այդ դեպքում պատասխանատվությունը խիստ պետք է լինի, քան մասնավոր անձի կողմից քաղաքացիների իրավահավասարությունը խախտելու դեպքում: Սակայն եթե պաշտոնատար անձի արարքը որակվում է քր.օր.-ի 143-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի և 308-րդ հոդվածի համակցությամբ, ապա ստացվում է, որ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման համար նա
պատասխանատվության է ենթարկվում երկու անգամ` նախ` խստանում
է քր.օր.-ի 143-րդ հոդվածով նախատեսված պատիժը` հոդվածի առաջին
մասին վերածվելով երկրորդ մասի, և երկրորդ` 308-րդ հոդվածի շրջանակներում: Իսկ 143-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչելու
դեպքում պաշտոնատար անձը իր լիազորությունները չարաշահելու համար պատասխանատվության կենթարկվի մեկ անգամ` 308-րդ հոդվածի
շրջանակներում: Այսինքն` քաղաքացիների իրավահավասարությունը
խախտելու համար պաշտոնատար անձը պատասխանատվության կենթարկվի 143-րդ հոդվածի 1-ին մասով, իսկ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար` 308-րդ հոդվածով:
Նշված խնդրին անդրադարձ է կատարվել նաև ՀՀ քրեական նոր
օրենսգրքի նախագծի հայեցակարգում [6]: Մասնավորապես հայեցակարգում գործող քրեական օրենսգրքի արդի թերի վիճակը բնորոշելիս,
որպես հակասություն, հմ. 1.5. (2) կետում նշված է, որ գործող քր. օր.-ում
հիմնախնդիր է հանցակազմի ծանրացնող հանգամանքների հարցը:
Շատ դեպքերում դրանք անհիմն են նախատեսվում և հակասություննե105
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րի պատճառ են դառնում: Օրինակ` լավ գիտենք, թե ինչ վեճերի տեղիք է
տալիս այն իրադրությունը, երբ հանցակազմում, որպես ծանրացնող
հանգամանք, նախատեսված է այլ հանցագործության հետ զուգորդված
լինելու հանգամանքը: Դա լավ երևում է սպանության ծանրացնող հանգամանքների հետ կապված: Միշտ վեճերի տեղիք է տալիս այն, թե
արդյոք արարքը պետք է որակել հանցագործությունների համակցությամբ: Եթե համակցությամբ ենք որակում, ապա ստացվում է, որ անձը
նույն հանցագործության համար կրկնակի է պատժվում: Իսկ եթե բավարարվում ենք միայն որպես ծանրացնող հանգամանքներով սպանություն
որակելով, ապա կարծես թե անձը մեկ հանցագործության համար է պատասխանատվության ենթարկվում: Հարցի լուծումը նման կարգի ծանրացնող հանգամանքներ նախատեսելուց ձեռնպահ մնալն է, մանավանդ, եթե նկատի ունենանք, որ այլ ծանրացնող հանգամանքները (օրինակ` այլ հանցանքի կատարումը թաքցնելու կամ հեշտացնելու նպատակով, շահադիտական դրդումներով, անձի կամ նրա մերձավորի`
կապված այդ անձի կողմից իր ծառայողական գործունեության կամ հասարակական պարտքի կատարման հետ և այլն) փակում են հարցը:
Ավելին, հայեցակարգում 1.5. կետով ամրագրված է, որ քրեական
օրենսգրքի հատուկ մասը, ի թիվս այլ սկզբունքների, պետք է հիմնված
լինի նաև հետևյալ սկզբունքային դրույթի վրա: Այսպես, անընդունելի է
գործող քր. օր.-ում առկա այն վիճակը, երբ որպես հանցակազմի ծանրացնող հանգամանք է նախատեսված մեկ այլ հանցանքի կատարումը
(օրինակ` սպանությունը, որը զուգորդված է մարդուն առևանգելով կամ
ավազակությամբ և այլն): Նման դեպքերում ոչ միայն առաջանում են արարքի որակման հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ, այլև խախտվում
է նույն արարքի համար կրկնակի դատապարտման անթույլատրելիության սկզբունքը: Հետևաբար նման ծանրացնող հանգամանքներ նախատեսելը ճիշտ չէ:
Այսպիսով, ամփոփելով վերոշարադրյալը, կարծում ենք, որ ՀՀ քր.
օր.-ի 143-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչելու մեր առաջարկը կարելի է ներկայացնել ոչ միայն անձի սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունների
պարագայում, այլև, ընդհանրապես, Հատուկ մասի հոդվածներից վերացնել «անձի կողմից իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով կատարելը» ծանրացնող հանգամանքը: Այդ պարագայում անձի արարքը հանցագործությունների համակցությամբ որակելը չի հակասի նույն արարքի
համար երկրորդ անգամ դատապարտելու արգելքին:
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
РАВНОПРАВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПРИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
В статье отражена уголовно защитная политика государства на
территории РА в вопросе нарушения равноправия человека и гражданина, представлено содержание термина “должностное лицо”. В
статье при сравнении законодательства иностранных государств
относительно нарушения равноправия человека и гражданина, были
выявлены и отдельно проанализированы различия законодательного
закрепления и были высказаны мнения о них, давая правовые комментарии и обоснования. Было также предложено на примере 143-й
статьи УК РА устранить из статей Особой части УК отягчающее
обстоятельство “совершение с использованием должностного положения со стороны лица”, обосновывая, что в этом случае квалифицировать поступок личности по совокупности преступлений не будет
противоречить запрету на повторное осуждение одного и того же
поступка.
Ключевые слова: использовать должностное положение, равноправие человека и гражданина, двуобьектное преступление, концепция, совокупность преступлений.
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CRIMINAL RESPONSIBILITY WITH THE ABUSE OF OFFICIAL
POSITION FOR THE VIOLATION OF HUMAN
AND CITIZEN LEGAL EQUALITY
(COMPARATIVE ANALYSIS)
The criminal protective policies of the state in the territory of the
Republic of Armenia in the issue of the violation of the human and citizen
legal equality have been reflected in the present article. The content of the
term “official” has been also presented in the article. The legal-comparative
analyses have been conducted in the article, bringing comparisons with the
legislations of the foreign states about the violation of human and citizen
legal equality. The differences of the legislative stipulation have been
discovered in the article as well. The mentioned differences have been
separately analyzed, and corresponding opinions have been formed around
them, providing legal comments and substantiations.
A suggestion has been also made that on the example of article 143 of
the RA Criminal Code, the aggravating circumstance “committing, using the
official position by the person” should be abolished from the articles of the
Special part of the RA Criminal Code, substantiating it by the fact that in
this circumstance the qualifying of the person’s action with crimes
combination will not contradict to the obstacle for sentencing the person for
the same action for the second time.
Keywords: the abuse of official position, human and citizen legal
equality, two-object crime, concept, crimes combination.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
В статье представлено видение перспективных аспектов
межгосударственного сотрудничества Республики Армения и
Российской Федерации в современных условиях, а также предлагается ряд направлений по расширению взаимодействия
социальных институтов двух стран на основе имеющихся
значительных культурных универсалий и традиций.
Ключевые слова: сотрудничество, интеграция, социальные
институты, государство, законы, управление.

Присоединение Республики Армения к Евразийскому экономическому союзу и сопутствующий этому процесс углубления экономической
интеграции Республики с другими участниками ЕАЭС диктует новую
конструкцию отношений не только в экономическом блоке, но и в
социальной и гуманитарной сферах. Одновременно, на наш взгляд,
особую актуальность приобретает укрепление значимых для обеих
стран интересов, отражающих решение вопросов дальнейшего развития наших сообществ, а также углубление культурных, образовательных, научных, творческих контактов применительно к правовым,
политическим и экономическим реалиям.
В данной связи следует учитывать и наличие серьезных вызовов,
влияющих на государственно-правовые и экономические системы
Армении и России, в частности:
● усиление глобальной и региональной конкуренции, которая
охватывает не только различные рынки капиталов, товаров, технологий, но и системы управления и социальные сферы;
● усиление роли инноваций, которые призваны ориентировать
наши страны на научно-продуманный подход к социально-экономическому и безопасному развитию;
● усиление роли человеческого фактора как главного ресурса
перспективной модели государственно-общественной системы.
Грамотным ответом на вызовы могут стать конструктивное взаимодействие и интеграция таких социальных институтов Республики
Армения и Российской Федерации, которые упорядочивают общественные отношения в важных сферах жизнедеятельности и объеди110
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няют действия людей. Это – институты образования, науки, культуры,
воспитания, семьи, информации, безопасности.
С теоретической точки зрения, основываясь на проблемном подходе к раскрытию заявленной тематики, связанной с межгосударственным взаимодействием России и Армении в определенных сферах,
следует особо подчеркнуть роль управления и управленческой деятельности, поскольку это позволяет достигать достаточно высокого
уровеня функционирования любого государства как сложной социальной системы.
Как известно, в теории управления существует ряд законов, которые позволяют субъекту управления проектировать различные программы, интегрировать имеющиеся ресурсы, принимать обоснованные
решения, оценивать их эффективность и осуществлять контроль. Рациональное зерно, имеющееся в таких законах, можно с определенным успехом трансформировать в сотрудничество социальных
институтов Армении и России, например:
1) Использование закона интеграции управления позволяет объединить усилия и действия научных кадров двух стран в проведении
междисциплинарных исследований по изучению социальных, национально-культурных процессов и изменений, происходящих в различных сферах жизнедеятельности сообществ. Кроме того, формат
современного научного сотрудничества актуализирует разработку
проблемных вопросов теоретико-правового содержания, которые
обоюдно затрагивают интересы государств. Поэтому с самого начала
необходимо учесть, что любой формат по расширению взаимодействия социальных институтов государств на основе имеющихся
значительных культурных универсалий «не должен привести к
победителям и проигравшим» [1, стр. 55-56]:
В условиях новых реалий в числе востребованных и перспективных разработок, отражающих аспекты власти, управления, экономики, права, государственного развития, безопасности, можно отметить:
• правовую систему государства как ценностно-юридическое
явление;
• эффективное государство: вопросы теории и практики;
• концептуальные основы взаимодействия правовой системы и
правовой политики в условиях модернизации государства;
• международное право и национальные правовые системы;
• вопросы и тенденции развития современного парламентаризма;
• модификацию функций современного государства в условиях
глобализационных процессов;
• миграцию как фактор влияния на межцивилизационное
взаимодействие.
2) Рациональность закона экономии времени подтверждает
адекватность и своевременность решения какого-либо вопроса или
проблемной ситуации, характеризуя эффективность управленческого
воздействия. В сотрудничестве Республики Армения и Российской
111
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Федерации это крайне важно, ибо фактор времени в современных
условиях играет ключевую роль, особенно в определении модели
безопасного развития социума, которое влияет, в том числе, и на
формирование устойчивого имиджа страны. Поэтому полагаем целесообразным в ближайшей перспективе на базе Российско-Армянского
(Славянского) университета или Ереванского филиала Московского
государственного университета провести научно-практическую конференцию (теоретический научный семинар) на тему: «Инноватика
современного государственного строительства в условиях глобализации», обоснованно определив конкретику последующих инноваций.
3. Актуализация закона приоритетности социальных целей
видится в разработке предложений, направленных на развитие личности и совершенствование образа жизни человека. Это имеет определяющий характер особенно для молодежи, включая ее правовую
социализацию, обеспечение занятости, профессиональное участие
молодых в социальном развитии административных территорий. В
данном контексте видится необходимой и содержательной направленность совместных усилий институтов гражданского общества России и
Армении (в области образования, культуры, информационной политики, воспитания) по вопросам укрепления духовно-нравственного состояния молодых поколений, противодействия асоциальным явлениям,
социализации молодежи, гражданской и правовой культуры, достижения личностного и социального роста.
Одновременно считаем актуальными и вопросы оптимизации
управленческой сферы, повышения качества управленческой деятельности с обменом имеющихся наработок и опытом. Богатая история и
образцы культурного творчества Армении и России вправе стать важнейшим ресурсом для выстраивания приоритетов и новой, нестандартной модели их углубленной интеграции на основе демократических принципов, заложенных в конституциях обоих государств. Задача
научного и экспертного сообщества видится в формировании действенной повестки межгосударственного сотрудничества Республики
Армения и Российской Федерации в обозначенных сферах для достижения государственного достоинства и реального общественного
благополучия.
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ՌԴ Նախագահին առընթեր պետական ծառայության և
ժողովրդական տնտեսության ակադեմիայի պրոֆեսոր,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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In the article vision of perspective aspects of intergovernmental
collaboration of Russian Federation and Republic of Armenia is presented
in modern terms, and the row of directions is offered on expansion of cooperation of social institutes of two countries on the basis of present
considerable cultural универсалий and traditions
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Հայաստանի Հանրապետության
պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել պետության ինքնիշխանության հիմնական բնութագրիչների՝ պետական ինքնիշխանության, ժողովրդական ինքնիշխանության և ազգային ինքնիշխանության հարաբերակցության հիմնախնդիրներին ու տեսական-իրավական վերլուծությանը, ինչպես նաև դրանց սահմանադրաիրավական ընկալման ժամանակակից հիմնախնդիրներին:
Հիմնաբառեր. պետության ինքնիշխանություն, պետական ինքնիշխանություն, ժողովրդական ինքնիշխանություն, ազգային ինքնիշխանություն, հիմնական բնութագրիչ:

Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության բնութագրիչների բովանդակության ուսումնասիրությունը և հասարակական կյանքի
զարգացմանը զուգընթաց ի հայտ եկած դրանց բովանդակային փոփոխությունների ու գործառութային նշանակության բացահայտումը սահմանադրաիրավական ժամանակակից կարգավորումների առանցքային
հիմնահարցերից են հանդիսանում:
Այս խնդրում անհրաժեշտ է կարևորել ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2014 թվականի նոյեմբերի 14-ի ՍԴՈ-1175 որոշմամբ արտահայտված իրավական այն դիրքորոշման սկզբունքային նշանակությունը,
որի տրամաբանությունից հետևում է, որ՝ ժողովրդական ինքնիշխանությունը, ազգային ինքնիշխանությունն ու պետական ինքնիշխանությունը
սահմանադրաիրավական տեսանկյունից հանդիսանում են Հայաստանի
Հանրապետության ինքնիշխանության հիմնական բնութագրիչներ:
Նախ` անհրաժեշտ է նշել, որ հենց ինքնիշխանության բովանդակության մեջ հիմնական համակարգային բաղադրիչի դերին կարող են
հավակնել պետական ինքնիշխանությունն ու ժողովրդի ինքնիշխանությունը, քանզի ժողովրդին է վերապահված երկրի քաղաքական համակարգը, տնտեսական ու սոցիալական կարգերի հիմնական սկզբունքները
սահմանելու գլխավոր ու անօտարելի իրավունքը: Այսինքն` ժողովրդավարական պետության պարագայում պետական իշխանությունն ու ժողովրդի իշխանությունը կազմում են իշխանության նույն համակարգը:
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Սակայն անհրաժեշտ է նկատել, որ ժողովրդական ու պետական
ինքնիշխանությունը կարող են չհամընկնել քաղաքական ռեժիմի այլ տեսակների գոյությամբ պայմանավորված: Այդ իմաստով կարելի է ենթադրել, որ պետական իշխանությունը հանդիսանում է ժողովրդի իշխանության դրսևորման գլխավոր ձևը:
ՀՀ Սահմանադրության 1-ին հոդվածով հռչակված հայեցակարգը,
ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է,
չափազանց կարևոր գործառութային նշանակությունն ունի ներկայիս
իրավաընկալման պայմաններում և հատկապես սահմանադրական գործընթացների ու բարեփոխումների համար՝ պետության հետագա զարգացման առավել էական միտումները բացահայտելու առումով:
Իհարկե, ինքնիշխանությունը` իրավական կատեգորիա, յուրօրինակ
խորհրդանիշ է դիտարկվում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում: Սակայն, եթե ինքնիշխանության համար պայքարը համընկնում է
յուրաքանչյուր երկրում ժողովրդավարական գործընթացների հետ, ապա
նույն ինքնիշխանության բացարձականացումը կամ համընդհանուր ինքնիշխանացումը կարող են լուրջ վտանգներ առաջացնել հենց ժողովուրդների ու ազգությունների համար:
Տվյալ դեպքում հիշյալ խնդրի համակարգային լուծումը առնչվում է
ինքնիշխանության պատկանելիության հարցի հետ: Այսպես` խոսելով
պետական իշխանության ինքնիշխան բնույթի մասին` անհրաժեշտ է
նկատի ունենալ դրա ածանցյալ բնույթը:
Պետական իշխանության ածանցյալ բնույթի մասին դրույթն իր սահմանադրական ամրագրումն է ստացել ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածով, համաձայն որի՝ ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է
ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների (այսուհետև` ՏԻՄ) ու պաշտոնատար անձանց միջոցով:
Սակայն, եթե պետական իշխանության մեջ արտահայտվում է ողջ
ժողովրդի, ամբողջ պետության կամքը, ապա տեղական ինքնակառավարման մեջ իրականացվում է միայն համայնքի բնակչության կամքը:
Ուստի չի կարելի խոսել, որ ՏԻՄ-երի միջոցով ժողովուրդը մասնակցում է
իր իշխանության իրականացմանը:
Պետությունը ժողովրդի կազմակերպման միայն մեկ ձևն է, որի գործառութային նշանակությունն ուղղված է պետական իշխանության իրականացմանը: Ուստի՝ որպես որոշակի միասնական ընդհանրություն, ժողովուրդը կազմակերպված է միայն պետության մեջ: Սակայն, Սահմանադրության 2-րդ և 28-րդ հոդվածների ներհամակարգային տրամաբանությունից բխում է, որ ժողովուրդը որոշակի խմբերի՝ քաղաքական կու115
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սակցությունների, արհեստակցական միությունների կամ այլ միավորումների միջոցով կոչված է արտահայտել իր շահերն իշխանության իրականացման ժամանակ և նպաստել ժողովրդական միասնական կամքի
ձևավորմանը:
«Պետական ինքնիշխանություն», «ժողովրդական ինքնիշխանություն»
ու «ազգային ինքնիշխանություն» հասկացությունների բովանդակության
բացահայտման ու իրենց գործնական նշանակության մեջ առաջին տեղում գտնվում է ժողովրդական ինքնիշխանությունը, որն արտացոլում է
ժողովրդի բարձրագույն, անօտարելի իրավունքն որոշելու սեփական ճակատագիրը, լինել պետության ու հասարակության մեջ իշխանության
միակ, ոչ մեկից ու ոչնչից չկախված կրողն ու արտահայտողը:
Ժողովրդական ինքնիշխանությունից ածանցվում է պետական ինքնիշխանությունը: Դրանք սերտորեն փոխկապակցված են և անբաժանելի կերպով համագոյակցում են պետական ու հասարակական կյանքում:
Այդ հարաբերակցությունն ենթադրում է պետության կարողություն սեփական ներքին ու արտաքին քաղաքականությունն ինքնուրույն որոշելու`
մարդու ու քաղաքացու իրավունքների պահպանման, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության ու միջազգային իրավունքի նորմերի պահպանման պայմաններում:
ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ամրագրված
իրավակարգավորման տրամաբանությունով պայմանավորված՝ պետական ինքնիշխանությունն ունի ածանցյալ բնույթ, քանի որ ժողովուրդն իր
իշխանությունն իրականացնում է պետական ու ՏԻՄ-երի միջոցով: Սակայն հիշյալ իրավակարգավորումը հանրային իշխանության մեջ միասնականացնում է և՛ պետական իշխանությունը, և՛ տեղական ինքնակառավարումը, այն դեպքում, երբ վերջինս ինքնին ընկալվում է որպես պետական իշխանության իրականացման ձև [1, էջ 57]:
Սակայն, եթե պետական իշխանության մեջ արտահայտվում է ողջ
ժողովրդի ու ամբողջ պետության կամքը, ապա տեղական ինքնակառավարման միջոցով իշխանությունն իրականացվում է միայն համայնքի
բնակիչների բարօրության նպատակով տեղական նշանակության հարցերը լուծելու միջոցով (Սահմանդրության 104-րդ հոդվ.):
Ուստի, ՏԻՄ-երի միջոցով ժողովրդի կողմից իշխանության իրականացումը խնդրահարույց է նաև Սահմանադրության նախաբանով հռչակված «Հայ ժողովուրդ» միասնական հասկացության բովանդակության
սահմանների ու ընդհանրական ընկալման տեսանկյունից: Արդարացի է
Ֆ.Վալյարովսկիի կարծիքն այն իմաստով, ըստ որի. ա) ժողովուրդը պետական իշխանության մեջ իրականացնում է իր ինքնիշխանությունը,
քանի որ վերջինիս միակ կրողը ժողովուրդն է` անկախ իր թվաքանա116
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կից, այն դեպքում, երբ ժողովրդի ինքնիշխանությանն անմիջականորեն
հաջորդում է իր իսկ կողմից ստեղծված պետական ինքնիշխանությունը,
բ) ժողովրդի ու ազգերի ինքնորոշումն որակվում է իբրև սեփական իշխանություն տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային զարգացման
ազատ ապահովման համար և որտեղ բացառում է մեկ ժողովրդի կողմից` մեկ այլ ժողովրդին իր իշխանությանը բռնի ենթարկելը [2, էջ 44]:
Իհարկե, այս արտահայտության բովանդակության վերաբերյալ
պրոֆեսոր Լ. Մ. Կարապետյանի կողմից արտահայտված արդարացի
քննադատությունն այն հեղինակների վերաբերյալ, ըստ որոնց՝ ազգերն
ու ժողովուրդներն ինքնիշխան են ցանկացած դեպքում, իսկ իրենց կողմից ձևավորվող պետությունները կարող են նաև ինքնիշխան չլինել
[4, էջ 227-229]:
Այսպիսով, ժողովրդի ինքնիշխանությունն իրենից ներկայացնում է
ժողովրդի կողմից պետական ողջ իշխանության իրավաբանորեն ու
փաստացի տնօրինում, քանի որ ժողովուրդն է հանդես գալիս իբրև այդ
իշխանության միակ աղբյուրն ու կրողը: Այս հիմնավորմամբ կարելի է
պնդել, որ ժողովրդի ինքնիշխանությունը հանդես է գալիս որպես պետական իշխանության ինքնիշխանության հիմք: Եթե ժողովուրդը կորցնում է ինքնիշխանությունը, ապա պետական իշխանությունն ինքնաբերաբար կորցնում է իր ինքնիշխան բնույթը:
Պետության ինքնիշխանությունը սահմանափակված է ժողովրդի
ինքնիշխանությամբ, որին պատկանում է երկրի տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական համակարգերը սահմանելու բարձրագույն իրավասությունը: Պետական ինքնիշխանությունը` ժողովրդի կամքից բխող
բարձրագույն իշխանությունն է, որն իր արտացոլումն է գտնում պետության կողմից ազգային ու միջազգային իրավունքի շրջանակներում սեփական գործառույթների իրականացման գործում:
Պետական իշխանությունը, իր հերթին, խստորեն կախվածության
մեջ է գտնվում իր աղբյուրից ու կրողից: Որքան բարձր է պետական իշխանության կախվածության աստիճանն իր կրողից, այնքան ավելի մեծ է
իր ինքնիշխանության աստիճանը:
Այս առումով տեղին է մեջբերել ամերիկացի քաղաքագետ Վինսենտ
Օստրոմի այն խոսքերը, ըստ որոնց՝ գոյություն ունի մեծ խառնաշփոթ
այնպիսի եզրույթների մեկնաբանման ժամանակ, ինչպիսիք են՝ «դաշնությունը», «ինքնիշխանությունը», «պետությունը», «ազատությունը»,
«իշխանությունը», «ժողովրդավարությունը», «ազատությունը», «իրավունքը», «քաղաքականությունը», «պետական շինարարությունը» և այլ
հիմնարար հասկացություններ՝ առանց որոնց իմաստի միասնական ընկալման անիմաստ է անգամ խոսել քաղաքագիտության մասին կամ
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մտածել, որ մարդիկ ունակ են ինքնուրույն կառավարել իրենք իրենց` իրենց իսկ կողմից ստեղծված քաղաքական կառույցների ու գործընթացների միջոցով, իսկ արդյունքում՝ առաջանում է այնպիսի խառնաշփոթ,
որը կարող է թույլ տալ տիրել պատմական պատահականություններին
[3, էջ 89]:
Միաժամանակ, պետական, ժողովրդական և ազգային ինքնիշխանությունն իրենց հիերարխիայում ու գործառութային նշանակության մեջ,
առավել միասնական է, ինչը նշանակում է, որ այն միակն է ու անբաժանելին, իսկ դրա սուբյեկտը, կրողը հանդիսանում է ժողովուրդը, ազգը,
պետությունը:
Ինքնիշխանության ցանկացած տրոհում փաստում է կրողի մոտ դրա
բացակայության մասին: Հենց այդ պատճառով դժվար է համաձայնել
«սահմանափակ ինքնիշխանություն» տեսության հեղինակների հետ, այն
հիմնավորմամբ, որ ինքնիշխանության միասնությունը պայմանավորված
չէ ժողովրդական, ազգային ու պետական ինքնիշխանությունների համարժեքությամբ, քանի որ. ա) դրանք տարբերվում են սուբյեկտներ կազմով,
բ) դրանց ներքին բովանդակությունն ու ծավալը տարբեր են, գ) տարբերություններ կան իրենց իրականացման ձևերի մասով [5, էջ 8-11]:
Որպես բարդ քաղաքական և իրավական կատեգորիա` ժողովրդական, ազգային ու պետական ինքնիշխանություններն արտացոլում են
պետության լիիշխանությունը, դրա ինքնուրույնությունն ու անկախությունը հասարակական կյանքի տնտեսական, սոցիալական և այլ որորտներում: Եթե պետությունը գոյություն ունի, այն պետք է ունենա որոշակի
ինքնիշխանություն՝ իր բնութագրիչների միասնությամբ:
Եվ այդ առումով անընդունելի է ժողովուրդների ու ազգերի ինքնորոշման իմաստով այն պնդումը, որ միասնական պետության այս կամ
այն տարածքների ինքնիշխանության արհեստական հռչակումը կարող է
հանգեցնել միայն պետության մեջ քաոսին ու անարխիային, դրա դեգրադացմանն ու փլուզմանը [10, էջ 124]:
Հարկ է նկատել, որ պետության ինքնիշխանության իրականացման
կառուցակարգերը դրսևորվում են հենց իր հիմնական բնութագրիչների
միջոցով: Այսպես, ՀՀ սահմանադրական դատարանը՝ իր ՍԴՈ-1175
որոշմամբ իրավական դիրքորոշումների շրջանակում, արձանագրել է, որ,
1) եթե պետական ինքնիշխանությունն ենթադրում է, որ. ա) պետական իշխանությունն ունի գերակայություն ու անկախություն երկրի ներսում և միջազգային հարաբերություններում, բ) միայն ինքնիշխան պետությունն ունի միջազգային իրավասուբյեկտի կարգավիճակ, գ) երկրի
ներսում ինքնիշխան պետությունն ինքն է սահմանում և պահպանում իր
երկրի իրավակարգը՝ անհրաժեշտության դեպքում գործադրելով պետա118
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կան հարկադրանքի միջոցներ, դ) պետական ինքնիշխանությունը տարածվում է երկրի ողջ տարածքի վրա, բացառում է երկիշխանությունը,
միակ օրինական իշխանությունն է իրականացնում օրենսդիր, գործադիր
և դատական գործառույթները,
2) իսկ ժողովրդական ինքնիշխանության էությունը պայմանավորված է ժողովրդի՝ իշխանության միակ կրողն ու աղբյուրը լինելու ճանաչմամբ,
3) ապա ազգային ինքնիշխանությունն ընկալվում է որպես ազգի
իրավունքն ինքնուրույն և ազատորեն որոշելու իր մշակութային, սոցիալտնտեսական և քաղաքական կեցությունը, ինչպես նաև՝ ենթադրում ազգի քաղաքական ինքնորոշման իրավունքի ճանաչում։
Չնայած ինքնիշխանության էության տարաբնույթ ընկալումների` հետազոտության առարկա հետազոտողների մեծամասնության պնդումները գործնականում համընկնում են ՀՀ սահմանադրական դատարանի
իրավական դիրքորոշումների հետ 1:
Իսկ պրոֆեսոր Լ. Օպենհեյմը ինքնիշխանությունը պայմանավորում
է բացառապես անկախության առկայությամբ և վերջինիս հետ փոխկապվածությամբ: Նրա կարծիքով՝ ինքնիշխանությունն որևէ այլ իշխանությունից և, մասնավորապես, այլ պետության իշխանությունից կախվածությունը բացառող մի բան է. այն է՝ անկախություն, ընդ որում՝ եթե
արտաքին անկախությունը մատնանշում է միջազգային հարաբերություններում պետության գործողությունների ազատության մասին, ապա
ներքին անկախությունը վերաբերում է իր սահմանների ներսում պետության գործողություններին [1, էջ 120]:
Իհարկե, տվյալ դեպքում, պետության անկախությունը չի նշանակում, որ տվյալ պետությունը չի գտնվում որևէ իրավական կապի մեջ միջազգային իրավունքի այլ սուբյեկտների հետ: Ինքնիշխանության և միջազգային իրավունքի փոխկապակցվածության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնվել այն պնդման հետ, որ դրանք գտնվում են համահարաբերակցական (կոռելյացիոն) կապի մեջ՝ բացառապես միջազգային իրավունքի շրջանակներում [10, էջ 122], սակայն, արդարացի է նաև
այն տեսակետը, ըստ որի՝ պետությունն ինքնիշխան է միայն իր գոյության փաստի ուժով, իսկ միջազգային իրավունքը չի օժտում նրան ինք-

