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ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
 ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր, 

ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի պրոֆեսոր 

ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 

Հանրային կյանքի առօրյա արատների վերացման հիմնախնդիրն 

այսօր, առավել քան երբևէ, արդիական է դարձրել պետական կառա-

վարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման հարցը: Ընդ 

որում՝ խնդիրը պետական կառավարման համակարգի նշված որակի 

անշրջելիությունն ապահովող համակարգային երաշխիքների ձևավո-

րումն է: Ակնհայտ է, որ պետական կառավարման ողջ համակարգում 

գործադիր իշխանությանը վերապահված է առավել պատասխանատու 

դերակատարում: Այդ իսկ պատճառով պետական կառավարման արդ-

յունավետության երաշխավորման առումով գործադիր իշխանության 

ռացիոնալ կառուցվածքի և գործունեության կազմակերպման խնդիր-

ները ձեռք են բերում բացառիկ կարևորություն: Սույն վերլուծությունը 

վերաբերում է վերջիններիս լուծման մոդելներին:  

Հիմնաբառեր. կառավարություն, պետական կառավարման 

հանրապետական մարմիններ, պետական կառավարման համա-

կարգ, պետական կառավարման համակարգի արդյունավետություն, 

ապակենտրոնացում, ապակոնցենտրացում, իրավասությունների 

փոխանցում, իշխանության փոխանցում, նոտարներ, մարզպետա-

րաններ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, տեղական իշ-

խանություն: 
 

 «Պետական կառավարման արդյունավետության որոշ խնդիրների 

մասին» վերլուծական հոդվածում արձանագրվեց քաղաքացիական ծա-

ռայության բացառիկ դերակատարումը որակյալ քաղաքական որոշում-

ների նախապատրաստման և ընդունման գործում: Ավելին, սահմանվեց 

քաղաքացիական ծառայության ինստիտուցիոնալ կայացումը որպես կա-

ռավարման արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտ նախապայ-

ման: Այն առավել քան ակնհայտ է դառնում վերը նշված վերլուծությու-

նում ներկայացված բազմաշերտ և մրցակցային մասնակցություն երաշ-

խավորող պետական կառավարման համակարգի պարագայում: Սա-

կայն այդ ամենի հետ միասին ակնհայտ է դառնում մեկ կարևոր իրո-

ղություն ևս` նույնիսկ ամենակատարյալ քաղաքացիական ծառայության 

պարագայում քաղաքական որոշումների որակը պայմանավորված կլինի 
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նաև այն հանգամանքից, թե որքանով է որոշում կայացնող մարմինը 

մոտ կամ հեռու կառավարվող օբյեկտից:  

 Եվ, իրոք, կառավարվող օբյեկտի իրական վիճակի վերաբերյալ տե-

ղեկատվությունը (առաջարկություններ, որոշման նախագծեր, վերլու-

ծություններ և այլն) մինչև քաղաքական որոշում կայացնող մարմնին 

հասնելը որքան ավելի շատ կառավարման օղակներով անցնի (քաղա-

քական մարմնի հեռավորությունը կառավարվող օբյեկտից մեծ լինի), 

այնքան այդ տեղեկատվության խեղման հավանականությունն ավելի 

մեծ կլինի, քանի որ կառավարման յուրաքանչյուր օղակ այն իր մեկնա-

բանություններով է ուղղորդում: Ավելին, այդ տեղեկատվությամբ ընդու-

նած որոշումը մինչև բուն օբյեկտին հասնելն անցնելու է կառավարման 

նույնչափ բազմաքանակ օղակներով և ենթարկվելու է վերջիններիս մեկ-

նաբանություններով պայմանավորված որոշակի «կորեկցիայի»: Իսկ եթե 

ավելացնենք նաև այն, որ նման դեպքերում ակնհայտորեն տուժում է 

կառավարման օպերատիվությունը, ապա կառավարվող օբյեկտից որո-

շում կայացնող մարմինի հեռավորության գործոնի ազդեցությունը պե-

տական կառավարման արդյունավետության վրա ավելի ցցուն կդառնա:  

 Կառավարման գործընթացում քաղաքական մարմնի և կառավար-

վող օբյեկտի միջև հեռավորության կրճատման ամենաարդյունավետ մե-

թոդը` կառավարման ապակենտրոնացումն է: Ուստի, կառավարման 

գործընթացի ապակենտրոնացումը դառնում է պետական կառավար-

ման համակարգի բարեփոխումների երկրորդ առանցքային ուղղութ-

յունը և կառավարման արդյունավետության բարձրացման գլխավոր 

նախապայմաններից մեկը: 

 Ապակենտրոնացումը կառավարման գործընթացի այնպիսի կազ-

մակերպումն է, երբ քաղաքական մարմնին վերապահված պատասխա-

նատվությունների այն հատվածը, որը կարող է արդյունավետ իրակա-

կանացվել կառավարվող օբյեկտին ավելի մոտ կանգնած այլ կառավար-

ման օղակների կամ մարմինների կողմից, փոխանցվում են վերջիննե-

րիս` քաղաքական մարմնին թողնելով միայն այն պատասխանատվութ-

յունների իրականացումը, որոնք որևէ այլ կառույց արդյունավետ իրակա-

նացնել չի կարող: Մեծ իմաստով ապակենտրոնացումը նշանակում է 

նաև քաղաքական մարմնի հնարավորինս բեռնաթափում` նրան թող-

նելով հանրային կյանքի իրեն վերապահված ոլորտում միայն ամենագլ-

խավորի և ամենակարևորի իրականացման պատասխանատվությունը: 

Թեպետ ողջամիտ ապակենտրոնացումը համարվում է ցանկացած մա-

կարդակի կառավարչական գործունեության արդյունավետության բարձ-

րացման հիմնական գրավականներից մեկը, այդուհանդերձ, սույն վերլու-

ծության հետաքրքրությունների տեսանկյունից, ապակենտրոնացմամբ 

պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման համա-



 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2015  
 

12 

կարգային երաշխիքների ձևավորման խնդիրն առնչվում է բացառապես 

գործադիր իշխանության կառուցվածքին և գործունեության կազմակերպ-

մանը (օրենսդիր և դատական իշխանությունները չունեն ապակենտրո-

նացված ստորադասության մարմիններ): Ապակենտրոնացման հիման 

վրա պետական կառավարման բարեփոխումների նպատակն է ձևա-

վորել գործադիր իշխանության շրջանակներում կառավարման այն-

պիսի ապակենտրանացված համակարգ, որն առավելագույնս կերաշ-

խավորի կառավարության գործունեության արդյունավետությունը: 

 Գործնականում լայն տարածում են ստացել կառավարման տեսութ-

յամբ հիմնավորված կառավարության գործունեության ապակենտրո-

նացման հետևյալ մոդելները (տե՛ս Գծապատկեր 1): 

 1. Ապակենտրոնացում` ապակոնցենտրացման միջոցով: Կառա-

վարման այս մոդելը ենթադրում է կառավարման այնպիսի համակարգ, 

որում կառավարությանը վերապահված պատասխանատվությունների 

մի մասը փոխանցվում է կառավարման նույն համակարգում գործող և 

կառավարության ուղղակի վարչական ենթակայության ներքո գտնվող 

կատույցներին` առանց վերջիններիս իշխանությամբ օժտելու (առանց 

սեփական պատասխանատվությամբ քաղաքական որոշումներ ընդունե-

լու իրավասության): Մեր իրականության մեջ այս սկզբունքի հիման վրա 

ձևավորվել և գործում են տարածքային կառավարման մարմինները` 

մարզպետարանները: Մարզային կառույցները հանդիսանում են կառա-

վարության այն մարմինները, որոնք մի կողմից կառավարությանը ներ-

կայացնում են մարզի տարածքում և համայնքներում առկա և լուծում 

պահանջող խնդիրները, դրանց լուծման առաջարկությունները, միաժա-

մանակ ստանձնելով կառավարության (կառավարման հանրապետական 

մարմինների` նախարարությունների) քաղաքական որոշումների իրակա-

նացման պատասխանատվությունը տեղերում: Մարզպետարանները 

օժտված չեն իշխանությամբ` քաղաքական որոշումներ կայացնելու իրա-

վասությամբ, այլ միայն պատասխանատու են մարզերում օրենքների և 

կառավարության որոշումների կատարման համար: Դրանով է պայմա-

նավորված այն, որ մարզպետարանները չունեն ինքնուրույն բյուջե 

ձևավորելու իրավասություն և գործում են պետական բյուջեից ըստ 

ոլորտների կատարվող հատկացումների հիման վրա: Փոխարենը, 

քանի որ կառավարման հանրապետական մարմինները պատասխանա-

տու են հանրային կյանքի իրենց վստահված ոլորտում ընդունած քաղա-

քական որոշումների կատարումն ապահովելու համար, ապա նրանք 

իրավասու են ուսումնասիրել տվյալ մարզում մարզպետի կողմից իրենց 

քաղաքականության իրականացման արդյունքները և տալ մարզպետա-

րանի գործունեության գնահատականը (ընդհուպ մինչև մարզպետին 

պաշտոնանկ անելու հարց բարձրացնելը): Այս կերպ երաշխավորվում է 
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կառավարման գործընթացի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը` կա-

ռավարման մեջ պատասխանատու մասնակցություն ունեցող օղակների 

շահերի բախումը: Այսպիսով, ապակոնցենտրացումը հնարավորություն է 

տալիս կառավարությանը վերապահված այն պատասխանատվություն-

ները, որոնք կապված են մարզերում կյանքի իրական պայմանների մա-

սին տեղեկատվությունը ուսումնասիրելու և սիստեմավորելու միջոցով 

քաղաքական որոշումների նախապատրաստման և ընդունված որոշում-

ների կատարման հետ, փոխանցել մարզերին մոտ կանգնած կառավա-

րության ենթակայության տակ գործող մարզպետարաններին և այդ չա-

փով բեռնաթափել գործադիր իշխանության հանրապետական մարմինը` 

համակարգային երաշխիքներ ձևավորելով կառավարման արդյունավե-

տության բարձրացման համար: Մարզպետարանների անմիջական մաս-

նակցությամբ մշակվում և իրականացվում է կառավարության տարած-

քային քաղաքականությունը: Միաժամանակ մարզպետարաններին վե-

րապահված է նաև հանրապետական կառավարման մարմինների տա-

րածքային կառույցների գործունեության համակարգումը: Մարզպե-

տարանների գործունեությունը կարգավորվում է Հանրապետության 

Նախագահի հրամանագրով:  

Գծապատկեր 1. Ապակենտրոնացման մոդելները 

 2. Ապակենտրոնացում՝ իրավասությունների փոխանցման ուժով: 

Կառավարման այս մոդելը ենթադրում է կառավարման այնպիսի համա-

կարգ, որի պարագայում կառավարությանը վերապահված պատասխա-

նատվությունների մի մասը փոխանցվում է կառավարությունից դուրս 

(նրա անմիջական վարչական ենթակայությունից դուրս) գործող կա-

ՀՀ կառավարություն Նոտարներ 

Մարզպետարաններ 

իրավասությունների 

փոխանցում 

Տեղական 

ինքնակառավարման 

մարմիններ 
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ռույցներին կամ մարմիններին՝ այդ թվում ոչ պետական առևտրային կա-

ռույցներին, որոնք գործում են պետության անունից, սակայն սեփական 

գույքային պատասխանատվությամբ: Այս սկզբունքով ներկայումս կազ-

մակերպված է նոտարական ծառայության գործունեությունը: Նոտարնե-

րը կոչված են պետության անունից ճանաչել առևտրային գործարքների, 

սեփականության սուբյեկտների իրավունքների օրինականությունը: Եվ 

եթե պարզվի, որ նոտարի կողմից գործարքի օրինականության վավե-

րացման կամ օրենքով նրան վերապահված այլ գործունեության իրակա-

նացման հետևանքով գործարքի որևէ կողմի իրավունքները պատշաճ 

չեն հաշվի առնվել և վերջինս կրել է կորուստներ, այդ թվում ֆինանսա-

կան, և այդ փաստը հաստատվել է դատարանի կողմից, ապա կորուստ-

ները պարտավոր է փոխհատուցել նոտարը՝ իր անձնական գույքով: Այ-

սինքն` թեպետ նոտարին վերապահված է կառավարությանը վերապահ-

ված պատասխանատվություն, այդուհանդերձ այդ պատասխանատվութ-

յունը իրականցվում է բացառապես նոտարի գույքային պատասխանատ-

վությամբ: Նոտարները գործում են որպես առևտրային կառույցներ ամե-

նատարբեր կազմակերպաիրավական ձևերով՝ անհատ ձեռներեց, սահ-

մանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն և այլն: Ապակենտ-

րոնացման այս սկզբունքն է դրված նաև անշարժ գույքի կադաստրի 

վերջին համակարգային բարեփոխումների հիմքում:  

 3. Ապակենտրոնացում՝ իշխանության փոխանցման ուժով: Կա-

ռավարման այս մոդելը ենթադրում է կառավարման այնպիսի համա-

կարգ, որի պարագայում կառավարությանը վերապահված պատասխա-

նատվությունների մի հատվածը փոխանցվում է կառավարության համա-

կարգից և նրա քաղաքական և վարչական ենթակայության շրջանակնե-

րից դուրս գործող մարմիններին՝ վերջիններիս օժտելով իշխանություն 

իրականցնելու իրավասությամբ: Այս սկզբունքի հիման վրա մեր երկրում 

ձևավորվել և գործում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները 

(այսուհետև` ՏԻՄ): Համաձայն տեղական ինքնակառավարման հայեցա-

կարգի ՏԻՄ-երի առաքելությունն է ապահովել համայնքային նշանա-

կության խնդիրների արդյունավետ լուծումը` ի շահ համայնքի բնակչութ-

յան բարօրության: Այլ կերպ ասած ՏԻՄ-երը պատասխանատու են հա-

մայնքում քաղաքացիների կյանքի որակի և ապրելու պայմանների 
անհրաժեշտ մակարդակի ապահովվման համար: Այդ առաքելության 

արդյունավետ իրականացումն ենթադրում է, որ ՏԻՄ-երը պետք է իրա-

վասու լինեն ընդունել որոշումներ, որոնք պարտադիր են համայնքի 

վարչական սահմաններում գործող բոլոր իրավաբանական և ֆիզիկա-

կան անձանց համար: Այսինքն` ՏԻՄ-երը պետք է օժտված լինեն իշխա-

նությամբ` տեղական իշխանությամբ և այն արդյունավետ իրականացնե-

լու համար պետք է ունենան համապատասխան կարողություններ: Ահա 

թե ինչու ենք տեղական ինքնակառավարումը բանաձևում որպես հա-
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մայնքային նշանակության խնդիրները սեփական պատասխանատ-
վությամբ լուծելու իրավասություն և կարողություն:  

 Այդուհանդերձ հարկ է փաստել, որ ՏԻՄ-երի իշխանության աղբյուրն 

իրականում կառավարությունն է, քանի որ տեղական նշանակության 

խնդիրներն ուղղակիորեն վերաբերում են գործադիր իշխանության իրա-

վասությանը: Սակայն այդ պարագայում որևէ համայնքում առկա ցան-

կացած խնդիր իր լուծումը պետք է ստանա միայն հանրապետական 

ատյաններում քննարկվելու և որոշում կայացնելու արդյունքում: Ակն-

հայտ է, որ կառավարման նման մոդելը կհանգեցնի բյուրոկրատական 

քաշքշուկների, կմեծացնի կոռուպցիոն ռիսկերը և էապես կնվազեցնի 

կառավարման արդյունավետությունը: Կառավարման գործընթացի այդ 

արատներից կարելի է զերծ մնալ, եթե համայնքային նշանակության 

խնդիրների լուծման իրավասությունն ամբողջությամբ վերապահվի տե-

ղական մարմիններին`վերջիններիս օժտելով այն արդյունավետ իրակա-

նացնելու անհրաժեշտ ֆինասատնտեսական կարողություններով և իրա-

վական ինքնուրույնությամբ, միաժամանակ կառավարությանը վերապա-

հելով համայնքներում գործերի բնականոն ընթացքն ապահովելու պա-

տասխանատվությունը` մարզպետների միջոցով տեղական իշխանութ-

յան մարմինների գործունեության նկատմամբ մասնագիտական և մեթո-

դաբանական վերահսկողության իրականացմամբ և օրենքով սահման-

ված դեպքերում համայնքային խնդիրներին վարչաիրավական միջամ-

տությամբ` համայնքի ղեկավարին պաշտոնանկ անելու միջոցով: Սակայն 

բոլոր դեպքերում ապակենտրոնացումը իշխանության փոխանցման ուժով 

նշանակում է, որ համայնքային նշանակության խնդիրների լուծման առաջ-

նային պատասխանատուն ՏԻՄ-երն են` օրենքով նրանց տրված ֆինան-

սական, տնտեսական և իրավական ինքնուրունության սահմաններում: 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն: 

2. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ 

պաշտոնական տեղեկագիր N 21 (196), 21.06.02: 

3. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագիրը 

«Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման 

մասին», ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, մայիս 1997թ. N11: 

4. Գ. Արսենյան, Թ. Գևորգյան, Վ. Եդիգարյան, «Պետական կա-

ռավարման հիմունքներ», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 

Երևան 2001թ.:  
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАК ГЛАВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Сегодня как никогда основополагающая задача устранения каждо-

дневных проблем общественной жизни сделала актуальным вопрос по-
вышения эффективности государственного управления. Задача, в част-
ности, в формировании структурных гарантий, обеспечивающих необра-
тимость упомянутого качетсва системы государственного управления. 
жизни в общей системе государственного управления наиболее ответст-
венная роль отведена исполнительной власти. Поэтому с точки зрения 
обеспечения эффективности государственного управления вопросы ра-
циональной структуры и функционирования исполнительной власти при-
обретают исключительную важность. Данный аналитический материал 
посвящен изучению моделей позволяющих успешно решать эти вопросы.  