Պրոֆեսորներ Ի. Բարցիսը և Գ. Տունկինը գտնում են, որ պետական ինքնիշխանությունը պետության սահմաններում ենթադրում է՝ ա) պետության լիիշխանությունն ու
գերակայությունը, բ) միջազգային հարաբերություններում պետության անկախությունը,
գ) պետության ինքնիշխանության կամ պետական իշխանության միասնականությունը
[10, էջ 117], [6, էջ 15]:
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նիշխանությամբ, այլ հիմնվում է ինքնիշխանության և, հետևաբար, պետության ներքին իրավասության ճանաչման վրա [7, էջ 141] 1:
Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ինքնիշխանության
երաշխավորման և իրացման կարևոր կառուցակարգերից է այն, որ
Սահմանադրության 81-րդ հոդվածի 2-րդ կետով ՀՀ Ազգային ժողովին է
վերապահված Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարելու իրավասությունը:
Վերոնշյալ հանգամանքով պայմանավորված` ՀՀ սահմանադրական
դատարանը՝ իր ՍԴՈ-1175 որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորոշումների շրջանակում, արձանագրել է, որ, ՀՀ Սահմանադրությունը
Հայաստանի Հանրապետության համար ճանաչում է միջազգային իրավունքի գերակայությունը հետևյալ պարագաներում. ա) «Պետությունն
ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը` միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապատասխան» (հոդվ. 3, մաս 2), բ) 9-րդ հոդվածում շեշտվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունն իրականացվում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան։ Պայմանը՝ հարաբերությունների
բարիդրացիական և փոխշահավետ լինելն է, գ) ՀՀ Սահմանադրությունը
միջազգային մարմինների իրավազորությունը ճանաչում է 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հիմքով՝ ճանաչելով յուրաքանչյուր անձի իրավունքը ՀՀ
միջազգային պայմանագրերին համապատասխան իր իրավունքների ու
ազատությունների պաշտպանության խնդրով դիմելու մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության միջազգային մարմիններին,
դ) Սահմանադրությունը միջազգային պայմանագրերին է վերապահում
Մասնագիտական գրականությունում շրջանառվում են նաև այլ տեսակետներ,
մասնավորապես, առանձին հեղինակների կարծիքով՝ ինքնիշխանությունը միջպետական փոխհարաբերություններում նշանակում է անկախություն, ընդ որում, այդ
իմաստով անկախությունը դիտարկվում է որպես իր սահմաններում գործառույթների
իրականացման պետության իրավունք՝ բացառելով ցանկացած այլ պետության
միջամտությունը [8, էջ 150]: Պրոֆեսոր Ա. Ջեյմսը սահմանելով ինքնիշխանությունն
իբրև միջազգային հարաբերություններում լիազորված պետության մասնակցելու
օբյեկտիվ հիմք` ընդգծում է նույն ինքնիշխանության հիմքում ընկած «սահմանադրական անկախության» տարրի առկայությունը իր երեք հիմնական սկզբունքներով՝
օրինականություն, բացարձականություն ու միասնականություն [9, էջ 328]: Վերջապես, շվեյցարացի հայտնի դիվանագետ Բ.Բինդշեդլերը պնդում է, որ «պետությունն
ինքնիշխան է, եթե բացառապես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է կամ, եթե այն
օգտվում է լիարժեք միջազգային իրավասուբյեկտությամբ և օժտված է քաղաքական
կարևոր գործերը լուծելու իշխանությամբ» [մեջբերումը ըստ՝ 1, էջ 141]:
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նաև իրավունքների սահմանափակման շրջանակների սահմանման որոշիչ դերը (հոդվ. 43)։
Ինչ վերաբերում է պետական, ժողովրդական և ազգային ինքնիշխանություն հասկացությունների աստիճանակարգվածությանը (հիերարխիային) ու իրենց գործառութային նշանակության բացահայտմանը,
ապա այստեղ առավել խնդրահարույց է ազգային ինքնիշխանության
էության բացահայտման հիմնահարցը: Վերջինս ավանդաբար ընկալվում է իբրև ինքնիշխան ազգի բարձրագույն անօտարելի իրավունք` սեփական ճակատագիրը սահմանելու, ազգային-պետական կարգավորման այս կամ այն ձևը ընտրելու, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալմշակութային, ազգային և այլ բնույթի հարցերը լուծելու իրավունք` հաշվի
առնելով օբյեկտիվ պատմական պայմանները:
Ազգային ինքնիշխանությունը ժողովրդական ինքնիշխանության
հետ նույնացումը բնորոշ է ձևավորված քաղաքացիական հասարակություն ունեցող զարգացած երկրներին: Մյուս կողմից, անհրաժեշտ է հաշվի
առնել ազգային ինքնիշխանության իբրև էթնիկ ընդհանրության ինքնապաշտպանության իրավունքի բնութագրումը, որը նաև կարող է ընկալվել որպես ազգի ինքնորոշման իրավունք [4, էջ 228]:
Ազգային ինքնիշխանության այդպիսի մեկնաբանությունից հետևում
է, որ ազգը չի կարող իրականացնել սեփական լիարժեք ու քաղաքական
ազատությունը` առանց որոշակի պետական կազմակերպության ու դրա
իշխանական կառույցների: Ընդ որում, սակայն, անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ ոչ բոլոր էթնիկական միասնություններն ի վիճակի են ինքնուրույն ձևակերպել իրենց պետականությունն ու ձեռք բերել համապատասխան ինքնիշխանություն:
Այսպիսով, եթե «պետական ինքնիշխանություն», «ժողովրդական
ինքնիշխանություն» և «ազգային ինքնիշխանություն» հասկացությունները բովանդակային առումով համարժեք չեն, ապա դրանք սերտորեն
փոխկապակցված են ու փոխգործակցում են միասնական համակարգում: Այդպիսի միասնականությունն ենթադրում է, որ ինքնիշխանության
սուբյեկտն ու կրողը միաժամանակ հանդիսանում են ժողովուրդը, ազգը,
պետությունը, իսկ այդ բնութագրիչներին բնուրոշ է ընդհանուր ու հիմնարար սկզբունքների առկայություն, որպիսիք են` գերակայությունը, անկախությունը, անօտարելիությունը և միասնությունը [4, էջ 229]:
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ՏԱՐՈՆ ԿԱՐԵՆԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
գիտական աստիճանի հայցորդ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում վերլուծվում է Հայաստանի Հանրապետությունում
պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման փոխհարաբերությունները, համագործակցության ձևերը և ոլորտները:
Վերլուծվում են ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման փոխհարաբերությունները կարգավորող նորմերը:
Հիմնաբառեր. պետական կառավարում, տեղական ինքնակառավարում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (այսուհետև`
ՏԻՄ), Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն:

ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի համաձայն՝ պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների
բաժանման և հավասարակշռման հիման վրա: Պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու
են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՏԻՄ-երը կարող են
իրականացնել համայնքի շահերին վերաբերող, օրենքին չհակասող
ցանկացած գործունեություն:
Սահմանադրության նշված հոդվածը հիմք է հանդիսանում նշելու, որ
պետական իշխանության մարմինների և տեղական ՏԻՄ-երի հարաբերությունների, այդ թվում` փոխգործակցության հիմնահարցերը նույնպես
պետք է իրականացվեն Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան:
Ինչպես արդարացիորեն նշում են պրոֆեսորներ Ս. Վ. Կլիմենկոն և
Ա. Լ. Չիչերինը, հասարակությունը «մարդկանց միություն է, ովքեր ունեն
բնակության ընդհանուր տարածք, ընդհանուր մշակույթ և միևնույն կենսակերպը» [1, էջ 354]:
Ըստ գերմանացի Մ. Վեբերի՝ հասարակությունը մարդկանց փոխգործունեություն է, որը սոցիալական, այսինքն՝ ուրիշ մարդկանց գործունեությամբ կողմնորոշվելու վրա է հենվում: Բացահայտ է, որ հասարակությունը բարդ կառուցվածք ունի: Առաջին հերթին պետք է նշել հասա124
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րակության հիերարխիկ կազմությունը: Այն ունի որոշակի տարածքային
հատված, ուստի երբ խոսք է գնում տեղային միության մասին, ենթադրում
է հասարակության՝ ինչ-որ մի հատկանիշով առանձնացող մասը [2, էջ 5]:
Հասարակությունը սերտորեն կապված է քաղաքական իշխանության հետ: Իշխանությունը սոցիալական հարաբերությունների դրսևորման ձև է, որ բնութագրվում է մարդկանց, սոցիալական խմբերի և դասերի գործունեության ուղղվածության վրա ներգործելու կարողությամբ,
տնտեսական, գաղափարախոսական և կազմակերպչական-իրավական
միջոցներով [3, էջ 9]:
Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային կառավարումը իր
մեջ ներառում է դրա իրականացման երկու միջոց՝ պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում: Պետական կառավարումը իրականացվում է պետական իշխանության մարմինների միջոցով երկրի ողջ
տարածքում, իսկ տեղական ինքնակառավարումը իրականացվում է
ՏԻՄ-երի՝ համայնքի ղեկավարի և ավագանու միջոցով՝ քաղաքային և գյուղական համայնքներում: Թերևս, կարելի է համաձայնել այն պնդման
հետ, որ ՏԻՄ-երի նկատմամբ պետական իշխանության դերի բարձրացումը չպետք է նշանակի պետական միջամտություն տեղական նշանակության հարցերի վերաբերյալ որոշումների ընդունմանը, այլ պետք է
նպատակ ունենա բարձրացնելու պետական իշխանության դերակատարումը տեղական ինքնակառավարման կայացման, զարգացման և իրականացման արդյունավետության բարձրացման գործում [4, էջ 37-38]:
Տեղական ինքնակառավարումը կարող է լինել արդյունավետ ոչ
միայն այն ժամանակ, երբ պետությունը օրենսդրորեն կամրագրի
ՏԻՄ-երի իրավասությունները, այլ նաև կստեղծի բավարար պայմաններ
դրանց ձևավորման համար, կերաշխավորի ՏԻՄ-երի ինքնուրույնությունը
և կբացառի, ինչպես տեղական ինքնակառավարումը պետական իշխանության մաս դարձնելուց, այնպես էլ պետական մարմինների և ՏԻՄ-երի
լիազորությունների նույնացումը: Այլապես նման պարագայում տեղական
ինքնակառավարման գլխավոր սկզբունքներից մեկի՝ ինքնուրույնության
մասին խոսելն անիմաստ է, հակառակ դեպքում իմաստազրկվում է տեղական ինքնակառավարումը` ընդհանրապես:
Տեղական ինքնակառավարումը հանդիսանում է բնակչության կողմից ինքնուրույն ձևավորվող մարմին, որը ունի ապակենտրոնացված
բնույթ և դժվար է համաձայնվել, որ դրանք տեղերում հանդիսանում են
պետական իշխանության շարունակությունը [5, էջ 55]:
Մյուս կողմից, տեղական ինքնակառավարումը դժվար է անվանել
նաև պետական իշխանության մասը, քանի որ այն իր գործունեությունը
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իրականացնում է միայն համայնքի տարածքում և իրականացնում է պետական իշխանությունից տարբերվող լիազորություններ:
Միաժամանակ, ՏԻՄ-երը կարող են դիտարկվել, որպես պետության
հիմքը և հանրային կառավարման մի մասը: Սակայն, եթե մենք դրանք
ընդունենք, որ այն պետական իշխանության մի մասն է կազմում, ապա
դա ինքնին խոսում է համայնքներում ինքնակառավարման բացակայության մասին:
Անհրաժեշտ է նկատել, որ պետության և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունները պետք է կառուցված լինեն փոխադարձ հավասարության
հիման վրա, որտեղ սակայն հիմնական դերը պետք է հատկացված լինի
պետությանը՝ օրենսդրորեն կարգավորելով, օժանդակելով և երաշխավորելով տեղական ինքնակառավարումը:
ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են գյուղական և քաղաքային համայնքներ, որոնցում իրականացվում է տեղական ինքնակառավարում: Համայնքների
սահմաններն որոշվում են օրենքով՝ օրենքով սահմանված կարգով:
Օրենսդրությամբ ամրագրված է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը բաժանված է համայնքների միջև:
Մասնագիտական գրականությունում պետական իշխանության և
տեղական ինքնակառվարման հարաբերակցության հիմքում նախանշվում են հետևյալ սկզբունքները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն
փոխադարձ ու վստահելի հարաբերությունների ձևավորման համար:
Մասնավորապես, անհրաժեշտ է կարևորել` ժողովրդի իշխանության
սկզբունքը, որի համաձայն թե՛ պետական իշխանությունը, թե՛ տեղական ինքնակառավարումը հանդիսանում են ժողովրդի իշխանության
իրականացման անմիջական ձևեր [6, էջ 69], ինչպես նաև պետության
կառավարման և տեղական շահերի համադրման սկզբունքը, որը պայմանավորված է սոցիալական, մշակութային, ֆինանսական ու այլ ոլորտներում պետական և ՏԻՄ-երի լիազորությունների հստակ բաժանմամբ
[7, էջ 125]:
Պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման փոխգործակցության հաջորդ եղանակը դա համագործակցությունն է: Տեղական ինքնակառավարման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության վերլուծությունից հետևում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի
համագործակցության ոլորտներ կարող են հանդիսանալ՝
1) տեղական ինքնակառավարման ընդհանուր սկզբունքների սահմանումը,
2) ՏԻՄ-երի լիազորությունների սահմանումը,
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3) տեղական ինքնակառավարման ոլորտում պետական մարմինների
լիազորությունների սահմանումը,
4) ՏԻՄ-երին պետական լիազորությունների պատվիրակումը,
5) ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ հսկողության իրականացումը:
Պետական և տեղական ինքնակառավարման փոխհարաբերությունները կրում են յուրահատուկ բնույթ և յուրաքանչյուր դեպքում պետք է
հաշվի առնենք, որ պետական իշխանությունը և տեղական ինքնակառավարումը նմանատիպ չեն, ավելի շատ հակադրվող երևույթներ են, ինչպես օրինակ` պետական իշխանությունը և հասարակությունը: Այսինքն`
դրանք փոխկապակցված են, սակայն տարբերվում են իրենց ձևավորման ձևաչափերով:
Այս իմաստով արդարացի է Օ.Ն.Վանեևի դիտարկումը, ըստ որի`
տեղական ինքնակառավարումը հաջողությամբ իրականացվում է այնտեղ, որտեղ քաղաքացիական հասարակությունը կայացել է և տեղական
ինքնակառավարումը չի ենթադրում միայն ՏԻՄ-երի գործունեություն, այլ
իր մեջ ներառում է նաև քաղաքացիական հասարակության այլ ինստիտուտներ [6, էջ 66]:
Չնայած որ պետական իշխանությունը և տեղական ինքնակառավարումը նույն հանրային կառավարման տարբեր ձևերն են [9, էջ 40], այնուամենայնիվ, ենթադրվում է, որ նրանք ունեն նաև ընդհանրություններ:
Դրանք են՝ 1) պետական և տեղական իշխանությունները ձևավորվում են
վարչատարածքային բաժանման հիման վրա, 2) և՛ պետական մարմինները, և՛ ՏԻՄ-երն իրենց գործառույթները իրականացնում են հատուկ
մարմինների միջոցով, որոնք օժտված են իշխանական լիազորություններով, 3) միայն պետական մարմինները և ՏԻՄ-երն են իրավասու սահմանել հարկեր, տուրքեր և վճարներ և իրականացնել դրանց հավաքումը,
4) միայն պետական մարմինները և ՏԻՄ-երն են իրավասու իրենց լիազորությունների շրջանակում ընդունել նորմատիվ իրավական ակտեր, 5)
միայն իշխանության այդ երկու մարմիններն են օժտված հարկադրանք
կիրառելու լիազորությամբ [9, էջ 10-11]:
Այսպիսով, պետության և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունները կարելի է բնորոշել երկու հիմնական ձևով՝ տեղական ինքնակառավարման
համակարգում և տեղական ինքնակառավարման նկատմամբ պետական
հսկողություն: Եվ եթե տվյալ դեպքում համակարգումն ենթադրում է հարաբերությունների երկու մասնակցի փոխհարաբերություններ, ապա պետական հսկողությունը ներառում է ՏԻՄ-երի նկատմամբ պետական կառավարման մարմինների միակողմանի գործողություններ [10, էջ 38-40]:
Կարելի է առանձնացնել մի շարք ուղղություններ, որտեղ պետությունն
ունենում է իր ազդեցությունը ՏԻՄ-երի գործունեության վրա: Այսպես.
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1) պետությունը օրենսդրորեն սահմանում է տեղական նշանակության հարցերի այն շրջանակը, որոնք կարող են փոփոխվել ՏԻՄ-երի կողմից: Օրինակ՝ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետի համաձայն՝ համայնքի ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով
օրենքով սահմանված դեպքերում սահմանում է տեղական հարկերի,
տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը,
2) պետական օժանդակության, մասնավորապես՝ ֆինանսական
օժանդակության ցուցաբերում տեղական հարցերի լուծման ժամանակ:
Օրինակ՝ պետական բյուջեից տրամադրվող լրահատկացումներ՝ այդ
թվում համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվողները և ֆինանսական նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ),
3) համայնքի տարածքում օրինականության պահպանման՝ ՏԻՄ-երի
գործունեության նկատմամբ հսկողության իրականացում: Օրինակ՝ «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «թ» կետի համաձայն՝ վերահսկիչ պալատի գործառույթներից է պետական ու
համայնքային սեփականության (ներառյալ` մտավոր սեփականությունը,
մշակութային արժեքները) կառավարման, օգտագործման` օտարման,
մասնավորեցման, վարձակալության և անհատույց օգտագործման, հողամասի կառուցապատման, հավատարմագրային կառավարման, կոնցեսիայի նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը,
4) ՏԻՄ-երի և համայնքային ծառայողների համար սոցիալական
երաշխիքների ապահովում,
5) ՏԻՄ-երին մեթոդական օգնության տրամադրում:
Վերը նշված ցանկը կարելի է լրացնել նաև, որ պետությունը տեղերում ձևավորում է մարմիններ, որոնք գործում են տեղական իշխանության մարմինների գործունեությանն զուգահեռ:
ՀՀ Սահմանադրության 105-րդ հոդվածի տրամաբանությամբ` պետությունը համայնքներին կարող է պատվիրակել նաև իր լիազորությունների մի մասը, որոնց կիրառման նկատմամբ հսկողության կարգը տարբերվում է ՏԻՄ-երի կողմից սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրականացվող հսկողությունից:
Տեղական ինքնակառավարման վրա ազդեցության միջոցը պետք է
հանդիսանա օրենսդրական կարգավորումը, ուր պետական մարմինների միջամտությունը պետք է լինի հնարավորինս քիչ: Տվյալ դեպքում, տեղական ինքնակառավարման ինքնուրույնության գլխավոր երաշխիքը
հանդիսանում է ՀՀ Սահմանադրությունը, որը միաժամանակ կարգավորում է տեղական ինքնակառավարման հետ կապված առավել կարևոր իրավահարաբերությունները:
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ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ իրականացվող պետական
հսկողությունը կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով.
1) դատական հսկողություն, որն իրականացվում է սահմանադրական, վարչական և ընդհանուր իրավասության դատարանների միջոցով:
Յուրաքանչյուր գործի քննության ժամանակ դատարանները քննելով
գործն ուսումնասիրում են և գնահատական են տալիս ՏԻՄ-երի և դրանց
պաշտոնատար անձանց գործողություններին, անգործությանը և կայացված ակտերին,
2) վարչական հսկողություն, որն իրականացվում է տարբեր միջոցներով, մասնավորապես՝ ստուգումների, բացատրությունների ստացման, դիտարկումների իրականացման միջոցով: Վարչական հսկողությունը նպատակ ունի ապահովել օրենքների և այլ ակտերի պահանջների կատարումը և կատարվում է բացառապես օրենքով և օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև ունի առավելապես կանխարգելիչ բնույթ [11, էջ 88-89]:
Մեր օրենսդրությամբ ամրագրվում է նաև, որ պետությունն իրականացնում է հսկողություն նաև ՏԻՄ-երի ընդունած ակտերի օրինականության և իրավաչափության նկատմամբ: Այսպես, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ՏԻՄ-երի
ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերն ուղարկվում են
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական իրավական փորձաքննություն իրականացնելու, իսկ այդ
ակտերի ընդունումից հետո` պետական գրանցման ու պաշտոնական
հրապարակման համար: Միաժամանակ սահմանված է նաև, որ օրենքով սահմանված ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն չներկայացված նորմատիվ իրավական
ակտերը համարվում են անվավեր:
Բացի դրանից, անհրաժեշտ է կարևորել այն, որ տեղական ինքնակառավարումն իր իր հերթին ունի պետության նկատմամբ իր ազդեցության ձևերը: Այդպիսիք կարող են դիտարկվել, օրինակ՝
1) ՏԻՄ-երի որոշումների պարտադիր են բոլոր կազմակերպությունների, հաստատությունների համար՝ անկախ դրանց հիմնադրման ձևից
և հիմնադրից:
2) պետական մարմինների և ՏԻՄ-երի մասնակցությամբ որոշակի
հարցերի քննարկման համար ստեղծվում են հանձնաժողովներ, վեճերի
լուծման համար ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված է դատարան դիմելու հնարավորություն,
3) ՏԻՄ-երը մասնակցում են իրավական ակտերի մշակմանը, ունեն
օրենսդրական նախաձեռնությունների ներկայացման հնարավորություն,
4) ՏԻՄ-երը մասնակցում են ընտրությունների և հանրաքվեների
անցկացման կազմակերպմանը,
5) պետական մարմինների կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակվում են
լիազորություններ [12, էջ 218-219], [13, էջ 30-31]:
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Սակայն դիտարկվող համակարգում գլխավոր դերակատարությունը
հատկացված է պետությանը, քանի որ հենց նա է օրենքների միջոցով կարգավորում ՏԻՄ-երի ձևավորման, գործունեության առանձնահատկությունները և սահմանում դրանց լիազորությունները: Բացի այդ, պետությունը
իրավասու է պատվիրակել ՏԻՄ-երին որոշակի լիազորություններ:
Ելնելով վերոգրյալից` կարելի է եզրակացնել, որ տեղական ինքնակառավարումը չի նշանակում հանրային իշխանությունից լիովին առանձնացում, միաժամանակ, այն լիովին ազատ չէ պետական իշխանության ազդեցությունից:
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА:
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
ПРОЕКТОВ “ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ” И “БОЛЬШОЙ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК”