Ключевые слова: правительство, республиканские органы госу-
дарственного управления, сыстема государственного управления, 
эффективность сыстемы государственного управления, децентрали-
зация, деконцентрация, передача компетенций, передача власти, 
нотариусы, органы территорильно-администравиного управления в 
регионах (марзах), органы местного самоуправления, местные власти 
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DECENTRALISATION AS A MAIN PRECONDITION FOR EFFECTIVE 
STATE GOVERNANCE 

 
Today, as never before, the fundamental issue of eliminating daily 

problems that plague public life has made it prevalent the question of 
raising effectiveness of the state governance structure. In particular, the 
issue is to develop structural safeguards that will ensure irreversibility of the 
said state governance system. It is obvious that within the whole system of 
state governance a more responsible role is reserved for the executive 
power. For this reason and from the viewpoint of guaranteeing effectiveness of 
state governance the issues related to organisation of rational structure and 
functioning of the executive power acquire exceptional importance. The 
current analysis deals with the models for solving above-mentioned issues. 

Keywords: Government, Republican bodies of state governance, state 
governance system, effectiveness of state governance system, decentralisation, 
deconcentrating, delegation of competences, delegation of power, notaries, 
marz bodies, local self-government bodies, local authorities. 
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ԱՐՄԵՆ ՍՄԲԱՏՅԱՆ 

ՀՀ կենտրոնական ընտրական  

հանձնաժողովի քարտուղար 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Հոդվածը վերաբերում է ընտրական մարմինների ժամանակա-

կից մոդելներին: Ներկայացվում է ընտրությունների կազմակերպ-

ման և անցկացման համար պատասխանատու պետական մարմին-

ների բնութագրերը, միևնույն ժամանակ ներկայացնելով այն գոր-

ծոնները, որոնք ազդում են այս կամ այն երկրում որոշակի մոդելի 

ընտրության վրա: 

Առաջարկվում է ընտրական մարմինների հետևյալ դասակարգումը՝ 

 անկախ ընտրական մարմիններ, 

 ընտրություններն անցկացվում են պետական ինստիտուտները, 

 վերը նշված երկու մոդելների խառը դրսևորումներ, 

 ընտրական մարմինների այլ մոդելներ: 

Անդրադարձ է կատարվում այն գործոններին, որոնք հնարավո-

րություն են ընձեռում գնահատելու այս կամ այն մոդելի արդյունա-

վետությունը:  

Հիմնաբառեր. ընտրական մարմիններ, ընտրական մարմիննե-

րի տարատեսակներ, ընտրական մարմինների մոդելներ, ընտրա-

կան վարչարարություն: 

 

Հայտնի է, որ ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման գոր-

ծընթացը զանգվածային միջոցառում է և, հետևաբար, պահանջում է էա-

կան կազմակերպչական ջանքեր ու նյութական ու ֆինանսական ռեսուրս-

ների ներգրավում: Այդ երկու փաստերը վկայում են, որ ընտրությունների 

կազմակերպումն ու անցկացումը պետք է իրականացնեն հանրային իշ-

խանության մարմինները: Միևնույն ժամանակ ավելի կարևոր է, որ ընտ-

րություններն անցկացվեն այնպես, որ դրանց արդյունքները վստահու-

թյուն ներշնչեն քաղաքացիներին: Այդ է պատճառը, որ ընտրությունների 

կազմակերպմանը կամ, առնվազն, նրանց նկատմամբ վերահսկողությանը 

մասնակից պետք է լինեն իշխանության տարբեր անկախ ճյուղեր կամ 

անկախ կառույցներ` հասարակական մասնակցությամբ: 

Ընտրական մարմիններ ասելով հասկանում ենք այն պետական 

կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք իրավասու են 

զբաղվելու ընտրությունների իրականացման նախապատրաստական և 

կազմակերպչական աշխատանքներով, ընտրական օրենսդրության կի-

րառման գործունեությամբ, հաշվելու տրված ձայները և պաշտոնապես 

հայտարարելու ընտրությունների արդյունքները [1, c. 24 ]: 
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Վերոգրյալի հաշվառմամբ գտնում ենք, որ ընտրական մարմինների 

հիմնախնդիրն այն է, որ նրանք պետք է ունենան երկակի բնույթ` պետա-

կան և հասարակական, կամ էլ կազմված լինեն իշխանության անկախ 

թևերի ներկայացուցիչներից: Ե՛վ առաջինը, և՛ երկրորդը կարող է իրակա-

նացվել միայն բավականաչափ հասուն ժողովրդավարական պետությու-

նում, որտեղ գոյություն ունի քաղաքացիական հասարակություն (անկախ 

հասարակական կազմակերպություններով, կայացած կուսակցական հա-

մակարգով) և իշխանության լիարժեք տարանջատում: Ժողովրդավարութ-

յան կայացման ճանապարհին ընտրական մարմինների հարցում տեղի է 

ունենում երկու կարևորագույն խնդիրների բախում. 

– մի կողմից, ժողովրդավարական իշխանության օրինականացման 

ճանապարհն ազատ, իրական և արդար ընտրություններն են, իսկ այդ-

պիսի ընտրություններ կարող են կազմակերպվել միայն իշխանությունից 

անկախ ընտրական մարմինների կողմից, 

– մյուս կողմից, անկախ ընտրական մարմիններ կարող են ստեղծ-

վել միայն ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության 

առկայության դեպքում [2, с. 15]: 

Վերը նշված հակասության հաղթահարումը ենթադրում է երկա-

րատև զարգացման շրջան ու միաժամանակ պայմանավորվում է պե-

տությունում քաղաքացիական և իրավական հասարակության կայաց-

մամբ և զարգացածությամբ: Կարելի է պնդել, որ ժողովրդավարական 

զարգացած ավանդույթներ ունեցող երկրներում այս գործընթացը հիմ-

նականում ավարտվել է, և ընտրական մարմինների ձևավորման խնդիր-

ներն ընդհանուր առմամբ հաջողությամբ լուծված են: Եվ անգամ, եթե 

ժողովրդավարության լուրջ ավանդույթներ ունեցող երկրների մի մասը (-

Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, ԱՄՆ և այլն) ընտրությունների 

կազմակերպումն ու անցկացումը վստահել են գործադիր իշխանության 

մարմիններին, իսկ ընթացքի վերահսկողությունը վերապահված է կա՛մ 

դատական իշխանությանը, կա՛մ կուսակցությունների ներկայացուցիչներով 

կազմված ընտրական հանձնաժողովներին [3, с. 24-26], հասարակության և 

ընտրողների մոտ նման դերաբաշխումը որևէ հարց չի առաջացնում: 

Աշխարհում գոյություն ունի ընտրական մարմինների համակարգերի 

մեծ բազմազանություն: Ընտրական մարմնի մոդելի խնդիրը մեծապես 

կախված է պետության օրենսդրական դաշտից, իրավունքի աղբյուրների 

դասակարգումից, իրավակիրառ և քաղաքական ավանդույթներից, ժո-

ղովրդավարության անցած ուղուց, պետության սուբյեկտային կազմից, 

դաշնային պետության սուբյեկտների տարատեսակներից, ժողովրդա-

կան և ժողովրդագրական պատկերից, ընտրությունների ու հանրաքվե-

ների անցկացման հաճախականությունից և այլն: Վերը նշված իրավա-

կան, սոցիալ-մշակութային և պատմական գործոններով պայմանավոր-
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ված` իրավիճակը տատանվում է սկսած այն տարբերակից, երբ ընտ-

րություններն անցկացվում են բացառապես գործադիր իշխանության 

կողմից (Մեծ Բրիտանիա [3, с. 41-52], [4, p. 59-60], [5, с. 33-34]), կամ երբ 

դատարանն է զբաղվում ընտրությունների անցկացմամբ (Բրազիլիա  

[6, с. 108]), և վերջացրած այն տարբերակով, երբ ընտրություններն անց-

կացվում են հատուկ ընտրական մարմինների կողմից, որոնք երկրի 

սահմանադրությամբ սահմանված են իբրև իշխանության առանձին ճյուղ 

(Կոստա Ռիկա, Վենեսուելա [4, p. 20]). 

Ուսումնասիրությունների արդյունքում գրականության մեջ առա-

ջարկվել են ընտրական մարմինների դասակարգման մի քանի տարբե-

րակներ: Առավել լայն հետազոտություն կատարվել է պրոֆեսոր Ռ. 

Լոպես-Պինտորի կողմից, ով իր «Ընտրական մարմինները որպես կա-

ռավարման ինստիտուտներ» (“Electoral Management Bodies as Institutions 

of Governance”) աշխատությունում տեղեկատվություն է հավաքել 148 

երկրում ընտրությունների կազմակերպման վերաբերյալ [4]: Վերը նշված 

տեղեկատվությամբ հեղինակն առաջարկում է ընտրական մարմինների 

մոդելների 5 տեսակ [4, p. 21-52]. 

1. ընտրական հանձնաժողովներ՝ գործադիր իշխանությունից ան-

կախ և ընտրությունների կազմակերպման ու անցկացման համար ամ-

բողջովին պատասխանատվություն կրող,  

2. կառավարական մարմիններ՝ անցկացնում են ընտրությունները 

կոլեգիալ մարմինների վերահսկողության ներքո, որոնք բաղկացած են 

իրավաբաններից կամ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացու-

ցիչներից կամ երկուսից միաժամանակ,  

3. ընտրական գործընթացները կառավարվում են կառավարութ-

յան կողմից,  

4. առաջին մոդելի տարատեսակ հանդիսացող համակարգ, երբ 

առկա են մի քանի անկախ ընտրական մարմիններ, որոնցից յուրաքանչ-

յուրը կատարում է իր վրա դրված պարտավորությունները և անկախ է 

իշխանության այլ մարմիններից, 

5. ապակենտրոնացված ընտրական վարչակազմ, որը գործում է 

համապետական մարմնի վերահսկողությամբ, բաղկացած կա՛մ անկախ 

պետական, կա՛մ փորձագիտական մարմիններից:  

Այն երկրներում, որտեղ Ռ. Լոպես-Պինտորն իրականացրել է ուսում-

նասիրություն, ընտրական մարմինների համակարգը համընկնում է վե-

րը նշված տիպերից որևէ մեկին:  

Չնայած նշված հետազոտությունն ապահովում է վերլուծության ծա-

վալուն նյութ պետությունների մշակութային ու պատմական առանձնա-

հատկությունների և ընտրական մարմինների համակարգի կապի մասին, 

այնուամենայնիվ, առաջարկված դասակարգումն որոշ դեպքերում կաս-
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կածի տեղիք է տալիս: Գտնում ենք, որ առավել ամբողջական պատկեր 

ստանալու համար պետք է ընտրել հնարավորինս անաչառ չափանիշ: 

Սակայն վերը նշված վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում հեղի-

նակին անելու հետևյալ եզրահանգումները, որոնց հետ համամիտ ենք. 

1. կայացած ժողովրդավարություն ունեցող երկրներում ընտրություն-

ները մեծ մասամբ կազմակերպում են գործադիր իշխանության մարմին-

ները: Ընտրությունների ուղղակի կազմակերպումը՝ սկսած նյութատեխ-

նիկական ապահովումից մինչև թեկնածուների գրանցումը, այս երկրնե-

րում հանդիսանում է վարչական գործընթաց: Ռ. Լոպես-Պինտորն այս-

պիսի մոտեցման պատճառների հիմքում տեսնում է այն, որ այս երկրնե-

րում կառավարությունն ընտրությունների կազմակերպումն ավանդաբար 

դիտում է որպես հասարակական սպասարկում, այլ կերպ ասած՝ կառա-

վարության կողմից իր քաղաքացիներին մատուցված հանրային ծառա-

յության տարատեսակ: Նման մոդելի պարագայում անհրաժեշտ է իրա-

կանացնել այդ գործընթացի վերահսկողություն շահագրգիռ կողմերի` քա-

ղաքական կուսակցությունների կամ իշխանության որևէ ճյուղի կողմից՝ 

դատական կամ օրենսդիր: Արդարացի լինելու համար պետք է նշել, որ 

զարգացած երկրներում վերջին ժամանակներում, այնուամենայնիվ, 

նկատվում են անկախ ընտրական մարմիններ ստեղծելու միտումներ: 

2. Անցումային ժողովրդավարության երկրներում` չձևավորված ժո-

ղովրդավարական ավանդույթներով (որոնց թվին նաև Հայաստանն է 

դասվում) դեռ չեն կարգավորվել պետության և քաղաքացիների միջև 

այն փոխհարաբերությունները, որոնք առկա են արևմտյան ժողովրդա-

վարության երկրներում: Երիտասարդ ժողովրդավարության երկրներն 

աշխարհաքաղաքական նորանոր ձևափոխումների արդյունքում իշխա-

նությունների ընտրովի լինելու և իշխանությունների բաժանման 

սկզբունքների հռչակման հետ միաժամանակ հարց ծագեց, թե ով և ինչ-

պես պետք է կազմակերպի ընտրությունները: Մինչ այդ, քանի դեռ այդ 

երկրներում իշխանությունների բաժանման սկզբունքն իր ողջ ծավալով 

չէր իրականացվում, նրա ոչ մի ճյուղի չէր կարելի վստահել ընտրություն-

ների կազմակերպումը: Այդպիսի պետություններից շատերն անցան 

ընտրությունների կազմակերպման ու անցկացման համար անկախ ընտ-

րական հանձնաժողովներ ստեղծելու ճանապարհով: 

Ընդ որում` չնայած այն հանգամանքին, որ երկրների պատմական 

փորձը, որոնք Ռ. Լոպես-Պինտորը կապել է «անկախ ընտրական մար-

միններ» ունեցող երկրների խմբի հետ, իրականում տարբերվում է 

(ասենք՝ լատինաամերիկյան երկրներում գոյություն ունեին բազմակու-

սակցական համակարգեր և ընտրություններ, իսկ սոցիալիստական ժո-

ղովրդավարության երկրներն ունեին ընտրությունների միմյանցից տար-

բերվող փորձ` ավանդական բազմակուսակցական ընտրությունները 
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Լեհաստանում և Չեխոսլովակիայում անցած դարի 50-80-ական թվա-

կանների ընթացքում և միակուսակցական համակարգը Խորհրդային 

Միությունում), սակայն այս տարբերությունները հիմք հանդիսացան 

ընտրական իրավունքի և ընտրական վարչարարության զարգացման 

հետագա ընթացքի տարբերակման համար:  

Հաշվի առնելով այն, որ վերը նշված եզրակացություններն ընդամե-

նը հիմնված են ընտրական մարմինների ձևական նշանների վրա, որոնք 

հեղինակը ստացել է նորմատիվ աղբյուրներից (օրենքներից և այլն), ա-

ռանց գործնականում ընտրությունների անցկացման իրական վերլու-

ծության, գտնում ենք, որ տրված դասակարգումը չափազանց պայմա-

նական է: 

Ընտրական վարչարարության առջև ծառացած հիմնախնդիրները 

կարող են սկզբունքորեն տարբեր երկրներում տարբեր լինել` ցածր կեն-

սամակարդակ ունեցող երկրներում այն կարող է կապված լինել, օրի-

նակ, քվեարկողի տառաճանաչ չլինելու խնդրի հետ, զարգացած երկրնե-

րում` համացանցային քվեարկության անվտանգության ապահովման 

աստիճանի հետ, ժողովրդավարական ուղին ընտրած երկրներում` հան-

րության վստահության խնդրի հետ, և այլն: Ընտրական վարչարարութ-

յան միջավայրն իր մեջ ներառում է ինչպես ընտրական մարմինները, 

դրանց իրավական վիճակը, հատկանիշները, գործունեությունը, այնպես 

էլ պետական այլ մարմինները, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են 

կամ կարող են առնչվել ընտրական գործընթացներին՝ կախված իրենց 

լիազորությունների և պարտականությունների հետ: Որոշ երկրների հա-

մար այս միջավայրը կարող է չսահմանափակվել միայն ներպետական 

կառույցներով, այլ այն կարող է լրացվել վերպետական մարմինների 

լիազորություններով, օրինակ՝ Եվրոպայի խորհրդի երկրների համար՝ 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի արդարադատական 

լիազորությունները: Ընտրական վարչարարության մթնոլորտը չի սահ-

մանափակվում միայն պետական կամ վերպետական մարմիններով. 

կարևոր դերակատարություն կարող են ունենալ երկրում ձևավորված 

քաղաքական ավանդույթները: Ընտրական վարչարարության վերաբեր-

յալ հիմնարար նորմեր են առկա միջազգային մի շարք փաստաթղթե-

րում, որոնք պետություններին պարտավորեցնում են ունենալու որոշակի 

միջակայք, որի շրջանակներում պետությունը ձևավորում է սեփական 

ընտրական համակարգը` անշուշտ ներպետական առանձնահատկու-

թյուններով: ՄԱԿ Մարդու իրավունքների կոմիտեի 25(57) Ընդհանուր 

մեկնաբանությունների 20-րդ կետը ներառում է [7, article 20] …անկախ 

ընտրական մարմինը պետք է ղեկավարի ընտրական գործընթացները և 

ապահովի դրանց` արդար, անկողմնակալ և օրենքին համապատասխան 

իրականացումը: 
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Ունենալով թե՛ սկզբունքային և թե՛ ձևական տարբերություններ, այ-

նուամենայնիվ, բոլոր երկրներում ընտրական վարչարարությունը պետք 

է ուղղված լինի ընտրությունների և հանրաքվեների ազատ, արդար, օրի-

նական կազմակերպմանն ու անցկացմանը: Պետությունները պետք է 

կարողանան ապահովել թե՛ ընտրողի ընտրական իրավունքների իրա-

կանացումն ու պաշտպանությունը և թե՛ պասիվ ընտրական իրավունքն 

իրացնող սուբյեկտների՝ թեկնածուների և քաղաքական ուժերի ընտրվե-

լու հնարավորությունների ազատ, հավասար պայմանների պահպանու-

մը: Պետությունները, ունենալով լայն իրավազորություն ձևավորելու սե-

փական համակարգը, այնուամենայնիվ, սահմանափակված են որոշակի 

միջազգային նորմերի առկայությամբ, որոնք նաև ուղեցույց են հանդի-

սանում միջազգային բարենպաստ փորձի կիրառման համար: Կարող են 

լինել նաև միջազգային փաստաթղթեր, որոնք ոչ թե ուղղակիորեն պե-

տությանը պարտադրում են նորմատիվ դրույթ, այլ օրենսդրության բա-

րելավման համար ունեն խորհրդատվական բնույթ: 

Հաշվի առնելով վերը շարադրված մոտեցումները և ուսումնասիրե-

լով միջազգային պրակտիկան ու արտասահմանյան փորձը՝ քննարկվող 

ոլորտում կարելի է առանձնացնել ընտրություններ անցկացնող մարմին-

ների հետևյալ մոդելները. 

1. ձևավորվում են անկախ ընտրական մարմիններ: Այն երկրները, 

որոնք չունեն ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման բա-

վարար փորձ, ընտրություններն անցկացնում են անկախ ընտրական 

հանձնաժողովները՝ Կոսովո, Սերբիա, Ռուսաստան, Հայաստան և այլն: 

Իհարկե, անկախ ընտրական հանձնաժողովներ տերմինը պետք է ըն-

կալել մոդելի ընտրության տեսանկյունից: Առանձին ուսումնասիրության 

և գնահատման առարկա են, թե գործնականում ինչքանով են անկախ 

ընտրական հանձնաժողովները, կամ որքանով է այդ մոդելը լավագույն 

կերպով ներդրված, կամ անկախ ընտրական հանձնաժողովների մոդելն 

ամբողջությամբ է կիրառվում, թե ավելի շատ խառը մոդելն է կիրառվում 

և այլն: Անկախ ընտրական մարմինները կարող են կոչվել նաև կոմիտե-

ներ, բյուրոներ, խորհուրդներ և այլն:  

2. Ընտրություններն անցկացնում են պետական ինստիտուցիոնալ 

կառույցները: Այս դեպքում ընտրությունների կազմակերպման և օրինա-

կանության համար, որպես կանոն, պատասխանատու են լինում ներքին 

գործերի գերատեսչությունները (նախարարությունները): Սույն մոդելը 

սովորաբար կիրառվում է այնպիսի երկրներում, որոնք ունեն ժողովրդա-

վարության բավարար փորձ, և որ վարչական իշխանությունները քաղա-

քական բարձր իշխանություններից ունեն բավարար անկախություն 

(Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ավստրիա և այլ): Այս հարցին անդրադարձել է 

Եվրոպայի Խորհրդի Հանուն ժողովրդավարության օրենքի միջոցով 

Եվրոպական հանձնաժողովը` Վենետիկի հանձնաժողովը (այսուհետև` 

Վենետիկի հանձնաժողով) հետևյալ ձևակերպմամբ. Այն պետություննե-
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րում, որտեղ վարչական իշխանություններն ունեն քաղաքական իշխա-

նությունից անկախ լինելու երկարատև ավանդույթ, քաղաքացիական 

ծառայությունները կիրառում են ընտրական օրենքն առանց քաղաքա-

կան ճնշումների ենթարկվելու (…) թե՛ բնականոն և թե՛ ընդունելի է, որ 

ընտրությունները կազմակերպվեն վարչական իշխանությունների կողմից և 

վերահսկվեն Ներքին գործերի նախարարության կողմից [8, 69-րդ կետ]: 

3. Օգտագործվում է ընտրական մարմինների կազմավորման վերը 

նշված երկու մոդելների համադրման պրակտիկա, այսինքն` ընտրական 

մարմինների կազմավորման խառը տարբերակը: 

4. Ընտրական մարմինների կազմավորման այլ մոդելներ: Համաշ-

խարհային պրակտիկայում առկա են նաև ընտրությունները կազմակեր-

պող և անցկացնող այլ` վերը նշված մոդելներից տարբերվող, ինքնա-

տիպ մոդելներ (օրինակ` Բրազիլիայում առկա է ընտրական դատարան, 

որը և՛ ամփոփում է ընտրությունները, և՛ իրականացնում վեճերի լուծումը 

որպես ոչ թե վարչական, այլ արդարադատական մարմին: Բրազիլիան 

որպես պետություն բաղկացած է թվով 27 սուբյեկտներից (նահանգնե-

րից), և թվով 27 սուբյեկտներից յուրաքանչյուրում ևս առկա են ընտրա-

կան դատարաններ, որոնք պատասխանատու են տվյալ սուբյեկտում 

ընտրությունների անցկացման և վեճերի լուծման համար: Ընտրություն-

ների զուտ տեխնիկակազմակերպական աշխատանքներում դատարան-

ներին օգնում է արդարադատության նախարարությունը:): 

Ընտրական մարմինների կիրառվող մոդելը գնահատելու համար 

պետք է դիտարկել բավականին ծավալուն ամբողջականությամբ հատ-

կանիշներ. ազատություն, արդարություն, թափանցիկություն, կողմնո-

րոշվածություն, անկողմնակալություն, արդյունավետություն, սպասար-

կում, քվեարկության գաղտնիություն, կայունություն, արհեստավարժութ-

յուն, հաշվետվողականություն և այլն: Անկախ նրանից, թե թվարկված 

մոդելներից որն է կիրառվում, քաղաքական դերակատարները, քաղա-

քական կուսակցություններն ունենում են իրենց մասնակցությունը. կամ 

ընտրական մարմինների կազմավորմանը մասնակցելու, կամ բավարար 

վերահսկողության գործառույթներով օժտված լինելու, կամ միաժամանակ 

երկուսի միջոցով: Սակայն ոչ թե վերջին հանգամանքով է պայմանավոր-

ված լինում ընտրությունները կազմակերպող մարմինների ընտրված մո-

դելի արդյունավետությունը, այլ նրանով, թե որքանով է ընտրված մոդելը 

նպաստում տվյալ երկրում ընտրությունների ու հանրաքվեների կազմա-

կերպման և անցկացման սկզբունքների լիարժեք ապահովմանը և ընտ-

րական վարչարարության համակարգում իրավունքների իրականացման 

երաշխավորմանը: Որքանով որ հաջողված է ընտրական վարչարարութ-

յան համակարգը, որքանով արդյունավետ է նրա գործունեությունը, այն-

քանով էլ պաշտպանված են ընտրական իրավունքները տվյալ երկրում:  
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ 
Статья посвящена современным моделям избирательных органов. 

Представлены характеристики государственных органов, ответст-
венных за организацию и проведение выборов, а также факторы, 
влияющие на выбор конкретной модели в конкретной стране. Автор 
предлагает следующую классификацию моделей избирательных 
органов: 

1. модель, при которой формируются независимые избиратель-
ные органы; 

2. модель, при которой выборы организуют государственные 
институциональные структуры; 

3. модели, сочетающие признаки указанных выше двух моделей; 
4. иные модели формирования избирательных органов. 
Автор также обращается к факторам, позволяющим оценить 

эффективность той или иной модели избирательных органов в 
конкретно взятой стране. 

Ключевые слова: избирательные органы, разновидности избира-
тельных органов, модели избирательных органов, избирательное 
администрирование.  
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ELECTORAL BODIES AND THEIR TYPES 

The article is dedicated to the contemporary models of electoral 
bodies. Characteristics of state bodies and those who are in charge of 
organizing and conducting elections, as well as factors, influencing on the 
selection of a specific model in a specific country, are represented in the 
article. The author also suggests a classification of models of electoral 
bodies into the following types: 

1. The model according to which independent electoral bodies are formed; 
2. The model according to which elections are organized by state 

institutional structures;  
3. The model which combines features of the above mentioned two models;  
4. Other models of forming election bodies.  
The author also touches upon factors that enable evaluate 

effectiveness of a specific model of electoral body of the given country.  
Keywords: electoral bodies, types of electoral bodies, models of 

electoral bodies, electoral administration. 
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Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, 

ասիստենտ, տնտեսագիտության թեկնածու  

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

Հայոց պետականության պատմության մեջ առանձնահատուկ 

տեղ ունեն Բագրատունիները, որոնց հաջողվեց համախմբել երկրի 

ռազմական և տնտեսական կարողություններն ու վերականգնել Հա-

յաստանի պետականությունը: Բագրատունյաց թագավորության 

հանրային կառավարման համակարգի հիմքում ընկած է եղել Արշա-

կունյաց Հայաստանի պետության կառավարման ավանդույթները, 

որոնք որոշակի փոփոխություն են կրել զարգացած ավատա-

տիրության սոցիալ-քաղաքական պայմաններին համապատասխան: 

Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, պետական կառավա-

րում, տեղական ինքնակառավարում, գործառութային կառավար-

ման մարմիններ:  

Հայոց պետականության պատմության մեջ առանձնահատուկ տեղ 

ունի Բագրատունիների թագավորության հանրային կառավարման հա-

մակարգի ուսումնասիրությունը: Թեման ուսումնասիրելու համար կար-

ևոր նշանակություն ունեն սկզբնաղբյուրները, մասնավորապես Հովհան-

նես Դրասխանակերտցու, Թովմա Արծրունու, Մխիթար Գոշի աշխա-

տությունները: Նշենք նաև, որ Բագրատունյաց թագավորության ժամա-

նակաշրջանի հանրային կառավարման տարբեր հիմնահարցերի անդ-

րադարձել են Յու. Սուվարյանը, Խ. Սամվելյանը, Բ. Առաքելյանը, Հ. 

Հարությունյանը, Հ. Բարթիկյանը, Ռ. Մաթևոսյանը, Ա. Եղիազարյանը, 

Հ. Օհանյանը և ուրիշներ: 

IX-XIV դարերում Հայաստանն ապրում էր զարգացած ավատատի-

րության ժամանակաշրջանը: Հայաստանի հյուսիսարևմտյան մասում 

Բագրատունյաց թագավորության հաստատումը նշանակալից երևույթ էր 

երկրի քաղաքական հասարակական կյանքում: 885 թ. կաթողիկոս 

Գևորգ Գառնեցին իշխանների ներկայությամբ և խալիֆի կողմից 

ուղարկված Իսա ոստիկանի բերած թագով Աշոտին օծում է «թագավոր 

հայոց» 1, էջ 141, 143: Աշոտ Բագրատունին Վասիլ կայսրից նույնպես 

ստացավ «թագավոր հայոց» «տիտղոսը, սակայն կարծիք կա, որը հեր-

քում է, թե Աշոտ Առաջինին բյուզանդական կայսեր Վասիլը ճանաչել է 

որպես թագավոր և թագ է ուղարկել, որովհետև բյուզանդական կայսե-

րական իդեալի համաձայն աշխարհում գոյություն ունի մեկ թագավոր, 
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նա, ով նստում է Կոնստանդնուպոլսում 2, էջ 17-29: Թագադրման ակ-

տը կարևոր նշանակություն ուներ հայոց թագավորի իշխանության օրի-

նականությունը հաստատելու համար: 

Աշոտ Բագրատունին լինելով սպարապետ (855-862), իշխանաց իշ-

խան (862-885) և՛ խալիֆայության, և՛ Բյուզանդիայի կողմից ճանաչվեց 

Հայոց թագավոր (885-890): Հայաստանում Բագրատունիների գերագա-

հությունը 3, էջ 191 և որպես հայոց բարձրագույն պաշտոնյաներ լինելու 

փաստը իրավական կարգավիճակ է ստանում: Բագրատունի նախարա-

րությունը համարվում էր ամենահին և ամենաանվանի տոհմերից մեկը և 

վայելում էր առաջնակարգ դիրք հայ արքունիքում 4, էջ 128: Նրանք հիշա-

տակվել են որպես թագադիր ասպետներ, մարզպաններ, Հայոց իշխան և 

վերջապես Թագավոր Հայոց: Բագրատունիներին էին պատկանում Շիրա-

կը, Արշարունիքը, Վանանդը, Բագրևանդը, Արտազը, Այրարատյան նա-

հանգի մի մասը, Գուգարքը, Տարոնը և Մոկաց աշխարհը 5, էջ 25-65: 
Աշոտ Ա կարողացավ ապահովել երկրի անվտանգությունը, հասնել իր 

թագավորության միջազգային ճանաչմանը և հեղինակավոր դիրքի հաս-

նել տարածաշրջանում: 

Հայոց թագավորության ճանաչումը կարևոր իրադարձություն էր հա-

յոց պետականության վերականգման և իրավական կարգավիճակ ստա-

նալու առումով:  

Բագրատունիներից անմիջապես հետո Վասպուրականում 908 թ. 

Արծրունիներն իրենց կոչեցին թագավոր, իսկ 978 թ. Հայաստանի հյու-

սիսարևելյան մասում առաջ եկավ երրորդ թագավորությունը` Սյունյաց 

թագավորությունը, որոնք դաշինքներով կապված էին Բագրատունի 

Հայոց թագավորին, որին ընդունում էին «առաջինը հավասարների մեջ»: 

Բացի այդ, Աշոտ Բագրատունին ավատատիրական երկպառակտչական 

կռիվներին վերջ տալու համար նոր մարտավարություն էր իրականաց-

նում: Նա իշխանական տների հետ խնամիական կապեր է հաստատում 

1, էջ 135, 174:  
Բագրատունյաց թագավորության պետական կարգն իր վրա կրում 

էր ինչպես Արշակունյաց թագավորության, այնպես էլ Արաբական խալի-

ֆայության ազդեցությունը: Բագրատունիների տնտեսական վերելքն և 

քաղաքական ուժեղացումը սերտորեն կապված են Հայաստանի միջան-

ցիկ առևտրական ճանապարհի աշխուժացման հետ:  

Պատմիչներ Թովմա Արծրունին և Հովհաննես Դրասխանակերտցին 

իրենց աշխատություններում վկայում են, որ IX-X դարերում Հայաստա-

նում եղել է «արքունատէրունական» վարչական համակարգ, որը զար-

գացած ավատատիրության բնորոշ գծերից է 1], [6: Ըստ Խ. Սամվել-

յանի` Բագրատունյաց իշխանությունն եղել է բռնակալական, հողային 

ողջ տարածքը պատկանել է թագավորին, իսկ իշխանները ունեցել են ոչ 
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թե հողային սեփականության, այլ տիրության իրավունք: Թագավորի հո-

ղային իրավունքը նույնացվում է նրա քաղաքական իշխանության հետ: 

Հ. Հարությունյանը Բագրատունյաց թագավորության պետական կարգը 

բացարձակ միապետություն է համարել, իսկ թագավորին՝ միահեծան իշ-

խան 7, էջ 199: Բագրատունիների օրոք բնորոշ էր կենտրոնացած թա-

գավորությունը և գավառական անջատողականությունը 8, էջ 179: 
Բագրատունյաց թագավորությունում գործում է կառավարման այնպիսի 

համակարգ, երբ ավատատիրոջ արքունիքը հանդիսանում էր նրա տի-

րույթի վարչական կենտրոնը: Կառավարման այս ձևը Ռ. Մաթևոսյանի 

բնորոշմամբ կոչվում է «արքունի-տերունական վարչաձև» 9, էջ 113: 
Բագրատունյաց ժամանակաշրջանի պետական կառավարման հա-

մակարգի առանձնահատկությունն այն է, որ կախված քաղաքական 

իրադարձություններից և ավատատիրական հարաբերությունների զար-

գացման բնույթից փոփոխությունների է ենթարկվել: Երկրի պետական 

կառուցվածքը և կառավարումը կախված էին թագավորների ու ավատա-

տերերի փոխհարաբերություններից: Բագրատունիների թագավորութ-

յան ժամանակաշրջանը (885–1045 թթ.) բաժանվում է երկու շրջանի՝ 

միասնական թագավորության (885-908 թթ.) և ավատատիրական մաս-

նատվածության (908-1045 թթ.): Հայոց թագավորության գլուխ կանգնած 

էր Բագրատունի թագավորը: Նա էր տնօրինում երկրի քաղաքական և 

տնտեսական կյանքը, նրան էին ենթարկվում բոլոր իշխաններն ու եկեղե-

ցին: Աշոտ և Սմբատ Բագրատունիների օրոք թագավորի գերիշխանութ-

յունը տարածվում էր նաև Վրաց և Աղվանից երկրների մի մասի վրա:  

Բագրատունի թագավորն ինքնակալ միապետ էր, որը միայն որոշ 

դեպքերում խորհրդակցում էր սպարապետի, կաթողիկոսի, իշխանաց 

իշխանի կամ այլ պաշտոնյայի հետ: Թագավորներին կոչում էին «շահնե-

շահ», որն ուներ իրանական ծագում և թագավորների գերիշխանության 

խորհրդանիշ էր 8, էջ 269: Շահնշահ տիտղոսը տարածված էր VIII դարի 

խալիֆայության մաս կազմող իրանական պետություններում և որտեղից 

մուտք էր գործել նաև Հայաստան: Գահը ժառանգում էր ավագ որդին 

կամ եղբայրը, մինչդեռ Արշակունիների դեպքում գահաժառանգը միայն 

ավագ որդին կարող էր լինել: Բագրատունյաց թագավորի իրավունքների 

մասին հիշատակվում է Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքում»: Գոշը ևս 