В статье комплексно рассматривается процесс модернизации
многополярного мира в контексте развития проектов “Большой
Ближний Восток” и “Евразийский Союз”. Авторы считают, что
эффективная реализация данных проектов позволит как РФ, так и
США широкий спектр проблем модернизации своей идентичности, снижая риски проявления неомальтузинства в структуре realpolitik. Это даст возможность адаптироваться к новым геополитическим реалиям, трансформируя геоэкономические и национальные интересы, согласно принципам политической этики.
Авторы убеждены, что данные проекты, в случае их реализации на основании политической этики и гуманизма, позволят РА
стать связующим мостом в системе формирующегося нового миропорядка, осуществляя планирование безопасного стратегического будущего. С этой целью авторы предлагают модернизировать многовекторную политику РА в контексте гармонизации
рационального и иррационального.
Ключевые слова: Евразийский Союз, Большой Ближний Восток,
многовекторная национальная безопасность, неомальтузианство,
real-politik, модернизация, политическая этика, гуманизм, гармонизация рациональнго и иррационального.

Нынешний этап глобализации выдвинул необходимость конвергенции традиционного и сетевого геополитических подходов. В результате глобальной геополитической революции встала задача обеспечения эффективного функционирования многополярного мира как
основы нового миропорядка.
В данном контексте представляется важным провести сравнительный анализ проектов “Евразийский Союз” и “Большой Ближний Восток”,
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поскольку процесс равития и модернизации данных проектов зависит
судьба становления нового миропорядка.
Теракты 11 сентября 2001 г. привели к активизации США на
Ближнем Востоке. Уже в 2003 г. администрация Дж. Буша представила
проект «Большой Ближний Восток» (Greater Middle East Initiative),
направленный на усиление геополитических позиций США в этом
регионе. В 2011 г., РФ, значительно укрепившаяся после кризиса
90-ых гг. 20в., также выдвинула в форме Евразийского Союза проект
укрепления собственных геополитических позиций, в том числе, на
определенных территориях, включенных в проект «Большой Ближний
Восток» (ББВ).
Большой Ближний Восток
Официально ББВ включает Арабский мир, Турцию, Израиль, Иран,
Афганистан и Пакистан [1]. Однако, по мнению некоторых исследователей, проект обращается ко всем проблемам и возможностям,
которые существуют на территории, простирающейся от Марокко на
западе, до Индии на востоке, от Турции и Кавказа на севере, до
Судана и Большой пустыни Сахара на юге, конечной целью которой
является разработка комплексной стратегии действий по отношению
ко всему региону [2, с.119].
Проект предусматривал установление демократической формы
правления во всем Исламском мире [3, с.12]. С этой целью проект для
публичного обсуждения был представлен на саммите Большой Восьмерки, а затем опубликован в газете Аль-Аят в феврале 2004г. Документ под названием «Американский Рабочий Документ для «Большой
Восьмерки» (U. S. Working Paper For G-8) был подготовлен высокопоставленными чиновниками на саммите Большой восьмерки [1]. Говоря
о проблемах «Большого Ближнего Востока», Роберт Харкави пишет,
что «регион большей частью характеризуется отсутствием демократии,
внутренней и эндемической нестабильности т.д.» [4, с.43]. Определяя
комплексную программу реформ, в документе представлены три основных пункта действий: 1. Продвижение демократии и принципов «хорошего управления»; 2. Строительство «общества знаний»; 3. Расширение экономических возможностей [1]. Таким образом, данный проект
предполагает комплекс мер, направленных на распространение
собственной идентичности и установление гегемонии в регионе путем
крупномасштабного реформирования государственного управления,
обеспечения политической свободы и развития гражданского общества. Данные интеграционные процессы должны стимулировать развитие как региона в целом так и каждой отдельной страны. С другой
стороны, этот процесс должен привести к формированию проамериканских треков всех трех уровней (элита/гражданское общество, народ
и личность).
Однако реализация данной задачи имеет множество недостатков,
одним из которых является отсутствие харизматичных лидеров, характерных для революционного движения. В этом смысле интересно
133