կողմնակից է պետական կառավարման միապետական ձևին 10, էջ 135, 
որը գոյություն է ունեցել նաև Արշակունյաց Հայաստանում: Ըստ Գոշի` 

իսկական թագավորը նա է, ով իր ողջ ժողովրդի վրա տիրապետություն 

ունի և ուրիշ ժողովուրդներից հարկ է վերցնում, բայց հարկ չի տալիս: 

Գոշը, լինելով աստվածաբանական տեսության կողմնակից, համարում 

է, որ թագավորին կարգում է Աստված, և թագավորը պետք է կառավար-

ման ընթացքում առաջնորդվի Աստծո ցուցումներով: 
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Թագավորի հավատարիմ հենարան էր եկեղեցին, որը նույնպես մեծ 

դեր ուներ երկրի կառավարման գործում, քանի որ ապահում էր երկրի 

միասնականությունը: Կաթողիկոսը ճանաչում էր թագավորի գերիշխա-

նությունը, իսկ վերջինիս խոսքը վճռական էր կաթողիկոսական ընտ-

րության ժամանակ: Այսպես, Աշոտ Բագրատունին և կաթողիկոս Զաքա-

րիա Ձագեցին մտերիմ հարբերություններ են ունեցել և վերջինս գլխա-

վորել է դիվանագիտական և քաղաքական կարևորագույն առաքելութ-

յուններին: Բացի այդ, Բագրատունիների օրոք նոր երևույթ էր վանական 

խոշոր կալվածատիրությունը, որն անօտարելի էր: Վանքերն իրենց տի-

րույթում բնակվող գյուղացիներից ստանում էին հավելյալ արդյունք, իսկ 

տիրույթների մի մասի վրա կազմակերպում էին սեփական տնտեսությու-

նը: Եկեղեցիները և վանքերը հարկ չէին վճարում 8, էջ 179:  
Հայոց կաթողիկոսը թագադրում էր թագավորին: Արշակունիների 

օրոք թագակապ ասպետությունը ժառանգաբար Բագրատունիների 

տոհմին էր պատկանում: Դրա մասին է վկայում Փավստոս Բուզանդը 

«Եվ Մանուել սպարապետը իր Վարդանդուխտ դուստրը կնության տվեց 

Արշակունի մանուկ Արշակին և իրեն փեսայացրեց. նաև հարսանիք էր 

անում նրա եղբոր` Վաղարշակի համար, և նրան կին է տալիս Բագրա-

տունի ասպետի դուստրը Սպեր Գավառից, որոնք (Բագրատունիները) ի 

բնե Արշակունյաց տոհմի թագավորների թագակապներն ու թագադիր-

ներն էին եղել» 11, էջ 179: 
Երկրի կառավարումն իրականացվում էր արքունիքի և նրան կից 

գործառութային և տարածքային կառավարման մարմինների միջոցով: 

Արքունիքը, ինչպես և Արշակունիների օրոք, պետական կառավարման 

շտաբային մարմին էր: Արքունիքը բաղկացած էր դիվանից կամ պետա-

կան խորհրդից, որը խորհրդակցական մարմին էր, և գործակալություն-

ներից: Բագրատունիները իրենց արքունիքում փորձում էին վերականգ-

նել նախկին Արշակունյաց կարգերն ու ծառայությունները` նոր քաղաքա-

կան պայմաններին համապատասխան: Վերականգնվեց նաև գահերե-

ցության ինստիտուտը: Գահերեցության կարգն որոշող հատուկ վավե-

րագիրը «Գահնամակն» է, որտեղ ցուցակագրված էին հայ նախարա-

րությունները` ըստ իրենց ավագության: Արքունիքներ և պետական խոր-

հուրդ ունեին Բագրատունի հայոց թագավորները, Վասպուրականի և 

Սյունիքի թագավորները, գահակալ և գահերեց իշխանները: Արքունիք-

ները գտնվում էին իշխանների կամ թագավորների նստավայրերում: 

Կարևոր նշանակություն ունեցող գործակալներն էին՝ սպարապետը, իշ-

խանաց իշխանը, տէրանց տէրը, իշխանը, մարզպանը: Առաջին երեք 

պաշտոնները զբաղեցնում էին թագավորի ազգականները: 

Թագավորական տան անդամներից նշանակվում էին իշխանաց իշ-

խանը: Նա Հայոց թագավորի ներկայացուցիչն էր և փոխանորդը: Իշ-



 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2015  
 

30 

խանաց իշխանի պաշտոնը գոյություն ուներ նաև գավառական թագա-

վորություններում: Այս պաշտոնը համապատասխանում էր Արշակունյաց 

ժամանակաշրջանի հազարապետին: Իշխանաց իշխանը գլխավորում էր 

Հայաստանի բոլոր իշխաններին, գավառապետ բերդապահ իշխաննե-

րին և քաղաքապետարաններին: Իշխանի պարտականությունն է եղել 

օտար պետությունների հետ հարաբերությունների գործավարության 

իրականացումը: «Տերաց տէրը» այն պաշտոնյան էր, որի պարտակա-

նություններն էին Վասպուրականի և Սյունիքի «տէրերի» և մյուս գահե-

րեց իշխանների փոխհարաբերությունների կարգավորումը Հայոց թա-

գավորի հետ: Սմբատ Ա-ի օրոք այդ պաշտոնը տրված է եղել վերջինիս 

եղբորը՝ Շապուհին: Սա վասալասյուզերենական հարաբերություններին 

վերաբերող ինստիտուտ է 9, էջ 103: Չնայած որ Խ. Սամվելյանն այս 

պաշտոնը նույնացնում է «իշխանաց իշխանի» պաշտոնի հետ 4, էջ 231: 
Քաղաքական նոր պայմաններում Արշակունյաց ժամանակաշրջանի 

գործակալությունները ստանում են նոր բնույթ: IX-XI պահպանվել էին 

սպարապետությունը և հազարապետությունը, որոնք կատարում էին 

նույն գործառույթները: Նոր գործակալություններից էր տանուտերությու-

նը և մարզպանությունը: Որակական փոփոխություններ է տեղի ունենում 

ավատատիրական հիերարխիայում, նախարարներին փոխարինում են 

գահերեց իշխաններ, փոխվում է երկրի վարչական կառուցվածքն ու կա-

ռավարման համակարգը: Վերջիններիս հիմքում ընկած է վասալասյու-

զերենական հարաբերությունները՝ փոխադարձ ծառայություն և հովա-

նավորություն: Վասալիտետը քաղաքական հարաբերությունների ձև է, 

որը համապատասխանում է հողային սեփականության որոշակի ձևին 

9, էջ 49, 82: 
Սպարապետը պետության մեջ երկրորդ մարդն էր: Սպարապետութ-

յունը հայկական երևույթ է, և չկար ո՛չ Արաբական խալիֆայության մեջ, 

որտեղ պետության երկրորդ մարդը վեզիրն էր, ո՛չ Բյուզանդական 

կայսրությունում 8, էջ 276: Քանի որ Մամիկոնյան տոհմը վերացել էր 

քաղաքական ասպարեզից, սպարապետությունն անցել էր Բագրատու-

նիների տոհմի ձեռքը, որը վարում էր թագավորի եղբայրը կամ թագա-

ժառանգը: Սպարապետներ են նշանակվել նաև Մարզպետունիների, 

Պահլավունիների տոմից: Հայկական զորքը բաղկացած էր մարզպետա-

կան և արքունական գնդերից: Մարզպետական գունդը կազմվում էր ամ-

բողջ Հայաստանից հավաքված գնդերից և ենթակա էր մարզպետին, 

իսկ արքունական գունդը բաղկացած էր թագավորական տիրույթներից 

հավաքված ռազմիկներից և պահպանում էր մայրաքաղաքը և արքայա-

կան ամրոցները:  

Հազարապետությունն ստացել էր ավելի կարևոր նշանակություն, 

քանի որ առևտրական կապիտալը մուտք է գործել տնտեսություն: Ե՛վ 
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Արշակունիների, և՛ Բագրատունիների օրոք հազարապետի գործառույթ-

ներ էին հարկահավաքությունը, ոռոգման գործը և ընդհանրապես երկրի 

տնտեսական իրավիճակի մասին հոգ տանելը: Վասալ իշխանները 

պարտավոր էին թագավորական գանձարանին որոշ տուրքեր և հարկեր 

վճարել: Արաբական տիրապետության սկզբնական շրջանում արաբա-

կան խալիֆաթներն ստանում էին հարկեր հայ իշխաններից, ոստիկան-

ների, այսինքն՝ փոխարքաների միջոցով: Սակայն Բագրատունյաց թա-

գավորության ընթացքում այդ հարկն արդեն խալիֆաթին ներկայացնում 

էին իրբև տուրք, իսկ հայ թագավորները ներկայանում էին որպես խալի-

ֆի անմիջական վասալներ 4, էջ 235:  
Արքունիքն ուներ իր դիվանատունը, որը դիվանագիտական հարա-

բերություններ էր հաստատում Աբբասյան խալիֆայության, Բյուզանդա-

կան կայսրության, ինչպես նաև մանր պետությունների, իսկ երկրի ներ-

սում հայ իշխանների հետ: Սուրհանդակները հրովարտակներ էին տա-

րածում ողջ երկրում:  

Գավառներում և իշխանների արքունիքում նշանակվում էին տանու-

տերեր, որոնք վերակացություն էին իրականացնում: Այս ծառայությունը 

ևս առաջացել է Սասանյան տիրապետության ժամանակ բարձրագույն 

պաշտոն համարվելով հանձնվել է ավագ նախարարին: Նշենք, որ Արշա-

կունիների օրոք տանուտերը կամ նահապետը նախարարական տոհմի 

ավագ ներկայացուցիչն էր տվյալ տարածքի սահմաններում 4, էջ 236: 
«Տանուտէրություն» տերմինը մեկնաբանվում է որպես կառավարում, իսկ 

«տանուտերերը»՝ պաշտոնյաններ 12, էջ 175-189:  
Մարզպանությունը Սասանյան տիրապետության ժամանակվանից 

եկած գործակալություն է, որը չի եղել Արշակունիների օրոք նախարար-

ների վասալական կախումը Սասանյան թագավորից: Բագրատունյաց 

Հայաստանում այս ծառայողական տիտղոսը կրում էին օտար թագա-

վորների հետ հարաբերություններ վարող իշխանները 4, էջ 235: 
Նրանք օգնում էին թագավորին իրականացնել երկրի արտաքին քաղա-

քականությունը: Մեկ այլ հեղինակի կարծիքով մարզպանների «պարտա-

կանություններն էին օտար պետությունների հետ հարաբերությունների 

գործավարությունը» 9, էջ 106: Մարզպանի պաշտոնը վարում էին 

Պահլավունիների, այնուհետև Արծրունիների տոհմի ներկայացուցիչները:  

Հովհաննես Դրասխանակերտցու վկայությամբ Բագրատունյաց ար-

քունիքում գոյություն է ունեցել ևս մեկ պաշտոն «հրամանատար տան 

արքունի», որը գլխավորել է Հասան Գնթունին 1, էջ 179: Նրա գործա-

ռույթները նմանվում են Արշակունյաց շրջանի մարդպետի գործառույթ-

ներին: Երկուսն էլ իրականացնում էին արքունիքի վերակացությունը, 

թագավորական կալվածքների և գանձարանի վերահսկողությունը: 

Մարդպետության պաշտոնի առաջացման ժամանակի մասին վկայութ-
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յուն է թողել նաև Փավստոս Բուզանդը. «Եվ որովհետև այս պաշտոնը և 

Հայր կոչված մարդպետությունը ներքիններին էին հանձնվում Արշակուն-

յաց թագավորության ամենահին ժամանակներից ի վեր» 11, էջ 282:  
Բագրատունիների օրոք դատական իշխանությունը գտնվում էր հոգ-

ևոր և աշխարհիկ դատարանների ձեռքում: Արշակունիների օրոք հայ ե-

կեղեցին հենց սկզբից էլ վարել է «Մեծ դատավարության գործակալութ-

յունը» և իր ձեռքում պահել արդարադատության գործառույթները: Հոգ-

ևոր դատարանները հենվում էին Հայոց կանոնագրքի վրա, որն արդեն 

VIII դարում պաշտոնական ձև էր ընդունել: Արքունի ատյանը, որն աշ-

խարհիկ դատարան էր, իրավասու էր դատել իշխաններին 8, էջ 179:  
Նահանգների ու գավառների կառավարման մեջ առաջնակարգ դեր 

ունեին վասալական թագավորությունների տիրակալները: Ըստ Խ. Սամուել-

յանի՝ թագավորի հողային իրավունքը նույնացվում է նրա քաղաքական 

իշխանության հետ, որը բնորոշ է ասիական պետություններին: Թագավո-

րի հողային իրավունքի իմաստից էլ բխում է նախարարների հողատի-

րության իրավունքը, որպես պայմանական հողային տիրույթ 4, էջ 183:  
Հետազոտողների մոտ հետաքրքրություն է ներկայացնում, վասալ 

թագավորությունների և կենտրոնական արքունիքի հարբերությունները: 

Կարծիք կա, որ Բագրատունիների հայկական թագավորության միաս-

նական շրջանում ձևավորվել է յուրատեսակ ունիա (մի քանի պետութ-

յունների միացում մեկ միապետի իշխանության ներքո), երբ ունիայի մեջ 

մտնող պետությունները համաձայնվում են ունենալ մեկ միապետ, որը 

ժառանգում է իշխանությունը, օգնել միմյանց պատերազմներում, վարել 

միասնական արտաքին քաղաքականությունը, իսկ ներքին գործերն 

ունիայի անդամները լուծում են ինքնուրույնաբար: Այսպիսով առաջ է 

քաշվել այն գաղափարը, որ Բագրատունիների թագավորությունը եղել է 

դաշնային պետություն 9, էջ 270:  
Միջազգային առևտրի կարևոր ճանապարհներից մի քանիսն անց-

նում էին Բագրատունիների տերության միջոցով, որը նպաստում էր քա-

ղաքների զարգացմանը: Զարգանում է Դվինը, Նախիջևանը, կառուցվե-

ցին Անին, Ղարսը, Արծն, որոնք դարձան խոշոր առևտրային կենտրոն-

ներ: Արաբական խալիֆայությունից Հայաստան էր թափանցում առևտ-

րավաշխառուական կապիտալը, որը զգալի տեղաշարժեր առաջացրեց 

երկրի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կյանքում: Դրամական 

շրջանառությունը նպաստեց մի շարք իշխանական տների հարստության 

կուտակմանը: Բագրատունիների օրոք նախարարական տները կարո-

ղացան իրենց ձեռքում կենտրոնացնել զգալի տարածքներ և միաժամա-

նակ «առևտրա-վաշխառուական կապիտալի հորձանքներում թաղեցին 

հողային ազնվականության տոհմային ավանդույթները» 4, էջ 134: 
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Գավառապետ իշխանները իրենց հաստատումն էին ստանում Հայոց 

թագավորից: Քաղաքների զարգացման հետ միաժամանակ երևան 

եկան քաղաքական նոր պաշտոններ` քաղաքի ամիրան` քաղաքապետ, 

մուհթասիբ` շահապետ: Քաղաքներում կային քաղաքային վարչություն-

ներ, որոնք սկզբնական շրջանում առաջացան պետական ենթակայութ-

յան քաղաքներում, այնուհետև սենիորալ քաղաքներում: Քաղաքային 

վարչությունների կազմում ընդգրկված էին հիմնականում քաղաքային 

իշխող ներկայացուցիչները, եպիսկոպոսը, դատավորը, ինչպես նաև 

տանուտեր-թաղապետները և ուրիշներ, որոնք այդ ձևով մասնակցում 

էին քաղաքի կառավարմանը: Քաղաքային վարչության գլուխ կանգնած 

էր քաղաքապետը կամ ամիրա քաղաքին կոչվող պաշտոնյան: Քաղա-

քային վարչությունում քննարկվում էր տեղական նշանակության հար-

ցեր, մասնավորապես՝ բնակչությունից գանձվող հարկերի, քաղաքի ամ-

րությունները կառուցելու և վերականգնելու, ջրամատակարարման և այլ:  

IX-X դարերում ավատատիրական կալվածքը նոր երևույթ էր Հայաս-

տանում, որը փոփոխություններ առաջացրեց գյուղացիների սոցիալ-իրա-

վական վիճակում: Գյուղացին վճարում էր երեք տեսակի հարկեր և տու-

քեր` հողատեր ավատատերերին վճարվող` «աշխարհական», պետությա-

նը վճարվող «արքունական» և եկեղեցուն ու հոգևորականությանը վճար-

վող հարկեր և տուրքեր: Կոռը հողատերերի օգտին կատարվող աշխա-

տանքային են, իսկ բեկարը` պետական-հասարակական բնույթի պար-

տավոություններն են: Գլխավոր հողահարկը հնգեկն էր` հողից ստացվող 

ամեն տեսակի եկամտի 1/5 մասը, որը գանձվում է ջրովի հողերից, իսկ 

անջրդի հողերից գանձվում է ոստին` բերքի 1/10-ը 8, էջ 258: Հողատի-

րոջ օգտին բնամթերքով վճարվող տուրքեր էին՝ շարիատը և խալէն: Շա-

րիատը գանձվում էր գյուղերից, հողերից, այգիներից, բամբակից և այլ 

մշակույթներից, նաև անասնակերից, անասուններից` կաթնամթերքով, 

բերքի կամ եկամտի 1/10-րդ չափով: Խալէն գանձվում էր միայն խաղողի 

այգիներից և գինուց: Արքունական հարկերը կազմված էին զինվորական 

հարկերից և պարտավորություններից: Աշխատավոր բնակչությունը կա-

տարում էր բազմաթիվ պարհակային պարտավորություններ, իսկ պա-

տերազմի ժամանակ համալրում էր աշխարհազորը:  

Այսպիսով, Բագրատունիներին հաջողվեց համախմբել երկրի ռազ-

մական և տնտեսական կարողությունները և վերականգնել Հայաստանի 

պետականությունը: Բագրատունյաց թագավորության հանրային կառա-

վարման համակարգի հիմքում ընկած է եղել Արշակունյաց Հայաստանի 

պետության կառավարման ավանդույթները, որոնք համապատասխանե-

լով զարգացած ավատատիրության սոցիալ-քաղաքական պայմաններին 

որոշակի փոփոխություն են կրել:  
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 СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В статье актуализируется и описывается оригинальный 
словарь-справочник для формирования у государственных 
служащих эффективной профессиональной коммуникации на 
английском языке  

Ключевые слова: английский язык, государственный 
служащий, эффективная профессиональная коммуникация, 
словарь-справочник 

 
Проблемы государства, теории государственного 
управления, государственной службы интересовали 
мыслителей и ученых с древнейших времен. Еще 
большую актуальность они получили в настоящее 
время, когда государственное управление приобрело 
значимость синергетического параметра порядка в 
жизнедеятельности общества [1]. Особую резонанс-
ность выше указанные проблемы имеют в отношении 
молодых динамично развивающихся государств. При 

этом к историческому многообразию моделей и политик государст-
венного управления добавились современные глобальные тренды, 
инновационные технологии, экологические и общественные вызовы. В 
этой связи в словарный обиход государственных служащих вошло 
огромное количество иноязычной и, прежде всего англоязычной 
терминологии, понятий, которые отражают как исторические, нацио-
нальные, культурные и иные особенности систем управления и госу-
дарственной службы ведущих индустриально развитых государств, так 
и современные технологические достижения, формализованные в 
англоязычные понятия, вследствие широкомасштабной экспансии 
английского языка в научно-информационной коммуникации. Доста-
точно привести такие термины (взяты из программы Международной 
практической конференции по Интернет-маркетингу (Минск, Беларусь, 
11-14 марта 2014)): юзабилити, эккаунт-директор, диджитал 
стратегии, диджитал директор и т.д.  

В настоящее время стремительно обновляется лексический сос-
тав языка и, в первую очередь, лексика профессионального общения. 
В связи с этим значительно возросла роль экспериментальной лек-
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сикографии [2], в частности, при создании специальных словарей по 
актуальным и востребованным сферам современной деятельности 
человека, включая многоаспектные области государственного управ-
ления и государственной службы. Автор [3] верно замечает, что раз-
рыв между лингвистической теорией и практикой растет. Однако лик-
видация этого разрыва должна состоять не в констатации недостатка 
теоретической базы, а в конкретной демонстрации практически зна-
чимых цельных результатов, а не фрагментарном переписывании 
известных истин или заимствованных конструкций.  

Ведущие ученые свидетельствуют об особой роли лексикографии 
в современной жизни общества, поскольку ее отличительная черта 
сегодня – это синтез филологического знания, культурологических и 
других особенностей того или иного языка. Огромная роль словаря 
для общества подчеркивается еще и тем, что значительная часть 
культуры и профессионально-направленной лексики реализуется че-
рез язык, а хороший словарь является фиксатором богатого разнооб-
разия языковых средств выражения мысли.  

Сегодня специалисты испытывают острую потребность в пере-
водных словарях по языкам для специальных целей – подъязыкам 
профессионального общения. Одна из проблем перевода английских 
терминов в том, что подавляющее большинство терминов и «около-
терминологической» лексики появляются в английском языке и часто 
заимствуются в русский язык чаще всего путем транслитерации и 
транскрибирования. Однако весьма часто это не решает проблемы 
передачи смысла и многозначности языковой единицы с языка ориги-
нала (английского языка) на язык перевода (русский язык). Более того, 
словари тоже имеют тенденцию «стареть». Так, например, достаточно 
авторитетный русско-английский словарь под ред. О.С. Ахмановой (М.: 
Государственное издательство иностранных и национальных слова-
рей, 1952) дает перевод ученой степени кандидат наук как bachelor of 
science. С другой стороны, профессиональный язык, как уже, отмеча-
лось выше, может придавать терминам значительно большую смысло-
вую нагрузку. В известном словаре Collins English-Russian Dictionary 
(М.: Изд-во «Фабула», 1996) термины efficiency и effectiveness пере-
водятся синонимично как эффективность, а соответствующие произ-
водные в форме прилагательных как эффективный. (Заметим, что в 
русском языке есть еще и термин эффектный.) В то же время одна из 
фундаментальных монографий в области государственного управле-
ния [4] трактует термин efficiency некорректно как результативность, 
а эффективность (effectiveness) «управленческого или администра-
тивного труда оценивается путем определения соотношения между 
полученным результатом и затраченными ресурсами». Различие 
между этими терминами мы наглядно формализовали на рис. 1. 
(Автор рецензии выражает признательность приглашенному профес-
сору из Республики Корея О Тае Донгу (Dr. Oh Tae Dong) за 
плодотворную дискуссию по данному вопросу). 
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Рис. 1. Процессное представление смыслового содержания 

терминов efficiency и effectiveness. 
 
Более того, в экономико-управленческой литературе часто исполь-

зуются и другие устойчивые сочетания, например, экономическая 
эффективность и эффективность Парето, имеющие нетривиальный 
контекст 1.  

Отметим, что в контексте государственного управления термино-
логия приобретает особый смысл. Так, согласно идей профессора 
права Колумбийского университета и будущего 28-ого Президента 
США В. Вильсона, высказанных еще в конце 19-ого века, эффек-
тивность является одной из главных ценностей государственного 
управления. Однако в 21-ом веке на первые план выдвигается цен-
ность демократии или “democracy-oriented public values” [5]. Дальней-
шую же эволюцию экономических развитых государств предлагается 
рассматривать как гармонизацию, поиск сбалансированности эффек-
тивности и демократии. К сожалению, в реальном мире под лозунгом 
демократических преобразований игнорируются результаты позапрош-
лого века давности тех же американских ученых-сторонников научного 

                                            

1
 Pareto Improvements and Pareto Efficiency: [Электронный ресурс]. URL: 

http://economics.about.com/od/measuring-economic-value/ss/Pareto-Improvements-and-
Pareto-Efficiency.htm/( дата обращения: 17.08.2015). 
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управления В. Вильсона, Ф.Дж. Гуднью, которые ставили под сомнение 
компетентность так называемого демократического правительства.  

Не буду останавливаться на большом количестве переводческих 
несуразностей, которыми «пестрит» целый ряд как отечественных, так 
и зарубежных материалов, подготовленных для различных тренингов 
и семинаров по проблематике государственного управления и 
государственной службы.  

В словаре-справочнике [6] авторы стремятся решить проблему 
перевода языковых лаку́н в подъязыке государственного управления. 
Справочно. Языковые лаку́ны представляют собой национально-
специфический элемент лингвокультуры в целом и сферы госу-
дарственного управления, имеющие соответствующее отражение 
в языке и речи носителей этой культуры, который либо полностью 
не понимается, либо недопонимается носителями иной лингво-
культуры в процессе делового общения. 

Своей целью авторы данного словаря-справочника (англо-
русский, русско-английский) ставят отразить адекватный перевод но-
вых и наиболее частотных терминов (с английского языка на русский, 
и с русского языка на английский) сферы государственного управ-
ления и электронного управления (e-governance): слов, словосоче-
таний и концептов в области систем управления и государственной 
службы в британском и американском вариантах английского языка, 
дать переводческий комментарий и информационно-аналитическое 
толкование ряду исследуемых лексических единиц.  

Единицы настоящего словаря-справочника – словарные статьи, 
или вокабулы – упорядочены по заглавным словам и располагаются 
строго по алфавиту.  

Словарь-справочник построен по гнездовой системе. В основу 
организации словарной статьи положен принцип сочетаемости слов: в 
гнездо словарной единицы включены свободные и устойчивые соче-
тания, связанные со сферой государственного управления и госу-
дарственной службы. Представляемые в словаре языковые единицы 
отражают существующие в данное время нормы употребления 
языковых единиц (языковой узус).  

Словарь-справочник имеет следующую организацию:  
1) систематизированный тематический материал дается в 

алфавитном порядке;  
2) языковые единицы, входящие в словарную статью, даются в 

определенной структурной последовательности;  
3) в качестве заголовочных слов в словаре-справочнике вступают 

различные части речи. Если заголовочное слово употребляется только 
в одном сочетании – в пределах подъязыка государственного управ-
ления, – то в качестве заголовочной словарной единицы выступает 
целое сочетание, включенное в алфавитном порядке по первому 
элементу сочетания;  
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4) внутри словарного гнезда заглавное слово заменяется знаком 
тильда (~);  

5) в плане лексикографического оформления семантические 
отношения оформляются в словаре следующим образом: омонимы 
даны в отдельных гнездах и обозначаются римскими цифрами (I, II, III); 
языковые единицы даны с пометами частей речи: v – verb, n – noun, 
adj – adjective, adv – adverb.  

Представляемый словарь-справочник составлен на основе совре-
менных англоязычных специальных текстов и статей, материалов 
переводческой практики, документации, официальных сайтов, спра-
вочных и лексикографических изданий.  

Относительно отбора терминологии следует отметить, что авто-
рами учитывалось достаточно последовательное различие между 
понятиями терминологии и номенклатуры. По О.Н. Ахмановой терми-
нологию можно определить как «систему понятий данной науки, 
закрепленных в соответствующем словарном выражении», в то время 
как под номенклатурой подразумевается «система названий для 
данной совокупности более или менее конкретных объектов, 
составляющих содержание различных частей данной научной области 
в целом» (О.Н. Ахманова. Словарь лингвистических терминов, 2009).  

Написанию словаря-справочника предшествовала многолетняя 
работа авторов по изучению и преподаванию английского подъязыка 
государственного управления как языка для специальных целей в 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь в рамках 
учебных дисциплин «Деловой иностранный язык» для студентов 
специальностей государственное управление и право, государствен-
ное управление и экономика, управление информационными ресур-
сами очной и заочной форм обучения Института управленческих 
кадров; слушателей Института государственной службы, повышающих 
квалификацию по курсам «Деловой иностранный язык для современ-
ного руководителя» и «Английский язык для управленческой деятель-
ности»; работа авторов и редактора данной книги в ведущем в сфере 
государственного управления и смежных областей отечественном 
научно-практическом журнале «Проблемы управления». Несомненным 
достоинством словаря-справочника является его рецензирование 
международными экспертами. 

Предлагаемый словарь-справочник адресован широкому кругу 
специалистов в области государственного управления и государст-
венной службы, студентам и слушателям управленческих специаль-
ностей, преподавателям английского языка. Собранный в словаре-
справочнике материал будет полезен и переводчикам, поскольку 
авторы стремились по возможности широко представить языковые 
варианты и эквиваленты языковых единиц, их синонимический ряд, 
дающих возможность выбора наиболее подходящего эквивалента при 
переводе как английских, так и русских текстов.  
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И, наконец, последнее. К сожалению, идея автора данной статьи о 
создании такого словаря, предложенная еще в 2003 году, нашла свое 
реальное воплощение только через десять лет благодаря глубокому 
пониманию авторов современных трендов как в обучении, так и в 
изучении иностранных языков и сформированной компетенции вос-
приимчивости к инновациям [7]. За это время вышла в свет заме-
чательная работа А. Килиевича [8], узконаправленное издание [9], 
возможно, другие работы, которые не всегда доступны для нашего 
сведения в силу ограниченности тиража либо других причин. Тем не 
менее, представляемый словарь, безусловно, займет свою достойную 
нишу в формировании и развитии профессиональной компетенции у 
отечественных и зарубежных государственных служащих «эффек-
тивной коммуникации на английском языке». Наконец, перефразируя 
название книги декана факультета государственного управления 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова [10] 
смею утверждать, что данный словарь необходим еще и потому, что 
«все в государственном управлении имеет значение». 
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ԱՐՍԵՆ ԼՈՔՅԱՆ  
ՀՀ ՊԿԱ ռեկտոր, «Գիտության կառավարման 

հետազոտական կենտրոն» ծրագրի գիտական ղեկավար, 
բժշկական գիտությունների թեկնածու 

ԳԱՌՆԻԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ  
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային 
ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ, «Գիտության կառավարման 

հետազոտական կենտրոն» ծրագրի ավագ գիտական աշխատող, 
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու 

ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  
ՀՀ ՊԿԱ իրավախորհրդատու, «Գիտության 

կառավարման հետազոտական կենտրոն»  
ծրագրի գիտական աշխատող 

ՆԱԻՐԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿԱ ասպիրանտուրայի բաժնի պետ, 

«Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն» 
ծրագրի գիտական աշխատող, փիլիսոփայական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱԶԱՐՅԱՆ  
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կադրերի վարչության 

պետ, «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն» 
ծրագրի կրտսեր գիտական աշխատող, ՀՀ ՊԿԱ հայցորդ 

ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ 
 «Գիտության կառավարման հետազոտական 

կենտրոն» ծրագրի կրտսեր գիտական աշխատող 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

Հոդվածում վերլուծվում են գիտության կառավարման երկու հիմ-
նական` վարչական և գիտաչափական մեթոդները, ներկայացվում 
դրանց դրսևորման դեպքում հնարավոր խնդիրներն ու առավելութ-
յունները: Դիտարկվում են գիտության՝ որպես տնտեսության ինք-
նուրույն ճյուղի առանձնահատկությունները, գիտության ոլորտում 
«գիտական նորույթ» հասկացությունը և դրա դերը գիտության կա-
ռավարման ու կազմակերպման գործում, ինչպես նաև վերլուծվում 
են այդ նորույթի ստացման ու առաջխաղացման եղանակները: 
Հոդվածում տրված են գիտության կառավարման համակարգի 
տարրերի սահմանումը և փոխադարձ կապը, ինչպես նաև գիտութ-
յան կառավարման տարբեր մոդելների համառոտ նկարագիրը:  
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 Հիմնաբառեր. գիտություն, գիտության կառավարում, գիտական 
գործունեության վերահսկողություն, գիտական նորույթ, գիտության 
կառավարման համակարգ, գիտության կառավարման մոդելներ: 

 

1. Ներածություն 

Գիտությունը երկրի տնտեսության այն ոլորտն է, որն ունի իր զարգաց-

ման և ֆինանսավորման առանձնահատկությունները: Գիտական գործըն-

թացի կարևոր գործոն են գիտական նորույթը և դրա հիման վրա կառուց-

վող արդյունավետ տեսություններն ու հայեցակարգերը: Այս տեսանկյունից 

գիտության կառավարումը և կառավարման արդյունավետ մոդելի մշակու-

մը պահանջում են մանրակրկիտ հետազոտական աշխատանքներ:  

Իր զարգացման ընթացքով գիտությունը մեծապես կանխորոշում է 

տվյալ երկրի ապագան, և դրանով է պայմանավորված այն փաստը, որ 

վերջին շրջանում մի շարք երկրներում մեծ ուշադրություն է դարձվում գի-

տական գործունեության վերահսկողության խնդրին [1], ինչը կապված է 

գիտության կառավարման արդյունավետության բարձրացման հետ: 

Գիտության կառավարման առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

կան բազմաթիվ աշխատություններ, որոնք սկսել են հրատարակվել 

դեռևս նախորդ դարի յոթանասունական թվականներից [2], [3], [4]: Գի-

տության կառավարման առավել տարածված եղանակներից եղել է և 

այսօր էլ շարունակում է մնալ վիճակագրական եղանակը [5], [6] կամ, 

այսպես կոչված, «գիտաչափությունը2» («գիտամետրիկան») (էկոնոմետրի-

կայի համանմանություն գիտության ոլորտում): 

Գիտության կառավարման վիճակագրական մեթոդի էությունն այն է, 

որ հավաքվում և վերլուծության են ենթարկվում վիճակագրական այնպի-

սի ցուցանիշներ, որոնց միջոցով գնահատվում է գիտության զարգացման 

արդյունավետությունը և ըստ անհրաժեշտության կայացվում են որոշում-

ներ այս կամ այն ուղղությունը զարգացնելու վերաբերյալ: Վիճակագրա-

կան տվյալների մի զգալի մասը ձևավորվում է ՀՀ ազգային վիճակագրա-

կան ծառայության (այսուհետև` ԱՎԾ) միջոցով, և այսօր տարբեր երկրնե-

րի նմանատիպ կառույցներն ունեն առանձին բաժին` «Գիտության վիճա-

կագրություն», որտեղ ներառվում են տվյալներ գիտության ոլորտում կա-

տարված ծախսերի, գիտական կազմակերպությունների, ըստ ոլորտների 

դրանց բաշխման, գիտության ոլորտում կադրերի տեղաբաշխման, գի-

տական աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ: Բավարա՞ր են արդյոք 

այդ տվյալներն անհրաժեշտ վերլուծություններ կատարելու համար, հնա-

րավորություն տալի՞ս են արդյոք հասկանալու ներկա ժամանակաշրջանի 

ուժեղ և թույլ կողմերը, կանխատեսելու գիտության զարգացման հիմնա-

կան ուղղությունները: Մեր կարծիքով, միանշանակ բավարար չեն: Այս-

տեղ կարևոր է վիճակագրական մեթոդը զուգակցել մշտադիտարկման և 

                                            