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2015

замечание Г. Почепцова, который пишет: “… В результате есть майдан,
есть смыслы, но нет лидера. Лидера не только должны видеть все, но
и он должен видеть дальше всех. Только так к нему возникнет доверие” [5]. Г. Почепцов излагает свои взгляды в отношении украинского
Майдана, однако ситуация трафаретна и для стран ББВ. Именно
отсутствие такого лидера порождает тот хаос, который мы наблюдаем
практически во всех странах, где происходила “Арабская весна”. В контексте рассмотрения проблем ББВ, важным и интересным представляется изучение геополитического и геостратегического значения ББВ,
которое сегодня не может не ставить регион в центр международной
политики. Так, здесь сосредоточены одни из самых богатых в мире
месторождений энергоносителей. В частности, три четверти всех
резервов нефти расположены в 13 странах ББВ [6, с. 184-186].
Евразийский Союз
С приходом в 2000 году к власти в РФ, президент В. Путин, основываясь на геополитических интересах страны и аргументируя необходимость диверсификации полюсов силы в мире, выдвинул проект
создания Евразийского Союза (ЕвС). В.Путину удалось устранить угрозу распада государства и стабилизировать политэкономическую ситуацию в РФ. Параллельно развивалось стремление всячески усилить
интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Подобные
попытки осуществлялись путем создания новых межгосударственных
организаций, в частности, ОДКБ, ЕврАзЭС, а с первого января 2015
года начал действовать Евразийский экономический соэз (ЕАЭС), куда
вошли РФ, Белоруссия и Казахстан, а 2-го января того же года присоединилась РА. Вместе с тем, в мае ожидается присоединение Киргизии.
Именно в траектории данной многовекторной политики развития
президент РФ В.Путин выдвигает механизм поддержания баланса сил
на международной арене и создания альтернативного полюса силы –
Евразийский Союз. “Теоретики Евразийства акцентировали не только на
актуальности противопоставления России-Евразии и Западной Европы,
но и подчеркивали потенциальную значимость основополагающих
традиционной и модернизированной триад российской ментальности:
“православие – самодержавие-народность”, “централизация дисциплина – самопожертвование” [7].
Один из основателей евразийской концепции П. Н. Савицкий обосновывает идею о том, что евразийство должно обеспечить духовный
синтез восточных и западных начал, поскольку Россия является
центром Евразийского континента [8]. Интересен также подход Л.
Гумилева, который считает, что Россия будет спасена, только как
евразийская держава и только через евразийство [9]. Евразист Н. С.
Трубецкой еще в 1920 г. называет космополитизм общероманогерманским шовинизмом и стремлением под идеей космополитизма
распространить европейские ценности на весь мир, пытаясь нивелировать национальные культурные составляющие [10]. Таким образом,
учение о евразийстве рассматривает Россию в качестве уникальной
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единицы, которая призвана стать альтернативным полюсом на международной арене.
Однако необходимо осмыслить современные вызовы становлению ЕвС, который предполагает охватить весь Евразийский материк, и
даже выйти за его пределы. В современных общественно-политических реалиях данный Союз включает много игроков с несовпадающими
нацональными интересами.
Эти аргументы привели к тому, что, реализуя real-politic, в октябре
2011 г. в то время премьер-министр РФ В. Путин в качестве одного из
предвыборных предложений опубликовал проект создания ЕвС. В.
Путин ставит задачу сформировать модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного
мира и при этом играть роль эффективного связующего звена между
Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом [11]. Хотелось бы отметить, что статья В. Путина основана на идеях П. Н.
Савицкого. Развивая идею о создании ЕвС, В. Путин счиатет возможным на начальном этапе конвергенцию с ЕС, а в дальнейшем и с
другими региональными объедиенниями. В этой связи В. В. Путин
пишет: “Два крупнейших объединения нашего континента – ЕС и формирующийся Евразийский союз – основывая свое взаимодействие на
правилах свободной торговли и совместимости систем регулирования,
объективно, в том числе и через отношения с третьими странами и
региональными структурами, способны распространить эти принципы
на все пространство — от Атлантики до Тихого океана” [11].
Таким образом, мы видим, что оба проекта направлены на
укрепление геополитических и экономических интересов двух полюсов
силы в лице РФ и США. Оба проекта имеют как положительные, так и
негативные аспекты, схожие и различные черты. В первую очередь,
различия касаются совокупности инструментов, используемых сторонами для достижения поставленных задач. Так, США и их европейские
союзники на нынешнем этапе, прибегая к применению “мягкой силы”,
манапулируют общественным сознанием и политическими процессами. Это обусловлено процессом трансформации однополярного
мира в многополярный. В частности, в конце 20 - начале 21в.в. “гуманитарные интервенции” НАТО не встречали явного противодействия
со стороны других акторов международных отношений, а ввод войск в
Афганистан даже был поддержан со стороны РФ. Однако уже
вторжение в Ирак без санкции ООН встретило жесткий отпор со
стороны трех постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ,
Китай, Франция), а также Германии, Италии и других стран. Тем не
менее, это не остановило США и его союзников. Вместе с этим, развитие событий на международной арене, укрепление геополитических
позиций РФ, Китая и других акторов мировой политики вынудили США
реализовывать проект ББВ в более сдержанной манере и большее
обращение к инструментам «мягкой силы», котороые привели к «цветным революциям» на постсоветском пространстве (Грузия, Украина,
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Киргизия). Систематизируя “цветные революции” на постсоветском
пространстве и “Арабскую весну”, предполагаем, что в их отношении
предлагаем применять термин иллюзорные революции.
Мы вводим понятие «иллюзорные революции», поскольку оно, на
наш взгляд, более полно, чем понятие «цветные революции» отражает суть процессов, протекающих на постсоветском пространстве,
покольку сформировавшийся на постсоветском пространстве homo
politicus, homo economicus манипулируется для продвижения групповых маргинальных интересов и получения экономических преференций, что исключает объективное выявление и защиту публичных
интересов. Вместе с этим в данных процессах отсутствует смена
общественно-политического строя, как предполагает понятие «революция» в классическом смысле.
С 2010г. процесс демократизации и либерализации Ближнего
Востока стал протекать в форме «Арабской весны», и продолжается
по сегодняшний день. Таким образом, Запад стремится устанавливать
и распространять собственное влияние «снизу», посредством формирования положительного имиджа у гражданского общества и приведения к власти оппозиционных лидеров. При этом, последние события
в ББВ свидетельствуют о том, что они зачастую становятся инициаторами смены власти в тех странах, где местная элита не поддерживает
их, что приводит (пример Сирии, Ирака, Ливии и т.д.) к тяжелым трагических последствиям: гражданская война в Сирии продолжается по
сей день и вряд ли закончится в обозримом будущем. Это способствовало развитию политической некрофилию на междуанродной арене,
чему положило начало публичное глумление над мертвым телом полковника Муаммара Каддафи. А провозглашение Исламского государства (лето 2014г.) на обширных территориях Сирии и Ирака от
Алеппо до Багдада расширило некрофилию (расстрел журналистов
перед камерами детьми). Кроме того, в результате асимметричных и
латентных развитий выявились неоосманские амбиции Турции,
которая путем прокси-войн разрушает армянское прстранство (развития в Кессабе, Алеппо, взрыв армянской церкви Србоц Наатакац в Дер
Зоре и т.д.).
Хаотическое политическое развитие, которое продолжается более
десяти лет (начиная с Иракской войны 2003г.) дает нам право рассматривать проект ББВ как инструмент реализации политики “неомальтузианства”, основателем которого является английский священник и экономист Томаса Роберта Мальтуса (1766-1834), развивший
данную теорию в труде «Очерк о законе народонаселения». наше
данное предположение обосновываем на двух уровнях: огромнейшая
концентрация энергоносителей в странах ББВ и важное геостратегическое положение региона, с другой стороны Турция дают нам
возможность предположить одним из основных причин реализации
проекта ББВ является неомальтузианство.
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Другим возможным обоснованием реализации проекта ББВ может
быть решение проблем собственной идентичности. В контексте распространения собственной идентичности примечательными представляются слова С. Хантингтона, который пишет: «В конце девятнадцатого столетия Америка обрела статус мировой державы. Это обернулось двумя противоречащими друг другу последствиями. Превратившись сама в «оплот могущества», Америка, с одной стороны,
больше не могла игнорировать «политику силы». Сохранение статуса
и обеспечение национальной безопасности требовали известной
заносчивости и высокомерия на дипломатических фронтах, чего
Америка пока проявлять не умела. С другой стороны, у Америки как у
великой державы появились дополнительные возможности по пропагандированию моральных принципов, на которых строилось американское общество и которые было достаточно трудно распространять
по причине недавней слабости страны и ее изолированного положения. Таким образом, соотношение морализма и «реализма» сделалось ключевым моментом американской внешней политики уже в
следующем столетии, когда американцы, повторяя слова Макдугала,
переопределили свою страну из земли обетованной в королевство
крестоносцев» [12, с.134-135]. Однако, многие исследователи полагают, что программы по демократизации и либерализации ширма для
США и его союзников для распространения собственной идентичности
и укрепления геополитических позиций. Так, Э.Гарднер пишет: «Проект
«Большой Ближний Восток» преследует целью скорее достижение
свободы для капитала, чем свободу людей» [13].
Также объяснением выдвижения проекта ББВ и политики его
продвижения в контексте борьбы с международным терроризмом
может служить потребность в заполнении «вакуума идентичности».
С.Хантингтон пишет: «На США утрата внешнего врага оказала иное
воздействие. Тем не менее распад СССР создал проблемы для
американской идентичности… Как выразился Джон Апдайк: «Теперь,
когда "холодная война" окончена, какой смысл быть американцем?»
[12, с.407]. Из сказанного следует, что в США сегодня наблюдается
«кризис внешнего врага» и борьба с терроризмом и диктаторскими
режимами, демократизация и либерализация, борьба за свободу для
народов, находящихся «под диктаторским режимом» (Ирак, Ливия,
Сирия и т.д.) является своеобразной попыткой заполнить «вакуум
идентичности». В данной связи С.Хантингтон пишет: “Когда 11
сентября 2001 года Усама Бен Ладен атаковал Нью-Йорк и Вашингтон
и погубил несколько тысяч человек, он, сам того не желая, сделал еще
две вещи. Во-первых, он заполнил вакуум, образовавшийся с
исчезновением, благодаря Горбачеву, СССР – главного врага
Америки, а во-вторых, подчеркнул идентичность американцев как
христианской нации” [12, с. 559]. Таким образом получается, что
посредством борьбы против международного терроризма, борьбы с
«диктаторскими режимами» и «радикальным исламом» на территории
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ББВ, американские власти обеспечивают единство собственной
нации. Очевидно, что ББВ не является просто проектом, преследующим сугубо гуманитарные цели, ее значение не ограничено также
геостратегическим и геоэкономическим значением. Проект, среди
прочего, удержание гегемонии США в 21в.
Российская сторона действует по другому сценарию. В основном,
включение в свою орбиту влияния происходит посредством установления доверительных отношений с властной элитой, «газовой дипломатии», предоставления выгодных кредитов и гарантий по обеспечению безопасности. Сказанное можно наблюдать, в частности, в
последних развитиях в отношении Республики Армения и Украины,
которые накануне Саммита в Вильнюсе отказались от подписания
Соглашения об Ассоциации с ЕС. Более того, Республики Армения со
2-го января 2015 г. стала полноправным членом ЕАЭС. Однако инструменты мягкой силы не применяются со стороны РФ (в частности, по
примеру тех же Республики Армения и Украины) в необходимой мере,
что создает определенную шаткость положения и может привести к
непредсказуемым результатам (пример «Евромайдана» после отказа
президента Украины В.Януковича подписать Соглашение об Ассоциации с ЕС. Дальнейшая эскалация конфликта привела, фактически, к
гражданской войне на Юго-Востоке этой страны). Тем не менее,
включение стран постсоветского пространства в орбиту влияния РФ
сегодня необходимо, исходя из множества факторов. В данном
контексте примечательными представляются слова З.Бжезинского о
том, что без Украины Россия является просто страной, а с Украиной
она – империя [14, с.92]. Вместе с этим, З.Бжезинский не верит в успех
Евразийского проекта. В интервью «Украинской правде» (16.01.2014)
он сказал: «Перспективы России во главе Евразийского союза - это
фикция. И этот союз распадется - по экономическим, социальным и
персональным причинам. В результате, он лишь приведет к нарастающей неготовности России встретить рост влияния Китая в
Центральной Азии. Поэтому в долгосрочной перспективе российским
интересом является движение в направлении того, чтобы стать частью
Европы… С точки зрения исторической перспективы, гораздо разумнее смотреть на последние события на Украине как на начало
длительного процесса, который приведет не только к возможному
расширению Европы за счет включения в нее Украины, но и за счет
включения в нее России» [15]. Фактически, по мнению З.Бжезинского,
Украина может и должна стать своеобразным мостом для сближения
Европы в лице ЕС и России. Однако здесь вопросов больше, чем
ответов: готов ли ЕС включить Россию в свой состав, захочет ли
Россия, которая территориально во много раз превышает ЕС и
обл;адает обширными природными богатствами, а в цивилизационном
смысле, по крайней мере, ей не уступает, подчиняться указам из
Брюсселя. Другим немаловажным вопросом является проблема
разных идентичностей. Вместе с этим важным является отношение
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США к подобному сближению. Несмотря на это, на наш взгляд,
включение Украины в состав ЕС на данном этапе не сблизит позиции
ЕС и РФ, также как и не сблизились их позиции при вступлении некоторых стран бывшего СССР и ОВД в ЕС и НАТО. Ярким подтвержением нашим слов является Украинский кризис. Таким образом,
сегодня РФ жизненно необходимо включение Украины в орбиту своего
влияния для восстановления утраченного могущества. Одновременно,
включение Южного Кавказа и Средней Азии в собственную сферу
влияния также необходимо, исходя как из геостратегических соображений, так и геоэкономических. А эффективная реализация ББВ на
Южном Кавказе и в Средней Азии, может нанести серьезный урон по
довольно сильным энергетическим позициям РФ как в Азии, так и в
Европе, поскольку сформируются необходимые условия для крупномасштабного экспорта энергоносителей из стран Центральной Азии в
обход РФ. При этом важно подчеркнуть, что в отличие от США, РФ не
проводит политику жесткого насаждения собственной идентичности. В
данном контексте, формирование ЕвС представляет собой хорошую
возможность для создания альтернативного Западному идеологического полюса. Ф.Закария пишет, что реальный вызов, с которым предстоит столкнуться в будущем, - это не абстрактный вызов взглядов, а
действительный вызов различных географий, историй, интересов и
возможностей [16, с. 86]. ЕвС может выступить именно тем инструментом, который позволит обеспечить реализацию данной задачи.
Особую актуальность данная позиция принимает в свете Движения за
альтернативную глобализацию (ДАГ). “Сторонники альтернативной
глобализации, отвергая нынешний ее ход, выступают против господства неолиберализма и за сохранение этнокультурной, национальной, социальной самобытности своих сообществ (communitarians):
наций, стран, а также людей” [17]. Такая постановка вопроса актуальна
сразу в нескольких расширениях. В частности, вокруг идеи евразийства возможным станет консолидировать все государства, стремящиеся
противостоять глобализации в планетарном масштабе, принимая ее в
качестве угрозы национальным интересам государства. Также данная
конструкция может представить собой объединяющий фактор для
Европы, стремящейся выйти из-под опеки США. Вместе с тем не
секрет, что Азия также нуждается в сохранении собственных ценностей и недопущении потери собственного “Я”. Говоря о сегодняшней
действительности, можно сделать вывод, что успешное становление
ЕвС может создать альтернативный культурный полюс, противостоящий агрессивности Западных ценностей. С другой стороны, принимая
масштабный обхват евразийского проекта, даже в случае распространения его только на постсоветское пространство, в рамках Союза должен быть обеспечен надлежащий уровень отношения к национальнокультурной идентичности каждой отдельной нации и государства,
обеспечивающий не подмену понятиями, а именно, глобализации
евразийством, а возможность свободного развития для каждой куль139
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турной единицы. Предполагается, что план В.Путина по возрождению
ЕвС может стать своеобразной формой ДАГ, которая позволит на
региональном уровне модернизировать политэкономическую составляющую государства с учетом обеспечения многовекторной национальной безопасности. Таким образом, можно сделать вывод, что посредством проектов «Евразийский Союз» и «Большой Ближний Восток»
РФ и США соответственно решают широкий спектр проблем по
эволюционной модернизации идентичности своего “Я”, адаптации к
новым геополитическим реалиям, трансформируя геоэкономические и
национальные интересы, что и послужит многовекторному обеспечению национальной безопасности. Вместе с этим, данные проекты,
будучи реализуемыми с учетом политической этики и идей гуманизма,
могут стать серьезным стимулом для преодоления неомальтузианства,
а также способствовать системному развитию и модернизации формирующегося нового миропорядка как децентрализованной системы,
основанной на эффективном функционировании законов синархии.
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ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական
կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի
վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ՌՈՒԲԵՆ ԷԼԱՄԻՐՅԱՆ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական
կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի
ասիստենտ, դասախոս, քաղ. գիտ. թեկնածու
ԲԱԶՄԱԲԵՎԵՌ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ.
ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԵՎ «ՄԵԾ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔ» ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հոդվածում դիտարկված է բազմաբևեռ աշխարհի արդիականացման գործընթացը «Եվրասիական միություն» և «Մեծ Մերձավոր Արևելք»
նախագծերի համատեքստում: Հեղինակները զարգացնում են այն միտքը, որ այս նախագծերի բնականոն գործառնումը հնարավորություն
կտա և՛ ՌԴ-ին, և՛ ԱՄՆ-ին ինքնության բնականոն արդիականացման
միջոցով նոր աշխարհակարգի կայացման մասնակից լինել: Դա արդիականացնելով աշխարհատնտեսական և ազգային շահերը, նպաստավոր
պայմաններ կստեղծի բազմավեկտոր ազգային անվտանգության ապահովման համար:
Հիմնաբառեր. Եվրասիական Միություն, Մեծ Մերձավոր Արևելք,
բազմավեկտոր ազգային անվտանգություն, նոր մալթուսականություն,
real-politik, արդիականացում, քաղաքական էթիկա, հումանիզմ, ռացիոնալի և իռացիոնալի ներդաշնակում:
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This article comprehensively observes the process of modernization of
multipolar world in framework of such projects as “The Greater Middle East”
and “Eurasian Union”. The authors develop the idea, according to which the
proper functioning of these projects will allow both the Russian Federation
and the USA solving wide range of problems of modernization of selfidentity and adaptation to the new geopolitical realities, as well as
transformation of geo-economic and national interests. This will ensure
multivector national security. Meantime the creation of the Eurasian Union
can stimulate the development of another cultural polar and develop the
Alternative globalization movement to rise and preserve the cultural selfidentities worldwide in framework of globalization. In the article we observe
specificities of Western and Russian approaches towards implementation
of these projects, specifically the use of soft-power and hard-power, as well
as contacts with political elites and civil society. The authors think that if
these projects are implemented with regard to political ethics and
humanism, they can become a serious stimulus to develop Culture of
prevention to overcome neo-Malthusianism, as well as favor the system
development and modernization of newly forming world order.
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ՍՈՖՅԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ
իրավիճակների նախարարի խորհրդական,
Հայ–ռուսական (սլավոնական) համալսարանի
գիտական աստիճանի հայցորդ

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Հոդվածում դիտարկվել են աղետների ռիսկի նվազեցման, արտակարգ իրավիճակների կանխման և ոլորտի այլ խնդիրների լուծմանն ուղղված ՄԱԿ-ի վերջին տարիների իրականացրած գործողությունները, ներկայացվել տնտեսության ոլորտի սպառնալիքների
և ռիսկերի շրջանակը: Հեղինակի կողմից բացահայտվել են սպառնալիքների հիմնական այն աղբյուրները, որոնք կապված են տնտեսության կառուցվածքում կուտակված անհամաչափությունների,
արտաքին գործոնի դերի կտրուկ աճի և աշխարհում տեղի ունեցող
գործընթացների անորոշության հետ:
Իրականացվել է արտակարգ իրավիճակների կառավարման՝
որպես ազգային անվտանգության արդյունավետության ապահովման գործընթացի համակարգային վերլուծություն: Այս համատեքստում նորովի է դիտարկվել Կ.Շմիդտի մոտեցումները:
Հիմնաբառեր. արտակարգ իրավիճակ, աղետների ռիսկի նվազեցում, անվտանգության ապահովում, բնակչության պաշտպանություն, քաղաքագիտական գնահատական, ազգային շահ:

Հայտնի է, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ամեն տարի աղետներից տուժել է միջին հաշվով 200 մլն մարդ, իսկ աղետների
հետևանքով առաջացած կորուստները հետզհետե աճում են: Բախվելով
մի շարք գոյաբանական գործոնների ազդեցության հետ` ակնհայտ է, որ
աղետների վտանգը գնալով գլոբալ մտահոգության առարկա է դարձել՝
կայուն զարգացումը, աղքատության հաղթահարումը, բաեխիղճ կառավարումը և աղետների ռիսկերի նվազեցումը փոխկապակցված նպատակներ են: Ուստի սպասվող մարտահրավերներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է արագացնել համայնքային ու պետական մակարդակներով ռիսկերի կառավարման և նվազեցման անհրաժեշտ հաստատություններ ստեղծելու ուղղությամբ արվող քայլերը [1, էջ 4]: Եվ պատահական չէ, որ ՄԱԿ-ը վերջին տարիներին մեծ ուշադրություն է դարձնում
աղետների ռիսկի նվազեցման, արտակարգ իրավիճակների կանխման
և ոլորտի այլ խնդիրների լուծման միջոցով կայուն զարգացման քաղաքականության վերլուծությանը: Այդ նպատակով 2005 թվականին Յոկա144
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համայում կայացած գիտաժողովի արդյունքում ընդունվեց Հյոգոյի գործողությունների տասնամյա ծրագիրը: Այդ Ծրագրի համաձայն բացահայտվել էին հինգ հիմնական ոլորտներում առանձնահատուկ բացթողումներ և դժվարություններ, որոնց համար մշակվել էր համապատասխան գործողությունների ծրագիր: Այդ ոլորտներն են՝ կառավարման
ոլորտը (ներառյալ կազմակերպչական, իրավական և քաղաքական համակարգերը), ռիսկի բացահայտում. գնահատում. հսկողություն և վաղ
ազդարարում, գիտելիքի կառավարում և կրթություն, ենթադրյալ ռիսկային գործոնների նվազեցում, արդյունավետ արձագանքման և վերականգնման գործողությունների պատրաստականություն [1, էջ 4]:
Վարչական իշխանությունն իրականացվում է համաձայն աստիճանակարգային կառավարման տրամաբանության, այն դեպքում, երբ արտակարգ իրավիճակի հրամայականով պայմանավորված հաղորդակցման գործընթացում ծնված իշխանությունը հիմնվում է փորձագետների
հետ համագործակցության վրա: Քանի որ այսպիսով հնարավոր է դառնում ազգային անվտանգության համար ծագող սպառնալիքների և
դրանց կանխարգելման բազմագործոն ու բազմափուլ գնահատականը:
Այսօր քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և իշխանություն իրականացնող ստորաբաժանումների փոխհարաբերությունները զարգանում են՝ ծավալելով երկխոսություն, ինչպես արտակարգ
իրավիճակների արդյունավետ արձագանքման, այնպես էլ ազգային
անվտանգության ապահովման նկատառումներով: Հարկ է նշել, որ պետությունում բնական ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը ենթադրում
է ոչ միայն օրենսդրության գերիշխանություն, որի հիմքում ընկած են
բնական, բնաանթրոպոգեն և անթրոպոգեն սպառնալիքներից բնակչության և տարածքների պաշտպանության վերաբերյալ ակտերը, այլև
քաղաքական կամք հիմնված՝ քաղաքացիական երկխոսության վրա:
Առաջին հերթին այն կապված է տվյալ ոլորտում կառավարման կենտրոնացման և իրավական կարգավորման առանձնահատկությունների հետ:
Արդի զարգացող երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, նպատակահարմար է բնապահպանական ռիսկերի կառավարումն իրականացնել մոբիլիզացիոն մեթոդներով, պատերազմական իրավիճակի պահանջներին համահունչ, որը ենթադրում է երկրի տարածքում գտնվող
բնակչության կենսագործունեությունն ապահովող բոլոր կառույցների
համալիր կառավարում:
Այդ առումով ուշագրավ է այն, որ 1980 թվականից ԱՄՆ-ի բնապահպանական ռազմավարությունը բնաօգտագործման պետական կառավարման և դրա կարգավորման շուկայական կառուցակարգերի զուգակցումն ակնհայտորեն գերակշռեց՝ շուկայական հարաբերություններին:
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Պետական բնապահպանական քաղաքականության տեսական հիմքը
դարձավ պետական բնապահպանական ռիսկի հայեցակարգը: Ժողովրդատնտեսական ծրագրերի բնապահպանական ռիսկի գնահատականների մեթոդաբանությունն առավել ամբողջական ներկայացված են
ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության հաշվետվություններում [2]:
Նշված սոցիալական տեխնոլոգիաները լայնորեն տարածված են
զարգացած երկրներում: Օրինակ` Մեծ Բրիտանիայում, որպես կանոն,
կառավարությունը մինչ բնաանթրոպոգեն ռիսկերի իրավական կարգավորումը մտցնելը, խորհրդակցություններ է անցկացնում շահագրգիռ
քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական շարժումների ու քաղաքացիական միավորումների հետ [3]:
Ներկայում պետական քաղաքականությունն իրականացվում է երկարաժամկետ պետական ռազմավարության հիման վրա, որի հիմքը
ազգային, հասարակական, պետական խմբային և անձնական շահերի
նպատակամետ զուգամիտումն է: Այսօր արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության և տարածքների պաշտպանության ոլորտում գիտատեխնիկական ծրագրերն անհրաժեշտ է իրականացնել գիտական հետազոտությունների անցկացման միջոցով` համապետական, տարածքային և
մասնավոր գործարարության մակարդակներում: Գիտահետազոտական
մշակումների ֆինանսավորումը պետք է իրականացվի հանրապետական և տեղական բյուջեների, ինչպես նաև մասնավոր (գործարարություն) ոլորտի միջոցների հաշվին: 1980-ականներից զարգացած երկրներում նոր հանրային կառավարման սկզբունքների ներդրման հետևանքով նշված ծրագրերում ներգրավվեցին և՛ գիտական, և՛ քաղաքացիական ուղղվածություն ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպությունները:
Այս համատեքստում նպատակահարմար ենք գտնում այս աշխատանքի շրջանակներում ուսումնասիրել գերմանացի հայտնի իրավաբան, փիլիսոփա, քաղաքագետ Կ. Շմիդտի (1888-1985) գիտական ժառանգությունը: Որպես Վեյմարյան Գերմանիայի ամենաազդեցիկ իրավաբաններից մեկը Կ. Շմիդտն ապացուցում է ուժեղ պետության և կուսակցությունների անհրաժեշտությունը։ Համագործակցել է նացիստների
հետ և մինչև 1936 թիվը կուսակցական-պետական հիերարխիայում զբաղեցրել է կարևոր պաշտոններ։ 1936 թվականից, որպես Բեռլինի համալսարանի պրոֆեսոր, սկսել է զբաղվել գիտական և դասախոսական աշխատանքով՝ գրելով «Թոմաս Հոբսի Լևիաթանը» աշխատությունը: Համոզված լինելով, որ պետությունը` որպես կենդանի օրգանիզմ, ունի իր
գոյաբանության քաղաքականությունը, Կ.Շմիդտը գտնում է, որ պետությունը, իր պատմական ծագմամբ ժողովրդի դրության հատուկ տեսակ
146