2 Գիտաչափությունը գիտության գնահատման քանակական ցուցանիշ է: 
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արդյունավետության գնահատման համակարգերի հետ, ինչը թույլ կտա 

իրականացնել գիտության` որպես տնտեսության առանձին ոլորտի մշտա-

դիտարկում, միևնույն ժամանակ՝ վերլուծությունների արդյունքում կատա-

րել այդ ոլորտի արդյունավետության գնահատումը: Այս համակարգի հա-

մար, բացի ԱՎԾ-ի կողմից հավաքվող տվյալների, անհրաժեշտ են նաև 

այլ՝ լրացուցիչ տվյալներ, և դրանց կուտակողը պետք է դառնա ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմում գործող 

Գիտության պետական կոմիտեն կամ նախարարության կողմից այդ 

նպատակով լիազորված որևէ այլ կառույց: 

Գիտության կառավարման վիճակագրական մեթոդի հետագա զար-

գացումը հանգեցրեց նրան, որ ձևավորվեց վերահսկողության մի նոր տե-

սակ` գիտական գործունեության վերահսկողություն [7]:  

Գիտության կառավարման մեկ այլ մեթոդ է գիտության վարչարարա-

կան կառավարումը: Այս մեթոդը ներառում է վարչարարությանը բնորոշ 

տարրեր` խնդիրների և ակնկալվող արդյունքների հստակ նախանշում, 

ժամկետների, պատասխանատուների և ֆինանսական պաշարների 

հստակ սահմանում:  

Արդյունքի հասնելու տեսակետից այս մեթոդն ունի իր առավելություն-

ները, սակայն գիտության ոլորտում դրա լայն և հետևողական կիրառումը 

կարող է առաջացնել տարբեր խնդիրներ:  

Պետք է նկատի առնել` 

1) Միշտ չէ, որ գիտական գործունեություն իրականացնելիս հաջող-

վում է սահմանված ժամկետներում հասնել նախանշված արդյունքների, 

քանի որ գիտական գործունեությունը նաև ստեղծագործական գործու-

նեություն է, ինչը հաճախ անհնար է կանխատեսել, իսկ ժամկետների և 

արդյունքների խախտմանը կարող են հետևել վարչական պատիժներ, 

ինչն էլ կարող է բացասական լուրջ հետևանքներ ունենալ գիտական 

կազմակերպության համար:  

2) Հաճախ, փորձելով լուծել սահմանված խնդիրը, գիտնականը ստա-

նում է մեկ այլ խնդրի լուծում, որի կարևորությունը և տնտեսական արդյու-

նավետությունը կարող է անգամ գերազանցել սկզբնականը: Վարչարար-

ները, սակայն, ակնկալում են ունենալ իրենց սահմանած արդյունքը, ինչի 

պատճառով էլ նորույթը շարունակություն չի ունենում: Գիտության պատ-

մությանը հայտնի են տասնյակ նման դեպքեր, երբ ձևական վարչարա-

րության արդյունքում մի շարք խոշոր հայտնագործություններ մարդկութ-

յան համար մատչելի ու կիրառելի են դարձել ուշացումով: 

3) Շատ հաճախ հարկ է լինում գիտական նորույթի ստացման համար 

կրկնել նույն հետազոտությունը ցուցանիշների որոշ փոփոխմամբ, ինչը 

պահանջում է լրացուցիչ ծախսեր: Ֆինանսական պաշարների պլանավո-

րումը բերում է նրան, որ շատ գիտական կազմակերպություններ սահմա-

նափակում են իրենց հետազոտությունների խորությունը և բավարարվում 

են մակերեսային, առաջին կամ երկրորդ փուլում ստացված արդյունքով` 
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իմանալով, որ լրացուցիչ ֆինանսավորում չի լինելու: Դրա հետևանքով 

տուժում է գիտական արդյունքը. այն մնում է թերի, կամ նրա վերջնական 

արդյունքը ստացվում է ուշացումով (հետագա տարիներին կատարված 

հերթական պլանային ֆինանսավորումից հետո): 

Գիտության կառավարման վերաբերյալ մի շարք աշխատանքներում 

[8] գիտությունը դիտարկվում է որպես ողջ աշխարհում մեկ միասնական 

օրգանիզմ, և դրանում ուրույն տեղ ունենալը համարվում է գիտության 

զարգացման մակարդակի կարևոր ցուցանիշ: Այս մոտեցման արդյունքում 

ստեղծվում են ակտիվ խթաններ, որպեսզի տվյալ երկրի (հատկապես 

զարգացող կամ թույլ զարգացած երկրների համար) գիտական ներուժը 

փորձի դրսևորվել արտերկրում, ինչը մի կողմից հանգեցնում է այդ երկ-

րից ուղեղների արտահոսքի, մյուս կողմից` այդ երկրներում թեկուզ և թույլ 

զարգացած գիտական դպրոցների ազդեցության նվազման: Սա անմիջա-

կան հետևանք է այն բանի, որ գիտությունը տնտեսության ճյուղ է, և, ինչ-

պես ցանկացած ապրանք, պետք է մրցունակ լինի, միաժամանակ այն 

կարիք ունի պետության կողմից ներքին շուկայի պաշտպանության: Վեր-

ջինիս ի հայտ գալով հնարավոր է դառնում լուծել նաև գիտության զար-

գացման որոշ խնդիրներ երկրի ծայրամասային տարածքներում, ինչն իր 

հերթին կարող է նպաստել տարածքային զարգացման անհավասարաչա-

փության հաղթահարմանը: Այս խնդիրը մեր երկրի համար առավել կար-

ևոր է` պայմանավորված Երևանում մարդկային և տնտեսական հիմնա-

կան պաշարների գերկուտակմամբ:  

2. Գիտությունը` որպես տնտեսության ոլորտ 

Գիտությունը դիտարկելով որպես տնտեսության ոլորտ՝ կարող ենք 

միանշանակ փաստել, որ այն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, 

որոնցից կարելի է ընդգծել հետևյալները. 

1) Գիտության ոլորտում ընդգրկված կառույցները տարատեսակ են 

(կրթական ծրագրեր իրականացնող կրթական հաստատություններ, գի-

տահետազոտական ակադեմիական ինստիտուտներ, արտադրությանը 

կից, պետական կառույցներ, ոչ պետական կազմակերպություններ և այլն), 

և դրանցում ընդգրկված աշխատակիցներն ունեն պատմականորեն ձևա-

վորված տարբեր` հաճախ դժվար համադրելի որակավորումներ: 

 2) Գիտությունը կոչված է բավարարելու տնտեսության այլ ոլորտների 

պահանջները, լուծելու խնդիրներ, որոնք առաջադրվում են հասարակութ-

յան և առանձին կառույցների կողմից` մշակելով համապատասխան տեխ-

նոլոգիաներ, կառուցվածքներ կամ նախագծեր:  

3) Գիտությունը կոչված է նաև ստեղծելու նոր գիտելիք, բացահայտելու 

նոր տեսություններ և օրենքներ, որոնք այս պահին չեն կիրառվում (կամ 

դրանց կիրառումն ակնհայտ չէ), և հասկանալի չէ, թե ապագայում ինչպիսի 

կիրառություն կունենան (գիտության առաքելության այս երկրորդ կողմն 

ընդունված է անվանել «հիմնարար գիտություն»):  
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Պատահական չէ, որ տարբեր հեղինակների կողմից տրվում է «գի-

տություն» հասկացության տարբեր սահմանումներ: 

Սահմանում 1: «Գիտությունը մարդու գործունեության ոլորտ է, որի 

արդյունքում ուսումնասիրվում են բնության, հասարակության և մտքի 

օրենքներն ու օրինաչափությունները, մշակվում և տեսականորեն համա-

կարգվում են իրականության վերաբերյալ օբյեկտիվ գիտելիքները` նպա-

տակ ունենալով ապահովելու բնական հարստությունների արդյունավետ 

օգտագործումը և հասարակության արդյունավետ կառավարումը»: 

Սահմանում 2: «Գիտությունը մարդկային գործունեության ոլորտ է, 

որի նպատակը հավաստի տեղեկություններ հավաքելը, կուտակելը, դա-

սակարգելը, վերլուծելը, ամփոփելը, փոխանցելը և օգտագործելն է, նոր 

տեսություններ կառուցելը կամ գործող տեսությունները բարելավելը, 

որոնք թույլ են տալիս համարժեք նկարագրել բնության (բնական գի-

տություններ, բնագիտություն) կամ հասարակական (հումանիտար) գոր-

ծընթացները և կանխատեսել դրանց զարգացումը» [9]: 

Սահմանում 3: «Գիտությունը մարդու գործունեության ոլորտ է` ուղղ-

ված իրականության վերաբերյալ օբյեկտիվ գիտելիքների մշակմանը և 

համակարգմանը: Այդ գործունեության հիմքում ընկած են տվյալների և 

փաստերի հավաքումը, դրանց շարունակական նորացումը, համակարգու-

մը և վերլուծությունը, ինչպես նաև այդ հենքի վրա նոր գիտելիքի ստեղծու-

մը, այնպիսի ընդհանրացումներ կատարելը, որոնք նկարագրում են բնութ-

յան և հասարակության մեջ ընթացող երևույթները, հնարավորություն են 

տալիս բացահայտելու այդ երևույթների պատճառահետևանքային կապերը 

և կատարելու երևույթների զարգացման կանխատեսումներ» [10]: 

Բերված երեք սահմանումներն ունեն մի քանի էական թերություն-

ներ. մասնավորապես չի ընդգծվում գիտական աշխատանքի ստեղծա-

գործական բնույթը, անտեսվում է գիտության այնպիսի առանձնահատ-

կություն, ինչպիսին է մտավոր և կառուցվածքային խնդիրների լուծումը, 

ուստի գիտության կառավարման համակարգի մշակման փուլում պետք է 

հաշվի առնել հետևյալ առանձնահատկությունները. 

 գիտական աշխատանքը պետք է դիտվի որպես մարդու կողմից 

իրականացվող ստեղծագործական բնույթի աշխատանք, 

 գիտությունը պետք է դիտվի որպես ինքնակազմակերպվող 

ոլորտ, որի կարևոր բաղադրիչն է որոշումների ընդունման գործընթացը: 

Գիտական աշխատողների համար պետք է ստեղծվեն առավելագույն 

ազատություններ` հնարավորություն տալով նրանց կայացնելու որոշում-

ներ նույնիսկ կառավարման ցածր և միջին օղակներում, ըստ որում՝ որոշ 

դեպքերում այդ որոշումները կարող են դառնալ նաև վերջնական, 

 գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականաց-

նող սուբյեկտների (գիտնականներ, գիտական աշխատողներ, գիտա-

մանկավարժական բնագավառի աշխատողներ, գիտական (ներառյալ` 

հասարակական) կազմակերպություններ, ինչպես նաև բարձրագույն ու-
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սումնական հաստատություններ) [11] համար ազատ գործելու երաշխիք-

ների ապահովում, 

 գիտության՝ որպես իներտ համակարգի հանդես գալը և գիտական 

արդյունքի ձևավորումը երկարատև աշխատանքից հետո (արագ արդ-

յունք կամ արագ հարստացում գիտության ոլորտում չի կարող ակնկալ-

վել): Որպես այս սկզբունքի կիրառման պայման՝ գիտության կառավար-

ման համակարգում պետք է ներառվեն գիտական, գիտատեխնիկական 

գործունեություն իրականացնող անձանց երկարատև, երբեմն առանց 

ժամկետի սահմանափակման, աջակցության կառուցակարգեր, քանի որ 

գիտական աշխատանքը շատ հաճախ հնարավոր չի լինում համապա-

տասխանեցնել վերացական (ապրիորի) մշակված պլաններին և աշխա-

տանքային ժամանակացույցներին, 

 գիտության կառավարման համակարգը չպետք է լինի բազմաստի-

ճան, բարդ և խճճված: Պետք է հիշել, որ նման բազմաստիճան կառա-

վարման համակարգի դեպքում պաշարների մի զգալի մասը ծախսվում է 

վերին օղակների (ոչ բուն գիտական գործունեություն իրականացնողներ) 

գործունեության ապահվման, ինչպես նաև նրանց կողմից գիտական աշ-

խատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների նկատմամբ պար-

բերական (ամենամսյա, եռամսյակային, իսկ հաճախ նաև շաբաթական 

կտրվածքով) հսկողություն իրականացնելու համար:  

3. Գիտության ոլորտում հիմնականը նորույթն է 

Գիտության կառավարման համակարգի կարևոր խնդիրներից մեկը 

գիտության արդյունավետության գնահատումն է: Կիրառական գիտութ-

յան համար արդյունավետության ցուցանիշը հաճախ լինում է պատվիրա-

տուի բավարարվածությունը: Դրա համար անհրաժեշտ է հիմնավորել հե-

տազոտության նորույթը, որի կարևոր ձևերից է նորույթի ներկայացումը և 

համադրումը նմանատիպ խնդիրների և այդ խնդիրների այլ լուծումների 

հետ, որոնք կարող են տեղ գտնել համապատասխան հոդվածներում և 

կիրառական մշակումներում: Հիմնավորման մեկ այլ ձև է նորույթի պա-

տենտավորումը և նմանատիպ այլ գործող պատենտների հետ դրա հա-

մադրումը: Հիմնարար գիտության համար, որպես կանոն, հիմնավորման 

հիմնական ձևը գիտական հոդվածների հրապարակումն է, որն ամրա-

գրում է այդ նորույթի նկատմամբ հեղինակային իրավունքը: Պետք է նկա-

տել, որ կիրառական գիտության արդյունքում միշտ չէ, որ գիտական հոդ-

ված է հրապարակվում կամ կա դրա հրապարակման անհրաժեշտությու-

նը, քանի որ դրանով կարող է ստեղծվել նորույթի տարածման և այլ կազ-

մակերպությունների կողմից դրանց կիրառման ռիսկեր: Ինչ վերաբերում է 

հիմնարար գիտություններին, ապա այստեղ որևէ սահմանափակում և 

ռիսկեր չկան, քանի որ հիմնարար գիտության կիրառական արդյունքները 

դրանց հրապարակման պահին, որպես կանոն, հայտնի չեն լինում:  

Պետք է նկատել, որ գիտական նորույթը, որպես կանոն, ստեղծագոր-

ծական աշխատանքի արդյունք է, այլ ոչ թե նմանատիպ այլ աշխատանք-
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ների վերլուծություն, սակայն չպետք է բացառել, որ այդ վերլուծությունները 

կարող են օգնել հետազոտությունների իրականացմանը և նոր արդյունքի 

ստացմանը:  

Ասվածի վրա հիմնվելով՝ նորույթի ստեղծման գործընթացի համար 

կարևոր է հաշվի առնել հետևյալ պնդումները. 

 արդարացված է այն մոտեցումը, որ հետազոտությունը պետք է 

սկսել առանց նախկինում կատարված նմանատիպ աշխատանքների ու-

սումնասիրության և վերլուծության: Այդ դեպքում հետազոտողը զերծ է 

մնում այլ հեղինակների մոտեցումների ազդեցություններից և մտքի ա-

զատ արտահայտման հնարավորություն է ունենում: Սակայն այս պարա-

գայում առկա են որոշակի ռիսկեր, քանի որ կարող են կրկնվել այլ հետա-

զոտողների մտքերը, 

 միաժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ նախորդ աշխատանք-

ների վերլուծությունը և ուսումնասիրությունը ոչ միշտ է հաջողվում բավա-

րար չափով պատշաճ իրականացնել, քանի որ տվյալ ոլորտին վերաբե-

րող աշխատանքները կարող են լինել մեծաթիվ (հասնել հարյուրների, 

նույնիսկ հազարների), իսկ հետազոտողը կարող է ուսումնասիրել դրանց 

համեմատաբար փոքր մասը` մինչև 10%-ը, որը ոչ միշտ կարող է ապահո-

վել լիարժեք պատկերացում դիտարկվող խնդրի վերաբերյալ, 

 համառոտագրերի ստեղծումը և հրապարակումը կարևոր նշանա-

կություն ունեն գիտական նորույթի տարածման համար, քանի որ դրանք 

ընթերցվում են և դրանց վրա հղումներ են կատարվում շատ ավելի հաճախ,  

 գիտական աշխատանքներին կատարված հղումների թիվը գի-

տական աշխատանքի կարևոր ցուցանիշ է, սակայն այն որպես հիմնա-

կան ցուցանիշ դիտարկելը հաճախ կարող է բերել սխալների, քանի որ 

շատ հեղինակներ, հղումներ կատարելով, հաճախ ցանկանում են ցույց 

տալ, որ իրենք տեղյակ են նախկինում կատարված աշխատանքներին, 

սակայն այդ աշխատանքները չեն հանդիսանում գիտական նորույթի 

ստեղծման աղբյուր:  

Միաժամանակ պետք է նկատել, որ նախկինում կատարված հետա-

զոտությունների վրա հղումներ կատարելն առավել օգտակար է գիտա-

կան հետազոտության սկզբնական փուլում: Այն բանից հետո, երբ հետա-

զոտողն արդեն հրապարակել է ինքնուրույն աշխատանքներ, հաջորդ աշ-

խատանքներում հիմնականում հղումներ կատարում է իր նախորդ աշխա-

տանքներին: Սա բնական երևույթ է և ևս մեկ ապացույց այն բանի, որ 

հղումները չպետք է դառնան գիտական աշխատանքների արդյունավե-

տության գնահատման հիմնական ցուցանիշ:  

Գիտության կառավարման գործընթացում ծագում է մեկ կարևոր 

հարց` ինչպե՞ս գնահատել գիտական աշխատողների կամ գիտական 

կազմակերպությունների աշխատանքի արդյունավետությունը:  
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Ակնհայտ է, որ կառավարման համակարգի ձևավորման ժամանակ 

կիրառական և հիմնարար գիտությունների համար այս խնդրի լուծումը 

պետք է ունենա տարբեր մոտեցումներ:  
Կիրառական գիտության ոլորտում աշխատողների (աշխատանքային 

կոլեկտիվների) աշխատանքի արդյունավետության գնահատման հիմք 
կարող է հանդիսանալ նախորդ տարիներին կատարված աշխատանքը, 
մասնավորապես՝ որքանո՞վ է այդ աշխատանքը համադրվում առաջադր-
ված խնդրի հետ, որքա՞ն հղումներ են կատարվել այդ աշխատանքներին 
այլ գիտական աշխատողների կողմից, որքանո՞վ է տվյալ աշխատանքից 
բավարարված պատվիրատուն և այլն:  

Հիմնարար գիտության դեպքում իրավիճակն այլ է: Գիտական գոր-
ծունեության արդյունավետության գնահատումը հաճախ կրում է սուբյեկ-
տիվ բնույթ, քանի որ բացակայում են կիրառական արդյունքները, և գնա-
հատողները ստիպված են լինում առաջնորդվել փորձագիտական գնահա-
տականներով: Հիմնարար գիտության ոլորտում աշխատողների (աշխա-
տանքային կոլեկտիվների) աշխատանքի արդյունավետությունը գնահա-
տելու համար օգտագործվում են նաև այլ ցուցանիշներ` կատարված աշ-
խատանքի բարդությունը, կանոնավորված բնույթը, կանխատեսումներ 
կատարելու հնարավորությունը և այլն:  

Միաժամանակ պետք է նկատել, որ փորձագիտական գնահատա-
կանները կրում են սուբյեկտիվ բնույթ, այդ իսկ պատճառով հաճախ 
փորձ է արվում գտնելու արդյունավետության գնահատման առավել օբ-
յեկտիվ ցուցանիշներ: Որպես օբյեկտիվ ցուցանիշ` կարող է դիտարկվել 
մատենագիտական ցուցանիշների խումբը` հրապարակումների, հղում-
ների թիվը և h-դասիչը (Կիրշի դասիչը): Հրապարակումների թիվը ցույց 
է տալիս տվյալ գիտական աշխատողի (կամ գիտական կոլեկտիվի) ակ-
տիվության աստիճանը: Հղումների առկայությունը խոսում է այն մասին, 
թե տվյալ գիտական աշխատանքը որքանով է պիտանի եղել այլ գիտա-
կան աշխատանքների իրականացման համար: Կիրշի դասիչը հղումների 
հարաբերությունն է հոդվածների թվին կամ, այլ կերպ ասած, այն կա-
պում է նշված երկու ցուցանիշները և ցույց տալիս մեկ հոդվածին կա-
տարվող միջին հղումների թիվը:  

Ասվածից սակայն չի հետևում, որ միայն մատենագիտական ցուցա-
նիշների կիրառման միջոցով կարելի է արդյունավետ գնահատել գիտա-
կան գործընթացները: Պետք է նկատել, որ ինչպես առանձին գիտնա-
կաններ, այնպես էլ գիտական կոլեկտիվներ կարող են արհեստականո-
րեն բարձրացնել այդ ցուցանիշները` ուղարկելով տարբեր հրատարակ-
չություններ նմանատիպ հոդվածներ, կատարելով հղումներ միմյանց աշ-
խատանքներին:  

Այս ամենից հետևում է, որ գիտական աշխատողների (գիտական կո-

լեկտիվների) աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատելու համար 

պետք է օգտվել ինչպես մատենագիտական ցուցանիշներից, այնպես էլ 

վարչարարական, փորձագիտական և գիտության յուրաքանչյուր ոլորտին 
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բնորոշ առանձին ցուցանիշներից, որոնց համատեղ կիրառումը միայն 

կարող է ապահովել գիտական գործունեության արդյունավետության օբ-

յեկտիվ գնահատում:  

4. Գիտության կառավարման համակարգ 

Գիտության կառավարման համակարգը բաղկացած է հետևյալ չորս 

հիմնական տարրերից` առանձին գիտական կազմակերպություն, գիտութ-

յան պետական կառավարման համակարգ, գիտության ոլորտի կառա-

վարման համակարգ, գիտության ոլորտում պետական քաղաքականութ-

յան իրականացում: 

Կառավարման համակարգային մոտեցման հիմքում դրված է առան-

ձին գիտական կազմակերպության կառավարումը, որի համար կարող են 

կիրառվել հետևյալ մոդելները.  

1) Գիտության կառավարման գծային մոդել  

2) Կառավարման գործառութային մոդել  

3) Կառավարման գծային- գործառութային մոդել 

4) Կառավարման գծային համալիր մոդել 

5) Կառավարման մատրիցային մոդել 

 

Գծային ղեկավար Գիտական աշխատող 

Գծային  

ղեկավար  

Գիտաշխատող 1 

Գիտաշխատող 2 

Ղեկավար կոլեկտիվ մարմին 

Ղեկավար պաշտոնատար 

անձ 

Գծային  

ղեկավար  

Ղեկավար պաշտոնատար անձ 

Ղեկավար կոլեկտիվ մարմին 
Գործառութային 

ղեկավար 

Գիտաշխատող 

Գծային 

ղեկավար 

Գործառութային 

ղեկավար 
Գիտաշխատող  

Գործառութային ղեկավար 2 

Գործառութային ղեկավար Գիտաշխատող 1 

Գիտաշխատող 2 
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Մոդելների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գիտական կազմակեր-

պություններում աշխատանքի կազմակերպումը և կառավարումն ունեն 

տարբեր բնույթ, մասնավորապես մեծ տարածում ունեն գծային կառա-

վարման (գիտական ղեկավար և նրա ղեկավարությամբ գործող գիտա-

կան աշխատող) և գործառութային կառավարման (գործառութային ղե-

կավար և նրա ղեկավարությամբ գործող գիտական աշխատող) մոդելնե-

րը, որոնք դրված են գիտական հետազոտությունների, հատկապես գի-

տական ատենախոսությունների կատարման հիմքում:  

Կառավարման գծային գործառութային մոդելն առավել մեծ տարա-

ծում ունի ոչ մեծ գիտական կազմակերպություններում, իսկ մյուս երկուսը՝ 

խոշոր գիտական և կրթական կազմակերպություններում:  

Այսպիսով, յուրաքանչյուր դեպքում կառավարման մոդելը պետք է 

ընտրել՝ հաշվի առնելով կազմակերպության տեսակը, մարդկային 

ներուժի և ֆինանսական պաշարների հնարավորությունները, կատար-

վող գիտական աշխատանքների առանձնահատկությունները: 

5. Եզրափակիչ դրույթներ 

Ամփոփելով հոդվածը՝ պետք է նկատել, որ գիտության կառավարման 

գործընթացում հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում հաշվի առնելու մի 

կողմից գիտության համընդհանրացումը (գլոբալացում)` միջազգային գիտա-

կան կազմակերպությունների ստեղծում, գիտության արդյունքների կիրա-

ռում միջազգային կորպորացիաների կողմից և այլն, մյուս կողմից՝ գիտութ-

յան տեղայնացումը կամ զարգացումը փոքր տարածքներում` ինքնաբավ գի-

տական հետազոտություններ իրականացնող կառույցների (գիտահետազո-

տական ինստիտուտ, բուհ, գիտական հրատարակչություն, ատենախոսութ-

յունների պաշտպանության խորհուրդներ և այլն) ստեղծման միջոցով:  

Գիտության զարգացման երկակի բնույթը փաստում է, որ չի կարելի 

դրանցից որևէ մեկին առավելություն տալ: Այդ ուղղությունները պետք է հան-

դես գան միասին` դառնալով միմյանց փոխադարձ լրացնող գործոններ:  

Պետք է նկատել, որ գիտության կառավարման մոդելները յուրաքանչ-

յուր երկրի (առանձին կազմակերպության) համար պետք է ընտրվեն՝ հաշ-

վի առնելով. 

 տվյալ երկրի (կազմակերպության) տնտեսական հնարավորութ-

յունները, մարդկային ներուժի և ֆինանսական պաշարները, ազգային 

սովորությունները, գիտության նկատմամբ ձևավորված վերաբերմունքը, 

 նախատեսվող գիտական գործունեության ձևը (հիմնարար կամ 

կիրառական), 

 իրականացվող գիտական աշխատանքների արդյունավետության 

գնահատման մեթոդները: 
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Տ ն տ ե ս ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  ( Կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ )  

ՌՈՄԱՆ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս,  

քաղաքական գիտությունների թեկնածու 

ԼԻԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

EworldSystems ընկերության ծրագրերի գծով կառավարիչ,  

ԵԿՏԱ կառավարման մագիստրոս  

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  

Աշխատանքում համակարգային մոտեցումներով դիտարկվում են 

ՀՀ-ում էլեկտրոնային գործարարության զարգացման հիմնական 

ուղղությունները, վերլուծվում ժամանակակից կոնվերգատիվ խնդիր-

ներն ու կողմերը։ Հիմնավոր բնութագրվում է հայ հասարակությու-

նում էլեկտրոնային գործարարության դինամիկ վիճակը, հիմնա-

վորվում դրա հեռանկարներն ու զարգացման միտումները։  

 Հիմնաբառեր. է-գործարարություն, է-առևտուր, է-կոմերցիա, 

որոնողական օպտիմալացման համակարգեր (այսուհետև՝ ՈՕՀ), 

տվյալների էլեկտրոնային փոխանակում։ 

 

Ներկայիս մեծամասշտաբ աշխարհատնտեսական բարդ պայման-

ներում, երբ ավանդական տնտեսաարդյունաբերական միջոցներին փո-

խարինելու եկան տեղեկատվական դարաշրջանի գերզարգացած ենթա-

կառուցվածքները, իսկ կապիտալիզմի դերակատարներն իրենց տեղը 

զիջեցին տեխնոկրատներին, դոմինանտ դիրքերից սկսեցին հանդես 

գալ տեղեկատվահաղորդակցային տեխնոլոգիաներն (այսուհետև` ՏՀՏ) 

ու ցանցային տնտեսության (այսուհետև` ՑՏ) սուբյեկտները։ Վերջին-

ներս, ըստ էության, թևակոխում են տեղեկատվական հասարակության 

զարգացման մեկ նոր փուլ, որն արդեն իսկ վերածում է մարդկային 

ավանդական տարաբնույթ տնտեսական հարաբերությունները ժամա-

նակակից տեղեկատվական և էլեկտրոնային համակարգված կապերի։ 

Այդ փոփոխությունների հիմնաքարը հանդիսացավ ՏՀՏ և համացանցի 

գլոբալ ՑՏ համատեղ ակտիվ զարգացումը։ Արդյունքում` տնտեսության 

աճի տեմպերը կախման մեջ ընկան տեղեկատվատեխնոկրատական 

հրամայականից, իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջխաղա-
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ցումն էլ հնարավոր դարձավ` տնտեսական և ֆինանսական ներդրումնե-

րի հնարավորություններից ելնելով։ Փոխադարձ ցանցային հաղորդակ-

ցության և տնտեսական կառավարման արագարարկման միտումներով 

պայմանավորված` սկիզբ դրվեց տնտեսության ժամանակակից նոր ճյուղի` 

էլեկտրոնային գործարարության կամ է-գործարարության (այսուհետև` 

ԷԳ) ժամանակաշրջանի զարգացմանը, որը փաստացի և որակապես 

նոր լիցք հաղորդեց քաղաքակիրթ գործարարության ավանդական և նո-

րարարական հնարավորությունների կոնվերգենցիայի միջոցով արդիա-

կանացման ուղղությամբ։ Այդ առումով` նոր ժողովրդավարական և ազա-

տական շուկայական հարաբերությունների ուղի որդեգրած կերպափոխ-

վող Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) համար ցանցային զարգացած 

տնտեսության համակարգի ստեղծումը հանդիսանում է առավել քան 

առաջնահերթ նպատակ։ Միևնույն ժամանակ դեռևս խորհրդային ժա-

մանակաշրջանում տնտեսական զարգացվածության բարձր չափանիշ-

ներ ունենալուց բացի` ՏՀՏ և էլեկտրոնային հաղորդակցությունների 

ոլորտում մեծ հաջողություններ ձեռք բերած երկրում այսօր էլ քիչ չեն թե՛ 

ԷԳ-ի (անգլ. Electronic Business) զարգացման համար լուրջ նախադրյալ-

ները և թե՛ կադրային բավարար ներուժերը։ Սակայն, չնայած պետական 

աջակցությանը և ընտրված ՏՀՏ զարգացման ռազմավարության հե-

տագծային առաջխաղացմանը, մեծամասշտաբ ՑՏ հարացույցին համա-

կողմանի և համընդհանուր ինտեգրվելու համար ՀՀ-ում դեռևս ամբողջո-

վին չեն ձևավորվել և կայացել ժամանակակից ԷԳ-ի համակարգային և 

կառուցվածքային հիմքերը։  

 ԷԳ-ի առաջին տեսություններն սկսեցին ձևավորվել ԱՄՆ-ում XX-րդ 

դարի 60-70-ական թթ.` հիմնվելով գլոբալ տեղեկատվական տնտեսութ-

յան վրա։ Դրա հիմնադիր ամերիկացի տնտեսագետ Ֆ. Մաքլուպը կա-

պում էր այն էլեկտրոնային հաղորդակցությունների միջոցների հետ` 

բնութագրելով էլեկտրոնային շուկաներն իբրև տեղեկատվական պաշար-

ների շնորհիվ ապրանքների և ծառայությունների օգտագործմամբ և տե-

ղեկատվական գործիքների կիրառմամբ էլեկտրոնային համակարգ, որ-

տեղից էլ ձևավորվեց ԷԳ տերմինը [1]։ Ըստ այդմ` ԷԳ-ն վերաբերում է 

ցանկացած գործարարությանը, որն իրականացվում է զանգվածային 

տեղեկատվության թվային տեխնոլոգիաների միջոցով` ներառելով ոչ 

միայն ապրանքի և ծառայության առք ու վաճառքի կանոններն ու պայ-

մաններն անմիջապես համացանցի միջոցով, այլ նաև գործարարության-

գործընկերների հետ համագործակցության և հաճախորդների սպա-

սարկման հնարավորությունները [2]։ ԷԳ-ն այսօր ՀՀ-ում առաջին հեր-

թին պետք է համարել մակրոտնտեսության առանցքային ուղղություննե-

րից մեկը` հստակ տեստավորված համակարգային առաջնային փոփո-
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խություններով հանդերձ։ Որպես լավագույն ուղեցույց` կարող է հանդես 

գալ 2001-ից աշխարհում համացանցային պաշարների շնորհիվ տնտե-

սական գործարքների կտրուկ աճի ցուցանիշը, որն ընդգծում է կայուն և 

դրական հեռանկարի դինամիկան [3]։ Այդ առումով` ԷԳ-ն ՀՀ ՑՏ զար-

գացման համատեքստում պետք է դիտարկել որպես գործարարության-

գործընթացների իրականացման գերարդիական եղանակներից մեկը` 

ՏՀՏ և համացանցային հնարավորությունների օգտագործման միջոցով։ 

Սակայն գործարարության-գործընթացների որոշակի մասն այսօր իրա-

կանացվում է առանց նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման, ինչը 

թույլ է տալիս տարանջատել «գործարարություն» և «ԷԳ» հասկացութ-

յունները որպես ինքնուրույն բաժիններ [4, էջ 158-159], որոնցում գոյութ-

յուն ունեցող սահմանը հետզհետե վերանում է։ Այստեղ մեծ դեր ունի ժա-

մանակակից տեղեկատվական ոլորտը, որն էլ, կարծես թե, վերացնում է 

«ազգային» և «միջազգային» հասկացությունների միջև եղած սահման-

ները։ Այն վերաբերում է ինչպես տեղեկատվական համակարգերին, այն-

պես էլ ֆինանսներին, գործարարությանը, որոնք իրականացվում եմ տե-

ղեկատվական ցանցերի միջոցով։ Արդյունքում` ՏՀՏ զարգացման շնոր-

հիվ այսօր հնարավորություն է ստեղծվում մուտք գործել աշխարհի տար-

բեր վայրերում գտնվող շուկաներ։ Այդ համատեքստում ՀՀ-ն այսօր, որ-

պես նոր համաշխարհային տնտեսության զարգացման ցանցի մաս, 

նույնպես դարձել է ՏՀՏ և էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների ներդրման 

կրողը` հանրային ոլորտի զարգացման տարբեր համակարգերում, այդ 

թվում` կառավարման։ Ի վերջո, ԷԳ-ն ներկայումս մեծ մասամբ ավարտել 

է իր «թռիչքաձև զարգացման» փուլը ՀՀ-ում և սկսել է գործել և կանոնա-

վոր զարգանալ։ ՏՀՏ զարգացումը հանգեցրեց գործարարության վար-

ման ձևերի փոփոխության։ Այժմ Էլեկտրոնային առևտրի կամ է-առևտրի 

(ԷԱ) միջոցով գործարարության վարումը համարվում է ժամանակակից 

մեթոդ։ Հազարավոր ընկերություններ ՀՀ-ում ավելի հաճախ են օգտա-

գործում համացանցը որպես մարքետինգի գործիք` վեբ-կայքի և 

գործարարության կազմակերպման միջոցով, ինչը հնարավոր չէր անել 

ապրանքների առաջխաղացման ավանդական ձևերի կիրառմամբ։  

 ՀՀ-ում ԷԳ-ի և իրենից բխող ԷԱ-ի զարգացման հիմնական խոչըն-

դոտ այսօր կարելի է համարել բնակչության շրջանում տեղեկատվության 

իրազեկման ցածր մակարդակի առկայությունը, ինչպես նաև այդ ոլոր-

տում օրենսդրական թերացումները։ Ընդ որում` որպես կարևորագույն 

խնդիր կարելի է առանձնացնել բանկային օրենսդրության կատարելա-

գործման հիմնահարցը, ինչպես նաև Հայաստանի շուկայի փոքր չափսերը. 