Քաղաքագիտություն

է: Որպես այդպիսին այն ունի հատուկ կարգավիճակ, որը ճգնաժամային
իրավիճակում հատուկ իմաստ է տալիս քաղաքականին՝ համադրելով
«քաղաքականություն և բարոյականություն», «քաղաքականություն և
տնտեսություն», «քաղաքականություն և իրավունք» եզրույթները։ Այս
համատեքստում Կ. Շմիդտը ելնում է քաղաքականության գոյաբանության նախասկզբից՝ մարդու գործունեության այլ ոլորտների նկատմամբ։
Ըստ Շմիդտի քաղաքականի կատեգորիան լավ հասկանալու համար
պետք է ներմուծել նրան հատուկ չափանիշները։ Այսպես, եթե բարոյականության ոլորտում տարբերությունները հանգում են «բարի» և «չար»,
գեղագիտության ոլորտում` «գեղեցիկ» և «տգեղ», տնտեսության ոլորտում` «օգտակար» և «վնասակար» կատեգորիաների միջև, ապա քաղաքականի տարբերակումը, որին կարելի է հանգեցնել քաղաքական գործողությունները և դրդապատճառները` ընկեր և թշնամի կատեգորիաների տարբերակումն է։ Ընկեր-թշնամի հակադրության իմաստն է՝ ցույց
տալ միացման կամ բաժանման ինտենսիվության աստիճանը և պատճառները։ Այդ տարբերությունը կարող է գոյություն ունենալ և տեսականորեն, և պրակտիկորեն` անկախ այն բանից, միաժամանակ կիրառվում
են արդյոք այդ բոլոր բարոյական, գեղագիտական, տնտեսական կամ
այլ տարբերությունները[10]։
Այս մոտեցումը որպես ժամանակի հրամայական պայմանավորված
է գլոբալացման գործընթացում բնական ռիսկերի քաղաքական կառավարման ու իրավական կարգավորման հարցերիի համակողմանի վերլուծության օգնությամբ, բացահայտել ազգային շահի արդիականացման
բազմաշերտությունը: Շմիդտի ուշադրության կենտրոնում այն յուրահատուկ խնդիրներն էին, որոնք արտակարգ և բացառիկ իրավիճակները
դնում են ազատական տեսության և պրակտիկայի առջև: Նա պնդում է,
որ ազատականությունն որոշակի անհաջողություն է կրում` փորձելով
համարժեք տեսաբանել արտակարգ իրավիճակները և, հետևաբար,
ապահովել այն արտակարգ միջոցառումները, որոնք դառնում են անհրաժեշտ վտանգի պահին: Ըստ Շմիդտի` «որոշումների ինքնիշխան կայացումը» դառնում է քաղաքականության իրական կենտրոն հենց պետության համար արտակարգ դրության ժամանակահատվածում: «Բացառիկ իրավիճակի» այս ձևը, ինչպես նշում է Ինգեբորգ Մաուսը, «համապատասխանում է այն սկզբունքին, որը Շմիդտը նախագծում էր
միահեծան (աբսոլյուտիստական) պետության համար, որն էլ իր հերթին,
նրա կարծիքով, ընդունակ է քաղաքացիական պատերազմի օգնությամբ
կասեցնելու «գործադիր իշխանության և կառավարության կարգավիճակը»` ուղղված բացառապես առավելագույն արդյունավետության ա147
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պահովմանը. նա դա բնութագրում է որպես վիճակ, որը ծնում է հասարակական կարգ և անվտանգություն» [4]:
Շմիդտը հստակ տարանջատում էր «Իրավական երկրի» տարբեր
տարրերն իր քաղաքական բնույթից, մասնավորապես «ժողովրդի» քաղաքական ինքնությունը, որին, ինչպես ինքն էր կարծում, պատկանում է
սահմանադրության ազատական բաղադրիչների գերակայությունը [5]:
Այդ փաստարկն ի հայտ եկած ֆաշիստական կարգի համար վերակառուցելու համար Շմիդտն ստիպված էր քաղաքական ինքնության էությունը ներկայացնել ժողովրդի մշակութային և հասարակական միատարրության տերմիններով [5]: Այս պնդման հիմնական եզրակացությունն
այն է, որ բոլոր օրինական կարգերին պետք է արտաքին հիմնավորում,
իսկ լեգիտիմ պետությունը նույնական չէ պետությանը` որպես այդպիսին: Այդ պատճառով Շմիդտի համար բնականոն իրավական կարգի որոշ բաղադրիչները կարող են ժամանակավորապես կասեցվել այն հանգամանքներում, երբ կարգի նկատմամբ առկա է արտաքին կամ ներքին
սպառնալիքը: Պարզ է, որ նման վերլուծությունը հարձակում էր ազատական-սահմանադրական Վեյմարյան վարչակարգի վրա և համապատասխանեցնում էր իրավական հիմքը ֆաշիստական իրավական և քաղաքական կարգին [6]:Ակնհայտ է, որ Կարլ Շմիդտը սխալվում էր` պնդելով, որ
ազատական պետություններն ի վիճակի չեն արձագանքելու արտակարգ
իրավիճակներին: Այդուհանդերձ, կարծիքն այն մասին, որ ազատականությունն ի վիճակի չէ արտաբերելու ազատական քաղաքականության
քաղաքական արդարացումը, թերևս, ինչ-որ չափով հաստատվում է
սեպտեմբերի 11-ի իրադարձությունների վերաբերյալ մի շարք ժողովրդավարական պետությունների կառավարությունների ռեակցիաների միջոցով: Հենց այդ ժառանգությունն է ոգևորում վախի ներկայիս հետազոտականությունը, որը ապաքաղաքականացնում է սոցիալական և տնտեսական կյանքի կարևոր ոլորտները:
Կարևոր է նշել, որ այս լիազորությունները հիմնվում են «արտակարգ իրավիճակի» հասկացության վրա, որտեղ «արտակարգ իրավիճակներում» կամ մեծ վտանգի պահերին ազատական ժողովրդավարություններին անհրաժեշտ է անվտանգության պաշտպանության համար առանձնահատուկ քայլեր ձեռնարկել: Կարլ Շմիդտի «արտակարգ
իրավիճակի» վերաբերյալ հայեցակարգը ենթադրում է տիրակալի` սեփական քաղաքական կամքի հիման վրա որոշումներ կայացնելու ընդունակություն` դրա հետ մեկտեղ չսահմանափակվելով նորմատիվ «օրենքով»: Շմիդտը կարծում է, որ «արտակարգ իրավիճակը կոդավորված է
առկա իրավական կարգում, և լավագույն դեպքում կարող է բնութագրվել որպես վտանգի իրավիճակ, սպառնալիք` պետության գոյությանը
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կամ նման մի բան: Բայց այն, փաստացի, չի կարող սահմանափակվել
կամ ենթարկվել նախապես ձևավորված օրենքներին» [7]:
Թվում է, թե երկրի և մարզերի ղեկավարության կողմից ռազմավարական որոշումների կայացման հիմքում պետք է ընկած լինի ակադեմիկոս Ն. Ն Մոիսեևի կողմից ձևավորված սկզբունքը. «Քանի դեռ ապացուցված չէ ցանկացած նախագծի անվտանգությունը, դրա վրա պետք է
դրվի բացարձակ վետո» [8]: Միևնույն ժամանակ, սպառնալիքների գնահատման համար պետք է ներգրավվեն ոչ միայն պետական կառույցների
շահերը ներկայացնող փորձագետները, այլ նաև քաղաքացիական հասարակության, որը ներկայիս պատմական պայմաններում դառնում է
կարևոր քաղաքական դերակատարներից մեկը:
Ամերիկացի հետազոտող Ք. Ուոքերը նշում է. «Ոչ առևտրային կազմակերպության սեկտորը կարող է մեծ դեր կատարել որպես գործադիր
իշխանությանը հակակշիռ, իշխանության համար դառնալ արժեքավոր
պատասխանական հակազդեցության աղբյուր, նպաստել գաղափարների բազմազանության ընդլայնմանը` քաղաքականության ձևավորման
քննարկումներում» [9]: Եվ սխալ կլիներ կենսագործնեության անվտանգության ապահովման հարցերում չօգտագործել քաղաքացիական հասարակության առկա ռեսուրսները:
Արված վերլուծությունը վկայում է հասարակությունում սոցիալական
պատվերի առաջացման մասին, որը բարելավում է ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի փորձագիտական գնահատականների համակարգը: Փորձագիտական գնահատականների համար ներգրավված գործոնների թվի ընդլայնումը թույլ կտա հաշվի առնել բազմաթիվ այլընտրանքներ և այդպիսով, կստեղծվի նախկինում չօգտագործված փորձագիտական պաշարների` տարածաշրջանային մակարդակում ազգային
անվտանգության ապահովման խնդրի ներգրավման մեկ կառուցակարգ:
Վերջին տասնամյակների ընթացքում գլոբալացվող աշխարհի,
տնտեսական զարգացման և արդյունաբերական նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման պայմաններում բազմագործոն են դառնում զարգացման միտում ունեցող անվտանգության սպառնալիքները: Աղետների
վտանգը գլոբալ մտահոգության առարկա է դարձել, քանի որ դրա
հետևանքը և ակտիվությունը տարածաշրջանում կարող են ազդեցություն ունենալ մյուս տարածաշրջաններում գոյություն ունեցող վտանգների վրա և ընդհակառակը [1]: Դրանք փոխադարձաբար ազդում են
միմյանց, ստանում են համալիր բնույթ և իրենց մեկուսացման ու չեզոքացման համար պահանջում են նմանատիպ` տարածաշրջանային առանձնահատկությունները հաշվի առնող գիտակցված ու համակարգված
մոտեցում:
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Եվ պատահական չէ, որ միջազգային մակարդակով փորձ է արվում
գալ համաձայնության այն հարցում, որ ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված
քայլերը պետք է հետևողականորեն ներառվեն քաղաքականնությունների երկխոսության և կայուն զարգացման ծրագրի մեջ՝ սատարելով և՛
տարածաշրջանային, և՛ միջազգային համագործակցությունը: Ուստի
անհրաժեշտ է ընդլայնել աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում միջազգային և տարածաշրջանային համագործակցությունն ու օժանդակությունը հետևյալ քայլերի միջոցով.
• աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում կարողությունների ձևավորման նպատակով գիտելիքի, տեխնոլոգիաների և փորձի փոխանցում,
• հետազոտությունների արդյունքների, քաղած դասերի և լավագույն փորձի փոխանակում,
• աղետների ռիսկի և տարբեր մասշտաբի աղետների ազդեցությունների մասին այնպիսի տեղեկությունների հավաքում, որոնք կարող
են նպաստել կայուն զարգացմանն ու աղետների ռիսկերի նվազեցմանը,
• համապատասխան օժանդակության տրամադրում բոլոր մակարդակներով աղետների ռիսկի նվազեցման, իրազեկության բարձրացման
բարձրացման նախաձեռնությունների և կարողությունների ձևավորման
միջոցառումների կառավարումն ուժեղացնելու համար՝ նպատակ ունենալով բարելավել զարգացող երկրների աղետներին դիմակայելու կարողությունները [1]:
Հանրագումարենք, ազգային անվտանգության ապահովման վերաբերյալ միջոցառումների ֆինանսավորման հարցերում առաջին պլան են
մղվում հասարակական գործերի կառավարման տարբեր մարմինների
միջև եղած հետաքրքրությունները: Ինչպես հայտնի է, քաղաքականությունը հիմնված է տնտեսական իրողությունների վրա: Հենց տնտեսական
շահերն են քաղաքական գործիչներին դրդում դուրս գալ ճգնաժամային
և արտակարգ իրավիճակներից, հենց տնտեսությունն է սահմանում պետության համար բազմաթիվ սպառնալիքներ՝ երկար ժամկետով: Տնտեսության ոլորտի սպառնալիքների և ռիսկերի շրջանակն այնքան լայն է,
որ որոշակի իմաստով ընդգրկում է տնտեսության բոլոր ոլորտները և
զարգացման ուղղությունները: Ընդ որում` սպառնալիքների հիմնական
աղբյուրները տնտեսության կառուցվածքում կուտակված անհամաչափություններն են, ինչպես նաև` արտաքին գործոնի դերի կտրուկ աճը և
աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացների անորոշությունը:
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EMERGENCY MANAGEMENT AS PROCESS OF EFFECTIVE
PROVIDING OF NATIONAL SECURITY
The article deals with the disaster risk reduction, emergency prevention
and other issues related to the UN's recent actions, threats in the economy
and the risks range. It is exposed by the author the main threats to the
sources, related to the structure of the economy accumulated desproportional external factor in the rapid growth and round the world processes
with uncertainty.
The article comprehensively analyses emergency management as
process of effective providing of national security. In this context the author
newly observes Carl Schmitt`s approaches.
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ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարչական գործունեության
հոգեբանության գիտահետազոտական
լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Սույն հոդվածում քննարկվում է կառավարիչների մոտ հուզական ինտելեկտի և կամքի ինքնակարգավորման միջև կապը: Համահարաբերակցական վերլուծությունը ցույց տվեց, որ որքան
բարձր է նրանց մոտ սեփական, ինչպես նաև ուրիշների հույզերի
հասկացումը, կառավարումը, այնքան բարձր է կամային ինքնակարգավորումը, ինքնատիրապետումը, համառությունը նպատակների ձեռքբերման հարցում: Կամային ինքնակարգավորման և էմպատիայի միջև կապը թույլ է, վերջինս ավելի շատ նպաստում է միջանձնային ամուր փոխհարաբերությունների հաստատմանը:
Հիմնաբառեր. կառավարչական գործունեություն, հուզական
ինտելեկտ, կամքի ինքնակարգավորում, ապրումակցում:

Այսօր կառավարչական գործունեության մեջ կտրուկ բարձրանում են
ղեկավարի մտավոր, հուզակամային ոլորտին առնչվող պահանջները:
Բարդ, պատասխանատու և անսպասելի իրադրություններում աշխատանքը ղեկավարից պահանջում է զարգացած ինքնատիրապետում: Ընդգծենք, որ ղեկավարին ներկայացվող պահանջների շարքում հատկապես
կարևորվում են նրա հուզական կայունությունը, արագ որոշումներ ընդունելու, դրանք իրականացնելու և հսկելու ունակությունը: Ինչպես գիտենք,
հուզական կայունությունն ապահովում է դժվարությունները հաղթահարելու կարողությունը, կանխում է հուզական այրման վաղ զարգացումը և
բարձրացնում է մասնագիտական ակտիվության մակարդակը: Գիտական
գրականության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ղեկավարը պետք է
ունենա մասնագիտական և անձնային որակներ, որոնց առկայությունն
ապահովում է նրա գործունեության հաջողությունը 1], [3:
Այս առումով նշենք, որ Ռ. Լ. Կրիչևսկին առանձնացնում է ղեկավարի
հետևյալ կարևոր որակները՝ դոմինանտություն, ինքնավստահություն,
հուզական հավասարակշռվածություն և սթրեսակայունություն, կրեատի153
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վություն, նախաձեռնողականություն, պատասխանատվություն, անկախություն, շփվողականություն 6:
Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվում կառավարիչների մոտ
կամային ինքնակարգավորման և հուզական ինտելեկտի հարաբերակցությանը:
Հայտնի է, որ հուզական ինտելեկտը սեփական և ուրիշների հույզերի
գիտակցումն է ու կառավարումը: Իսկ կամքը մարդու կողմից իր գործունեության և հոգեկան գործընթացների ինքնակարգավորումն է: Կամքի
շնորհիվ մարդը կարող է իրականացնել իր նախաձեռնությամբ նախապես պլանավորված գործողությունները, զսպել հույզերի դրսևորումը: Ըստ
ամենայնի` կամքն ուղղորդում է մարդու գործունեությունը, կազմավորում
է հոգեկան գործունեությունը: Այս առումով ուշագրավ է Ե. Իլյինի այն մոտեցումը, որ հույզերը և կամքն անձի վարքի, շփման և գործունեության
կառավարման և կարգավորման համար անփոփոխ տարրեր են 5:
Հարկ է նշել, որ կամքը դրսևորվում է այնտեղ, որտեղ առկա են
նպատակին հասնելու դժվարություններ 6:
Ս. Յու. Գոլովինի «Գործնական հոգեբանի բառարան»-ում հանդիպում ենք կամքի հետևյալ գործառույթներին՝
• դրդապատճառների և նպատակների ընտրություն.
• գործողության մղումների կարգավորում.
• հոգեկան գործընթացների կազմավորում.
• հոգեկան և ֆիզիկական ուժերի կենտրոնացում՝ նպատակի ձեռքբերման գործընթացում դժվարությունների հաղթահարման համար 4:
Ընդհանուր առմամբ, կամային ինքնակարգավորման ներքո հասկանում են տարբեր իրադրություններում սեփական վարքի տիրապետման
չափը, իր գործողությունները, վիճակները և մղումները գիտակցաբար
կառավարելու ընդունակությունը 2:
Հիմնվելով տեսական այս դրույթներով՝ մեր առջև նպատակ դրեցինք
ուսումնասիրել կառավարիչների կամքի ինքնակարգավորումը և կապը
հուզական ինտելեկտի հետ: Ուսումնասիրության համար կիրառել ենք Ա.
Գ. Զվերկովի և Է. Վ. Էյդմանի կամքի ինքնակարգավորման և Ն. Հոլի հուզական ինտելեկտի մեթոդիկաները 2], [8:
Համահարաբերակցական վերլուծություն կատարելու համար կիրառել ենք Բ. Պիրսոնի բանաձևը:
Սկզբում ներկայացնենք կառավարիչների մոտ կամային ինքնակարգավորման և հուզական ինտելեկտի միջին ցուցանիշները, այնուհետև
դրանց հարաբերակցությունը:
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Աղյուսակ 1

Կառավարիչների հուզական ինտելեկտի և կամային
ինքնակարգավորման միջին ցուցանիշները
Կամային ինքնակարգավոՀուզական ինտելեկտ
M
րում
հուզական
կամային ինքնակարգավո9,3
տեղեկացվածություն
րում (առավելագույնը` 24
սեփական հույզերի կառահամառություն (առավելա6
վարում
գույնը` 16
ինքնատիրապետում (առաինքնամոտիվացիա
9
վելագույնը` 13
ապրումակցում
այլ մարդկանց հույզերի
կառավարումը (առավելագույնը 14 և ավելի)
հուզական ինտելեկտի գումարային ցուցանիշ (առավելագույնը 70 և ավելի

M
16,1
10,9
8,5

9,4
9,3
43,1

Կառավարիչների մոտ հուզական ինտելեկտի արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ նրանց մոտ հուզական տեղեկացվածությունը,
ինքնամոտիվացիան, ապրումակցումը, այլ մարդկանց հույզերի կառավարումն ունեն միջին մակարդակ: Ցածր է սեփական հույզերի կառավարման ցուցանիշը, իսկ հուզական ինտելեկտի գումարային ցուցանիշը միջին
է: Այս ամենն ենթադրում է, որ նրանց հույզերի գիտակցվածության
մակարդակը միջին մակարդակում է: Նրանք ավելի քիչ են գիտակցում
իրենց հույզերը, մասամբ են կարողանում գիտակցել և հասկանալ ինչպես
իրենց, այնպես էլ ուրիշ մարդկանց հույզերը, ավելին, դժվարությամբ են
հասկանում ուրիշ մարդկանց հուզական վիճակները խոսքից, դիմախաղից, շարժուձևից: Միշտ չէ, որ կարող են ապրումակցել, կարեկցել,
աջակցել մարդկանց: Հաճախ էլ չեն կարողանում կառավարել ոչ միայն
իրենց, այնպես էլ ուրիշների հույզերը՝ դրանով իսկ դժվարացնելով
մարդկանց միջև փոխհարաբերությունների կառավարումը:
Անդրադառնալով կառավարիչների մոտ կամային ինքնակարգավորման ուսումնասիրությանը՝ նշենք, որ նրանց մոտ բարձր է կամքի
ինքնակարգավորումը, ասել է թե՝ նրանք ակտիվ են, անկախ, ինքնուրույն, հանգիստ, ինքնավստահ, մտադրությունների մեջ կայուն, հայացքների մեջ՝ իրատես, զարգացած է պարտքի զգացումը: Որպես կանոն,
նրանք շատ լավ են խորհրդածում անձնային դրդապատճառների
մասին, պլանավորված կյանքի են կոչում առաջացող մտադրությունները, ունակ են հսկել իրենց արարքները: Ունեն արտահայտված սոցիալդրական ուղղվածություն: Սահմանային վիճակներում, ի դեպ, նրանց
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մոտ առաջանում է ներքին լարվածություն, որը կապված է սեփական
վարքի յուրաքանչյուր մանրուքը վերահսկելու հետ:
Համառության ցուցանիշը կառավարիչների մոտ միջինից բարձր է,
սա վկայում է այն մասին, որ նրանք ձգտում են ավարտին հասցնել
սկսած գործը, գործունյա են, աշխատասեր: Նրանց ուժեղացնում են
նպատակին հասնելու խոչընդոտները, չեն շեղում հակադրությունները,
նրանց համար գլխավոր արժեքը սկսած գործն է:
Ինքնատիրապետման ցուցանիշը նույնպես միջինից բարձր է, ինչը
նշանակում է, որ նրանք հուզականորեն կայուն են, կարողանում են տիրապետել իրենց տարբեր իրավիճակներում: Նրանց բնորոշ ներքին
հանգստությունը, ինքնավստահությունը ազատում են անորոշության հանդեպ վախից, բարձրացնում նորի ընկալման պատրաստակամությունը:
Սրանք այն կարևորագույն որակներն են, որոնց առկայությունն
ապահովում է կառավարիչների գործունեության արդյունավետությունը:
Ելնելով հետազոտության նպատակից՝ փորձել ենք պարզել կամքի
ինքնակարգավորման և հուզական ինտելեկտի միջև հարաբերակցությունը:

Աղյուսակ 2

Հուզական տեղե0,47***
կացվածություն
Սեփական հույզերի
0,55***
կառավարում
0,51***
Ինքնամոտիվացիա
0,35
Էմպատիա
Ուրիշների հույզերի
0,62***
կառավարում
0,58***
Հուզական ինտելեկտ
P<0,001***, P<0,01**, p<0,05*
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Ինքնատիրապետում

Համառություն

Կամքի ինքնակարգավորում

Հուզական ինտելեկտի և կամքի ինքնակարգավորման
համահարաբերակցական վերլուծությունը

0,41**

0,36*

0,43**

0,42**

0,47***
0,23

0,31
0,26

0,53***

0,45**

0,49***

0,42**

Հոգեբանություն

Համահարաբերակցական վերլուծությունը ցույց տվեց, որ կախվածություն է առկա հուզական տեղեկացվածության և կամքի ինքնակարգավորման (r=0,47, p<0,001) ու համառության (r=0,41, p<0,01) ցուցանիշների միջև: Սա նշանակում է, որ նրանք որքան ավելի լավ են հասկանում և գիտակցում իրենց հույզերը, այնքան ինքնավստահ են, ինքնուրույն, կարողանում են կառավարել իրենց գործողությունները, վիճակները և մղումները: Ուժեղ կապ է առկա սեփական հույզերի կառավարման
և կամային ինքնակարգավորման միջև՝ r=0,55, (p<0,001), հետևաբար,
որքան բարձր է սեփական հույզերի կառավարումը, այնքան կամային
ինքնակարգավորումն ավելի բարձր է: Համանման պատկեր է նաև
ինքնամոտիվացիայի և կամային ինքնակարգավորման r=0,51,
p<0,001 և համառության (r=0,47, p<0,001 միջև: Սրանից բխում է
հետևյալը՝ սեփական հույզերի կառավարման շնորհիվ կառավարելով
վարքը՝ նրանց մոտ բարձրանում է վարքի հսկողությունը, կարողանում
են պլանավորել և կյանքի կոչել իրենց մտադրությունները, հաղթահարել
նպատակի ձեռքբերման ճանապարհին առաջացող խոչընդոտները,
ավարտին հասցնել սկսած գործը: Թույլ կախվածություն է առկա էմպատիայի և կամային ինքնակարգավորման (r=0,35), համառության
(r=0,23) և ինքնատիրապետման միջև՝ (r=0,26), ինչը թույլ է տալիս
ենթադրել, որ ուրիշների հույզերն ու զգացումները հասկանալու ընդունակությունն ավելի շատ հնարավորություն է տալիս հաստատել
մարդկանց հետ ամուր հարաբերություններ և քիչ է առնչվում կամային
ինքնակարգավորման, նպատակին հասնելու ճանապարհին խոչընդոտները հաղթահարելու հետ: Նշենք նաև, որ ուժեղ կապ է առկա այլ
մարդկանց հույզերի կառավարման և կամքի ինքնակարգավորման
միջև՝ r=0,62, (p<0,001): Այս պարագայում կարող ենք նշել՝ որքան
նրանք ավելի շատ են հասկանում ուրիշների հույզերը և կառավարում,
այնքան կամային ինքնակարգավորումն ավելի բարձր է: Այլ մարդկանց
հույզերի կառավարման և համառության միջև փոխկապվածությունը
վկայում է, որ կառավարելով այլ մարդկանց հույզերը՝ նրանք կարողանում են հաղթահարել նպատակի ձեռքբերման ճանապարհին հանդիպող խոչընդոտները, ավարտին հասցնել սկսած գործը:
Ամփոփելով՝ նկատենք, որ կախվածություն է առկա հուզական
ինտելեկտի և կամային ինքնակարգավորման r=0,58, (p< 0,001), համառության r=0,49, (p<0,001) և ինքնատիրապետման r=0,42, (p<0,01)
միջև: Այս ամենը թույլ է տալիս ենթադրել, որ որքան ավելի շատ են
կառավարիչները տեղեկացված իրենց հուզական վիճակների մասին,
հասկանում և կառավարում են ինչպես իրենց, այնպես էլ ուրիշների
հույզերը, այնքան բարձր է նրանց կամային ինքնակարգավորումը,
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ինքնատիրապետումը, համառությունը: Վերլուծությամբ և համադրությամբ կառավարելով հուզական ոլորտը՝ նրանք կարող են հաղթահարել
խորընդոտները, դրսևորել համառություն, նպատակաուղղվածություն:
Հասկանալով հույզերը յուրաքանչյուր իրադրությունում և դրանց հիման
վրա ընդունելով ճիշտ որոշումներ՝ հնարավոր է կառուցել փոխհարաբերությունները՝ ելնելով դիմացինի հուզական վիճակներից, արժեքներից և
պահանջներից, ինչպես նաև ամրացնել հարաբերությունները, մեծացնել
ընդհանուր նպատակների ձեռքբերման հաջողությունը:
Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ կառավարիչների կամային
ինքնակարգավորումը բարձր է, նրանք համառ են նպատակների
ձեռքբերման գործընթացում, կարողանում են իրենց տիրապետել ամենատարբեր իրադրություններում:
Կառավարիչների մոտ հուզական ինտելեկտն ունի միջին մակարդակ, նրանք դժվարությամբ են հասկանում և կառավարում ինչպես
իրենց, այնպես էլ ուրիշների հույզերը:
Կառավարիչների մոտ հուզական ինտելեկտի և կամային ինքնակարգավորման միջև փոխհարաբերակցությունը վկայում է, որ որքան
բարձր է նրանց մոտ սեփական, ինչպես նաև ուրիշների հույզերի
հասկացումը, կառավարումը, այնքան բարձր է նաև կամային ինքնակարգավորումը, ինքնատիրապետումը, համառությունը նպատակների
ձեռքբերման հարցում: Ուրիշների հույզերը հասկանալու ընդունակությունը՝ էմպատիան, աղերս չունի կամային ինքնակարգավորման հետ,
այն ավելի շատ նպաստում է միջանձնային ամուր փոխհարաբերությունների հաստատմանը:
Հաշվի առնելով այս ամենը՝ ապագա կառավարման ոլորտի մասնագետների կրթական ծրագրերը կազմելու գործընթացում անհրաժեշտ է
ներառել այնպիսի դասընթացներ, որոնք կնպաստեն հուզական ինտելեկտի զարգացմանը:
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управленческой деятельности Академии
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье обсуждаются результаты исследования, с помощью
которых обнаружена связь между эмоциональным интеллектом и
волевым самоуправлением у руководителей. Корреляционный анализ
показал, что чем выше у них понимание как своих, так и других эмоций, настолько выше волевое самоуправление, самоконтроль, настойчивость в достижении целей. Обнаружена слабая связь между волевым самоуправлением и эмпатией, последняя способствует созданию
прочных межличностных отношений.
Ключевые слова: управленческая деятельность, эмоциональный
интеллект, волевое самоуправление, эмпатия.
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Republic of Armenia, Junior researcher
FEATURES OF MANIFESTATION OF PERSONAL QUALITIES
NECESSARY FOR ADMINISTRATIVE ACTIVITY
In this article we discuss correlation between managers’ emotional
intelligence and strong-willed self-control. Correlative analysis shows, the
higher is managers’ understanding and managing of own emotions as well
as others emotions, the higher is the level of self-regulation, self-control,
persistence in achievement of the objectives. Strong relationship between
self-regulation and empathy is weak, the latter is more conducive for the
creation of interpersonal relations.
Keywords: administrative activity, emotional intelligence, selfregulation, empathy.
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ԼԻԼԻԹ ԲԴՈՅԱՆ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
հոգեբանության մագիստրոս

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՎԵՐԸՆԹԱՑ ԵՎ ՎԱՐԸՆԹԱՑ
ՄՈԲԻԼՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում քննարկվում է աշխատանքային միգրացիայի վերընթաց և վարընթաց մոբիլության հիմնահարցը: Վերլուծվում են աշխատանքային միգրացիայի եզակի դեպքերը, որոնք ցույց են տալիս,
թե ինչպես է աշխատանքային միգրացիան ազդում անձի մոբիլության վրա: Վերլուծությունն իրականացվել է Հայաստանից արտագաղթողների և ներգաղթողների հետ կատարված հետազոտության
արդյունքներով:
Հիմնաբառեր. արտագաղթ, ներգաղթ, մոբիլություն, աշխատանքային միգրանտ:

Արդի սոցիալ-տնտեսական պայմաններում արտագաղթը դարձել է
հասարակության անվտանգությանն սպառնացող երևույթներից մեկը:
Արտագաղթի ծավալները գնալով մեծանում են, ինչն ազդում է ինչպես
հասարակական կյանքի կազմակերպման, այնպես էլ անձի հոգեկերտվածքի, կարգավիճակի վրա:
Աշխատուժի միջազգային միգրացիան միջազգային տնտեսական
հարաբերությունների ձևերից է: Այն վարձու աշխատողների տեղաշարժն
է երկրների միջև աշխատանք որոնելու համար, իսկ ընդունող երկրի համար աշխատուժի համալրման աղբյուր: Աշխատանքային «միգրանտ»
հասկացությունն ունի մի քանի մեկնաբանություն: Աշխատանքային միգրանտ է այն անձը, որով զբաղվել է կամ զբաղվելու է վարձատրվող գործունեությամբ մի պետությունում, որի քաղաքացին չէ, ըստ մեկ այլ սահմանման՝ «միգրացիա» նշանակում է վերաբնակեցում, այն անհատների
կամ սոցիալական խմբերի մշտական բնակավայրի փոփոխության
գործընթաց է, որն արտահայտվում է նույն երկրի այլ տարածաշրջան,
այլ աշխարհագրական շրջան կամ այլ երկիր տեղափոխման ձևով։
Աշխատուժի ներքին միգրացիան (երկրի շրջանակների միջև, գյուղից քաղաք) արտադրողական ուժերի վերաբաշխման ձևն է [1]: Այն երկրի բնակչության թիվը չի փոխում, իսկ արտաքին միգրացիան ավելացնում կամ պակասեցնում է երկրի բնակչության թիվը՝ երկրից գնացողների (արտագաղթողների/էմիգրանտների) և երկիր եկողների (ներգաղթողների/իմիգրատների) թվերի տարբերության չափով:
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Միգրացիայի պատճառները կարող են լինել ժողովրդագրական,
տնտեսական, գիտատեխնիկական, բնակլիմայական: Այնուամենայնիվ
միգրացիան ունի հիմնական պատճառներ՝
• տնտեսական.
• սոցիալ-քաղաքական:
Տնտեսական բնույթ ունեցող աշխատուժի միգրացիան տեղի է ունենում կամավոր վերաբնակվելու միջոցով՝ կենսապայմանները բավարարելու նպատակով՝ ցածր կենսամակարդակ ունեցող երկրներից ավելի
բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներ մեկնելով: Սոցիալ-քաղաքական բնույթ ունեցող միգրացիան կապված է երկրների պետական սահմանների փոփոխության, ազգերի վերամիավորման, բռնի տարանջատումների, քաղաքական, ազգային, կրոնական, ռասսայական և այլ երևույթների հետ:
Ըստ տևողության` միգրացիաները լինում են՝ անվերադարձ, սեզոնային, ճոճանակային, միջադիպային [3, էջ 9]:
Այսպիսով, միգրացիայի հետևանքով փոխվում է անձի կարգավիճակը, որը մասնագիտական գրականության մեջ ներկայացվում է վերընթաց և վարընթաց մոբիլություն հասկացություններով [4]:
Մեր հետազոտության նպատակն է բացահայտել, թե ինչպես է միգրացիան ազդում միգրանտի մոբիլության վրա: Որպես գլխավոր համախմբություն՝ ընդունվել է Երևան քաղաքի բնակչությունը, այնուհետև
ընտրվել են աշխատանքային միգրանտներ և նրանց հետ անց է կացվել
հարցազրույց և կիրառվել է կենսագրական մեթոդ:
Սույն մեթոդի ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով,
որ այն հնարավորություն է տալիս ավելի խորը ծանոթանալ որոշակի
դիրքին, նրա նախապատմությանը, միգրացիայի ժամանակագրությունը,
ավելի ամբողջական, ճշգրիտ ու լրիվ տեղեկատվություն է տալիս միգրանտի միգրացիոն վարք ցուցաբերելու պատճառների, հետևանքների,
մոբիլության վրա ազդող գործոնների մասին: Այս մեթոդը թույլ է տալիս
նկատել բոլոր յուրահատուկ դեպքերը, յուրովի մոտեցում ցուցաբերել
դրանց նկատմամբ:
Հետազոտությունն իրականացվել է 30 վերադարձած աշխատանքային միգրանտների հետ ըստ հետևյալ չափանիշների՝ սեռ, տարիք,
կրթություն, միգրացիոն գործողությունը, աշխատանքի բնույթը:
Կիրառել ենք նաև կենսագրական մեթոդը: Այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս մասնավոր դեպքերի ուսումնասիրությամբ կատարել
ընդհանուր եզրակացություն, ստանալ միգրանտների՝ ստատուսի փոփոխության ընդհանուր պատկերը:
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Միգրացիայի վերաբերյալ կենսագրական մեթոդի միջոցով իրականացրած հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս
առանձնացնել միգրացիայի նախապատմության, ժամանակաշրջանի
պատճառների, հետևանքների, միգրանտի նպատակների վերաբերյալ
առանձնացնել մի շարք առանձնահատկություներ:
Կենսագրական մեթոդը հնարավորություն է տալիս այս հետազոտության շրջանակներում բացահայտելու մոբիլության վրա ազդող՝ վերընթաց կամ վարընթաց մոբիլությանը նպաստող կամ խոչընդոտող
գործոնները, ինչպես նաև, թե ինչպիսի պատճառահետևանքային կապ
կա միգրացիայի և մոբիլության միջև:
Ըստ հարցման արդյունքների՝ միգրացիայի պատճառներն են.
• սոցիալ-տնտեսական պայմանները, ֆինանսական դժվարությունները,
• աշխատանքային բարենպաստ պայմանների բացակայությունը
(աշխատավարձերը ցածր են, չեն բավարարում հիմնական պահանջմունքները բավարարելու համար և այլն), գործազրկությունը, արտերկրում աշխատանքային պայմանների (աշխատանք գտնելու, վարձատրություն) ավելի մեծ հնարավորությունները,
• Հայաստանում ԲՈՒՀ-երում վճարովի համակարգի առկայությունը, ինչի համար ծնողներից մեկը մեկնում է արտերկիր,
• արտասահմանում ինքնադրսևորման համար (Հայաստանից մեկնում են կրթություն ստանալու, կարիերան շարունակելու և այլ պատճառներով), այսինքն՝ հնարավոր է, որ այդ մարդկանց այստեղ չեն կարողանում գնահատել ըստ արժանվույնս, իսկ Հայաստանից դուրս այլ պետությունների կողմից ստեղծվում են բոլոր պայմանները նրանց բարենպաստ կենսագործունեության համար:
Անդրադառնալով առանձին օրինակների նկարագրությանը՝ հարկ է
նշել, որ մի շարք դեպքերում մեկնելու պատճառը անգործությունն է,
բայց կային նաև դեպքեր, երբ Հայաստանում աշխատանք են ունեցել,
բայց ցածր էր վարձատրությունը, իսկ դրանով ընտանիք պահելը անհնար էր (բժիշկ, մանկավարժ):
Միգրանտներից մի քանիսը մեկնել էին ծանոթ, բարեկամի հրավերով և քանի որ այնտեղ արդեն ապրելու համար պայմաններ կային
(բնակարան և այլ կենցաղային ապրանքներ և այլն), նրանք ստիպված
չէին լինում բնակարան վարձելու և ավելորդ ֆինանսական ծախսեր
անելու, միանգամից անցնում են աշխատանքի և աստիճանաբար եկամուտի ծավալը մեծանում էր, ինչի հաշվին կարողանում էր օգնել նաև
Հայաստանում գտնվող բարեկամներին:
Դրան զուգահեռ կային նաև դեպքեր, երբ արտերկիր մեկնելու համար պարտք էին վերցնում, մեկնում, բնակարան վարձում, ավելորդ
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ծախսեր անում և մինչև տեղավորվում էին աշխատանքի, լրանում էր
այնտեղ մնալու ժամկետը և փաստաթղթեր չունենալու պատճառով
նրանց տուգանում էին անվտանգության աշխատակիցները կամ ուղղակի ուղարկում էին Հայաստան, և նրանք այլևս չէին կարող մտնել այդ երկիր հինգ տարի: Վերադառնալով՝ նրանք կանգնում էին աղքատության
ու չքավորության շեմին. պարտքերն ավելի են շատանում:
Միգրանտների հետ իրականացված հետազոտության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այստեղ չի կարելի խոսել վերընթաց մոբիլության
մասին, այլ ճիշտ հակառակը՝ նրանք կարծես թե կորցրել էին վեր բարձրանալու բոլոր հնարավորությունները, եթե իհարկե չխոսենք կողմնակի
աջակցության մասին (պետություն, բարեկամներ, ընկերներ):
Ուշագրավ է այն, երբ միգրանտը 10 տարուց ավելի աշխատել էր արտերկրում, բայց այդ տարիների ընթացքում նա կարողացել է միայն
բնակարան գնել և հանրակացարանային (ցածր կենցաղային պայմաններ) տեղափոխվել այնտեղ:
Ֆինանսական միջոցներ չեն բավականացրել երեխային որևէ
ուսումնական հաստատությունում ուսման տալու: Նշենք նաև, որ այս
անձնավորությունը զբաղվել էր շինարարությամբ: Միգրանտների մեծ
մասը նշում է, որ իրենց մեկնելը մտերիմների վրա նյութական առումով
դրական ազդեցություն է ունեցել, քանի որ կարողացել են ամիսը գոնե
երկու անգամ գումար ուղարկել հարազատներին:
Հարցվողներից մեկը նշում է. «Շատ ուրախ եմ, որ գնացի, լավ փող
աշխատեցի, վերադարձա, բնակարանս վերանորոգեցի, ընտանիքս
ապահով վիճակում է, նոր կահույք գնեցի… մի խոսքով դրական ազդեցություն ունեցավ թե´ իմ, թե´ ընտանիքիս վրա»:
Նրանցից ոմանք երբեմն կարողացել են արտերկրից բերած գումարով նոր գործ սկսել և հաջողություն ունենալ, ոմանք էլ արտերկրում
գտնվելու ժամանակ օտար լեզու են սովորել և վերադառնալով հայրենիք՝ գտել բարձր վարձատրվող աշխատանք:
Այն պատճառներն ու հետևանքները, որն իր հետ բերում է միգրացիան, կարևոր հիմնախնդիր են ինչպես տարբեր մտավորականների
համար, այնպես էլ քաղաքացիների համար: Այսօր Հայաստանում երևի
չլինի մեկը, որ ուղղակի կամ անուղղակի ձևով չառնչվի միգրացիայի
հետ: Եթե անգամ ընտանիքի որևէ անդամ արտերկրում չէ, ապա բարեկամից գոնե մեկը գտնվում է երկրի սահմաններից դուրս:
Ընդհանրացնելով վերը նշվածը՝ կարելի է վստահ ասել, որ մեծ մասամբ միգրացիայի արդյունքում ստացված եկամուտի հաշվին, միգրանտների մոտ նկատվում է ուղղահայաց վերընթաց, ինչպես նաև ուղղահայաց վարընթաց մոբիլություն, այլ կերպ ասած՝ միգրանտները սո164
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ցիալական սանդուղքով իջնում կամ բարձրանում են, ինչպես նաև առկա
է հորիզոնական մոբիլություն:
Վերը նշվածը կարող ենք փաստել օրինակով. միգրանտներից մեկը
այստեղ աշխատել էր գլխավոր հաշվապահ, բայց ԽՍՀՄ-ի փլուզումից
հետո դարձել է գործազուրկ, որից հետո ընկերներից հրավեր ստանալով՝
մեկնել է Ռուսաստան և զբաղվել շինարարությամբ: Այստեղ նկատվում է
վարընթաց մոբիլություն: Այնուհետև այնտեղ բարեկամի հանդիպելով
(վերջինս սեփական գործարան ուներ)՝ դառնում է այդ գործարանի
փոխտնօրեն: Այստեղ նկատվում է վարընթաց մոբիլություն՝ շինարարիցտնօրեն:
Այստեղից կարող ենք ասել, որ միգրանտի վերընթաց մոբիլությունը
կախված է կատարած աշխատանքի բնույթից, ինչպես նաև միգրանտի
մոբիլությունը կախված է այնտեղ ծանոթ, բարեկամ ունենալ չունենալու
հետ:
Հարցվողը բարեկամի օգնությամբ շինարարից դարձել էր գործարանի փոխտնօրեն՝ բարձրացնելով վերև: Այս դեպքում առկա է վերընթաց մոբիլություն: Բայց սրա կողքին առկա է նաև հակառակ պատկերը.
սոցիալական ծանր վիճակից դուրս գալու համար հարցվողներից մեկը,
պարտք վերցնելով մեկնել է արտերկիր, բայց այնտեղ ծանոթ չուներ և
բարձր վճարով բնակարան էր վարձել և զբաղվում էր շինարարությամբ:
Սակայն աշխատավարձը չէր բավականացնում բնակարանի վարձը և
այլ ծախսերը հոգալու համար, դրա հետ մեկտեղ գումար էր ուղարկում
հարազատների գոյատևման և վերցրած պարտքերը վերադարձնելու
համար: Ստիպված վերադարձավ, իսկ այստեղ իրեն դեռ սպասում են
պարտատերերը և այստեղ նորից աշխատում է որպես շինարար:
Այսպիսով, կարելի է ասել, որ այս միգրանտի ստատուսում որևէ
դրական փոփոխություն չի եղել, հակառակը՝ ծանրացել է տնտեսական
վիճակը: Ակնհայտ է, որ միգրանտի մոբիլությունն ազդում է նաև ընտանքի անդամների մոբիլության վրա: Միգրանտը բարձր աշխատավարձ էր ստանում մուտքի երկրում, ինչի հաշվին կարողացավ զավակների ուսման ծախսերը հոգալ: Այստեղ միգրանտի մոբիլությունը կախված է կրթական աստիճանից, կարելի է այն և´ հերքված, և´ ապացուցված համարել՝ կախված տարբեր դեպքերից:
Ասվածը կարող է ապացուցել մի դեպք, երբ տասնամյա կրթությամբ
մի հարցվող սեփական գործարան էր բացել արտերկրում և դարձել գործարանի տնօրեն: Կար նաև հակառակը՝ երբ ուսուցիչը կամ հաշվապահը զբաղվում է շինարարությամբ:
Ստացված տեղեկատվության վերլուծության արդյունքում կարելի է
ասել, որ միգրանտի մոբիլությունը կախված է նաև մուտքի երկրից, ինչ165
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պես նաև՝ միգրացիան ոչ մի փոփոխություն չի մտցնում միգրանտի
ստատուսում: Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ միգրացիան ինչպես նպաստում է միգրանտի սոցիալական սանդուղքով վեր
բարձրանալուն, այնպես էլ խոչընդոտում է:
Որպես ազդող գործոն` կարելի է համարել նաև մուտքի երկրում միգրանտների իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ
օրենքների բացակայությունը:
Այս ամենը թույլ է տալիս եզրակացնելու. որպեսզի արտագաղթի
հետևանքով հայ միգրանտի մոտ դիտվի ինչպես վերընթաց մոբիլություն, այնպես էլ Հայաստանը տնտեսական ոլորտում ունենա նվաճումներ, պետք է մշակվեն օրենքներ, որոնք արտերկրում կապահովեն հայ
միգրանտի իրավունքների առավելագույն պաշտպանվածությունը, ինչն
էլ կնպաստի նաև նրանց վերընթաց մոբիլությանը:
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АНАЛИЗ ВОСХОДЯЩЕЙ И НИСХОДЯЩЕЙ МОБИЛЬНОСТИ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
В статье рассматривается проблема восходящей и нисходящей
мобильности трудовой миграции. Анализируются единичные случаи
трудовой миграции, которые показывают, как трудовая миграция
влияет на мобильность личности. Анализ основан на результатах
исследования, проведенного среди иммигрантов и эмигрантов из
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THE ANALYSIS OF THE UPWARD AND DOWNWARD MOBILITY OF
LABOUR MIGRATION
The article discusses the issue of upward and downward mobility of
labor migration and analyzes labor migration unique cases that show how
labor migration affects a person's mobility. The analysis was carried out
based on the results of the survey of Armenian emigrants and immigrants.
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