Օրինակ` էլեկտրոնային քսակի հաշվեհամարի վրա քաղաքացին չի կա-

րող ունենալ 200 հազար դրամից ավել գումար, որը խոչընդոտներ է 
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ստեղծում նշված թվից ավելի թանկ ապրանքի համար գնումներ կատա-

րելիս, և այն, առաջին հերթին, ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից կար-

գավորման ենթակա խնդիր է համացանցային գործարարության զար-

գացման համար, ըստ երևույթին, անհրաժեշտ է ավելի մեծ տարածութ-

յուն, ավելի մեծ բնակչություն, բայց, մյուս կողմից` այն լուծելի խնդիր է, 

քանի որ համացանցային գործարարությունն ենթադրում է նմանատիպ 

խոչընդոտների վերացում, առավել ևս` ՀՀ-ում վերջին տարիներին 

գրանցվում է համացանցից օգտվողների թվաքանակի բավականին մեծ 

աճ։ Ըստ այդմ` ՀՀ կենտրոնական բանկի համակարգման և կանոնա-

կարգման արդյունքում այսօր ՏՀՏ զարգացման ուղի բռնած հայ հասա-

րակությունում նկատվում է բանկային ոլորտում կանոնավոր աճ, որը 

պայմանավորված է ոչ միայն պետական կառույցների ակտիվ աջակ-

ցության և միջազգային ոլորտում հայկական բանկերի հետզհետե ին-

տեգրման դրական տեղաշարժերի և արդիականացման միտումների 

հետ, այլ նաև հայրենական բանկային շուկայում էլեկտրոնային հնարա-

վորությունների (այդ թվում նաև` մասնավոր սեկտորի ներգրավվածութ-

յամբ) ներդրման և առաջխաղացման հետ։ Սակայն արդի բանկային աշ-

խարհում ԷԳ-ի գերակտիվ զարգացման պայմանները ստիպում են նաև 

մեր բանկերին միջազգային տարբեր համակարգերի (խոշոր խաղացող-

ների) հետ գործունեություն ծավալելու նկատառումներով առավելա-

գույնս մասնակից դառնալ այդ մարտահրավերներին։ Եվ որպեսզի այն 

իրականություն դառնա, ըստ էության, առնվազն հայ հասարակությու-

նում պետք է որպես առաջնահերություն դիտարկել և, հետևաբար, 

նպաստել բանկային համակարգում ԷԳ-ի արդիականացմանը։ ԷԱ-ն 

գործարարության հեռանկարային ուղղություն է, որի ծավալներն աճում 

են մեծ տեմպերով՝ մեծապես բանկային համակարգում։ Դեռևս հետճգ-

նաժամային 2009-ին համացանցային առևտրի համաշխարհային շուկա-

յի ծավալները հասան շուրջ $ 450 մլրդ-ի, իսկ 2015-ի տվյալները դեռևս 

ճշտվում են, մինչդեռ ՀՀ-ում այս ոլորտում շոշափելի առաջընթաց չի 

նկատվում։ ՀՀ կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն` 2010-ին 

համացանցային միջավայրում ԷԱ-ի ծավալները կազմել են ընդամենը  

2,1 մլրդ դրամ ($5.8 մլն) [5]։ ՀՀ բանկերն ունեն արտասահմանյան բան-

կերի թողարկած մաստերքարտերով (MasterCard) համացանցային վճա-

րումների ընդունման լիցենզիա (Internet Acquiring), սակայն նույնը չի 

կարելի ասել վիզա (Visa) քարտերի մասին։ Մանիբուքերսի 

(Moneybookers) և փեյփալի (PayPal) պես համացանցային պրոցեսինգ 

իրականացնող ընկերությունները դեռևս չեն դիտարկում Հայաստանը 

որպես ԷԳ-ի զարգացման համար հետաքրքիր շուկաև, հետևաբար, հայ-

կական բանկերի հետ խոշոր ծրագրեր իրականացնելու համար մտադ-
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րություն չունեն։ Իսկ քանի որ աշխատել միայն արտերկրի մաստեր-

քարտ-քարտապանների (MasterCard Users) հետ նպատակահարմար չէ, 

հայկական բանկային հաճախորդներ-գործարարները, հատկապես` խո-

շոր գործարարության համար, մեծ մասամբ առևտրային հաշիվ են բա-

ցում արտասահմանյան բանկերում, որոնց էլ փոխանցվում են մեր ծա-

ռայությունների դիմաց ստացվող վճարումները։ Ըստ երևույթին, նման 

թերացումները մեր բանկային էլեկտրոնային համակարգերում դեռևս 

ակնառու են և ԷԳ-ի ակտիվների գրավման համար պահանջվում է բազ-

մակողմանի հայեցակարգային մոտեցում. չնայած նրան, որ ՀՀ-ում որ-

պես պետական քաղաքականության ռազմավարության գերնպատակ և 

առաջնահերություն հայտարարված է ՏՀՏ արդիականացումը, իսկ բան-

կային համակարգն աչքի է ընկնում դինամիկ քայլերի իրականացման 

մշտադիտարկմամբ, այնուամենայնիվ, ԷԳ-ի ոլորտի կայացման գործում 

դեռևս անելիքները շատ են` նախ և առաջ, էլեկտրոնային կոմերցիայի 

կամ է-կոմերցիայի (այսուհետև` ԷԿ)` իբրև ԷԳ-ի արդիականացման հա-

մար կարևորագույն տարատեսակի հիմնախնդիրների վերաիմաստա-

վորման առումով։ ԷԱ-ն կարող է լինել ապրանքների և ծառայությունների 

վաճառքի ցանկացած գործընթաց, որի մեջ առևտրային գործարքի ամ-

բողջ կամ մասնակի շրջափուլը կատարվում է էլեկտրոնային տեխնոլո-

գիաների, ցանցերի և համակարգերի օգտագործմամբ։ Այն ՀՀ-ում, ինչ-

պես նաև տեղեկատվական հասարակություն ունեցող կամ ինտեգրվող 

այլ երկրներում, թույլ է տալիս, մասնավորապես` կազմակերպություննե-

րին, մեծածախ վաճառողներին, ֆիրմաներին կրճատել ծախսերը, բարձ-

րացնել սպասարկման արագությունը, ապրանքների և ծառայությունների 

որակը և կրճատել առաքման ժամկետները` ապահովելով համեմատա-

բար բարձր շահույթ։ Ընդհանրապես, ներդնելով ԷԳ-ի համակարգը հայ 

հասարակության մեջ` նախ և առաջ, որպես պետական կառավարման 

քաղաքականության առաջնահերություն, որդեգրվեց ՏՀՏ զարգացման 

հրամայականն ու հնարավարությունները` իրենց սկզբունքներով և մար-

տահրավերներով։ ՀՀ կառավարության 2008 թ. oգոuտոuի 28-ի նիuտի 

N35 արձանագրային որոշումը հավանություն է տվել ՏՀՏ ոլորտի զար-

գացման հայեցակարգին, համաձայն որի` խնդիր է դրվել վերանայել, 

մշակել կամ լրամշակել ՀՀ-ում ՏՀՏ ոլորտի զարգացումն ու առաջնային 

նշանակությունն ապահովող տեղեկատվական հաuարակության կայաց-

մանը խթանող իրավական դաշտ, ինչպես նաև uահմանել և ապահովել 

դրա արդյունավետ կիրառման կառուցակարգերն ըստ որոշակի ուղղութ-

յունների` ներդրումների խթանում, uկuնակ ձեռնարկությունների աջակ-

ցություն, հեղինակային իրավունքի պաշտպանություն, գործարարության 

գրանցման գործընթացի հեշտացում, հարկային և մաքuային վարչարա-



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

61 

րության կատարելագործում, ՏՀՏ գործիքների և արտադրանքի ներմուծ-

ման ու արտահանման կառուցակարգերի պարզեցում։ ՀՀ-ում ՏՀՏ ընկե-

րությունների մոտ 20%-ը զբաղվում է լիցենզավորման ենթակա գործու-

նեությամբ, այն է` տվյալների հաղորդման և համացանցային հաuանե-

լիության ծառայությունների մատուցմամբ [6]։ Իսկ լիցենզավորվող գոր-

ծունեությունների հստակ ցանկը նշված է «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ 

օրենքում [7]: ՀՀ-ն առաջարկում է մի շարք արտոնություններ արտաքին 

ներդրողներին։ Մասնավորապես, չեն գանձվում տուրքեր հիմնադիր կա-

պիտալում ներդրումների վրա, չկան ներդրումների մուտքի խոչընդոտ-

ներ, «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը հինգ տարի ժամ-

կետով պաշտպանում է ներդրումները oրենսդրական անբարենպաստ 

փոփոխությունների դեպքում։ Բացի այդ, գործում են նաև արտոնութ-

յուններ արտահանողների համար, ինչպես օրինակ` բացակայում են ար-

տահանման տուրքերը, արտահանվող արտադրանքի և ծառայություննե-

րի արժեքի մեջ առկա ԱԱՀ-ն ենթակա է վերադարձման։ Որոշ ՏՀՏ ար-

տադրանքների ներմուծումն ազատված է մաքսային տուրքերից և հար-

կերից, իսկ որոշ սարքավորումների ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ի գան-

ձումը հետաձգվում է։ Համաձայն ՀՀ մաքսային օրենսգրքի` համակարգ-

չային ծրագրերի բովանդակության արժեքը [8] ներառված չէ մաքսային 

արժեքի մեջ, որը սահմանափակվում է զուտ կրիչի արժեքով։ Այս դրույ-

թը համապատասխանում է Առևտրի համաշխարհային կազմակերպութ-

յան և GATT (Մաքսային տուրքերի և առևտրի ընդհանուր համաձայնա-

գիր) մաքսային արժեքի գնահատման պայմանագրերին [9]։ Ըստ այդմ` 

համաձայն 2015 թ. Doing Business գործարարության կարգավորման և 

գնահատման համաշխարհային կազմակերպության 2015 թ. տվյալների` 

ՀՀ-ում 2015-ին 2014 թ. համեմատ հարկման արդյունավետության չա-

փանիշները նվազել են 32%-ով, իսկ նոր տնտեսվարող սուբյեկտների և 

կազմակերպությունների գրանցման աստիճանը` 1%-ով [10]։  

 Փորձը ցույց է տալիս, որ հայկական շուկաներում ԷԳ-ի և դրանում 

առաջնահերթային դիրք զբաղեցնող ԷԱ ծավալների մեծ չափաբաժինն 

ընկնում է այն տնտեսավարող սուբյեկտներին, որոնք համեմատաբար 

առաջ են ոչ միայն մարքետինգային հնարավորություններով, այլ մեծ 

մասամբ տեղեկատվաէլեկտրոնային համակարգերում ընդգրկվածութ-

յան և ՏՀՏ-ի կիրառելիության աստիճանով։ Այդ առումով` ՀՀ-ում վերջին 

շրջանում ակտիվորեն նկատվում է որոնողական օպտիմալացման հա-

մակարգերի (SEO, Search Engine Optimization) նկատմամբ մեծ հե-

տաքրքրության աճ, որը պայմանավորված է ոչ միայն համաշխարհային 

տիրույթում ԷԳ սույն համակարգի արդյունավետ զարգացման տեմպե-

րով, այլ նաև օրեցօր արդիականացվող նորարարական ծրագրերի և 
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տեխնոլոգիաների պահանջարկով։ Եվ թեպետ հայկական ԷԳ միջավայ-

րում այս ոլորտը նոր է զանգվածային հետաքրքրություն ձեռք բերում և 

նկատելի են միայն առաջին քայլերը ներդրման և կայացման առումով, 

այնուամենայնիվ, տնտեսական զարգացման ընդհանուր հրամայականի 

պահանջն է թելադրում հայկական տնտեսավարող սուբյեկտների (պե-

տական և մասնավոր) էլեկտրոնային հարթակների օպտիմալացման 

նպատակադրվածությունից ելնելով` նորարարական գործիքների ու մո-

տեցումների ներդրմամբ և կատարելագործմամբ` ոչ միայն համաշխա-

րային լավագույն որոնողական և օպտիմալացման համակարգերին միա-

նալ, առաջնահերթային դիրքեր զբաղեցնել ու հայերենաֆիկացնել, այլ 

նաև հնարավորին չափ տեղայնացնել այն տեղական գործարարության-

էլեկտրոնային միջավայրում` ստեղծելով հայկական նոր գործարարու-

թյան-էլեկտրոնային հարթակներ և հնարավորություններ։ Ըստ այդմ` 

հայ ՏՀՏ գործարարության-տիրույթներում որպես ԷԳ-ի նորարարական 

մոդելների զարգացման ու կատարելագործման համար առաջնահերթա-

յին նպատակ գերանհրաժեշտ է լավագույն SEO տեխնոլոգիաների և 

գործիքակազմի ոչ միայն ներդրումն ու տեղայնացումը ՀՀ-ի տարբեր 

համակարգերում և ենթակառուցվածքներում, այլ նաև դրանց զուգամի-

տումը և կատարելագործումը` համաձայն համաշխարհային մարտահրա-

վերների ու զարգացման միտումների։  

 Սովորաբար ՀՀ-ում համացանցում որևէ ծառայություն կամ ապ-

րանք փնտրելիս` ստուգում են միայն առաջին մի քանի էջերը։ Նման մո-

տեցումը հասկանալի է, քանի որ գտնելով իրենց հետաքրքրող ծառա-

յությունը կամ ապրանքը` շահագրգիռ կողմերն այլևս ուշադրություն չեն 

դարձնում այլ արդյունքներին։ Այն հարցը, թե ինչպես բարձրացնել 

գործարարության-կառույցի վեբ-կայքի դիրքը որոնողական համակար-

գերի վերին հորիզոնականներ և ունենալ առավելություն մրցակիցների 

նկատմամբ, պետք է անհանգստացնի բոլոր նրանց, ովքեր վեբ-կայքի 

միջոցով են վարում իրենց գործարարությունը։ SEO-ն` որոնողական հա-

մակարգերում, ինչպիսիք են` Google-ը, Yahoo-ն, Bing-ը, Yandex-ը և այլն, 

սպառողների որոշակի հարցումներով առաջ բերած արդյունքների մեջ 

վեբ-կայքի դիրքի բարձրացման և տեղի որոշման համար իրականացվող 

միջոցառումների գործընթացն է, որը նպատակ ունի առաջխաղացնել 

վեբ-կայքը` դրանով իսկ նպաստելով ԷԳ-ի առաջխաղացմանը։ Ամենից 

հայտնի որոնողական համակարգերը որոնման արդյունքում առաջ են 

բերում` 1. վճարովի տեղաբաշխման արդյունքներ և 2. օրգանական 

(անվճար) տեղաբաշխման արդյունքներ: Վճարովի տեղաբաշխման 

արդյունքներն օպտիմալացման չեն ենթարկվում և տեղադրվում են 

Google-ի կողմից։ Այն կոչվում է փիփիսի (PPC, Pay Per Click) և ներառում է 
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վճարովի տեղաբաշխում, կոնտեքստային գովազդ, թվային ակտիվների 

օպտիմալացում։ Օրգանական՝ անվճար տեղաբաշխման արդյունքների 

մեթոդը հավելվածի օպտիմալացումն է, այս դեպքում որոնողական համ-

կարգում վեբ-կայքն առաջ է ընթանում բնական ճանապարհով։  

 ՀՀ-ում ԷԳ-ի գնահատման և վերահսկման համար, իբրև վերջինիս 

արդիականացման համար լավագույն գործիք, կարող են հանդես գալ 

արդի շրջանում լայնորեն կիրառվող և ներդրվող էլեկտրոնային աուդիտ 

մեթոդը և գուգլ անալիտիկս (անգլ. Google Analytics) համակարգը։ Միև-

նույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ ընտրված չափորոշիչները, արդունավե-

տության նկատառումներից ելնելով, պետք է լինեն առավելագույնս չա-

փելի՝ բացարձակ կամ տոկոսային առումով, ինչպես նաև ամբողջական 

և վերահսկելի։ Չափորոշիչները պետք է կիրառելի լինեն ավագ և միջին 

ռանգի ղեկավար տնտեսավարողների համար էլեկտրոնայն գործարա-

րության վարման ընթացքում։ Դրանք պետք է հավաքել, որպեսզի ու-

սումնասիրվի յուրաքանչյուր չափորոշիչ, որն էլ համապատասխանորեն 

կծառայի էլեկտրոնային կոմերցիոն վեբ-կայքի առաքելության և դրա 

արդյունավետության բարձրացման համար։ Արդեն իսկ կիրառվող չա-

փորոշիչները կարող են մեծ մասամբ գործածվել էլեկտրոնային կոմեր-

ցիոն վեբ-կայքերի գնահատման համար, իսկ թերի արդյունք ստանալու 

դեպքում դրանք կարող են տնտեսավարողներին դրդել նոր չափորոշիչ-

ների բացահայտմանը և ներգրավմանը։ 
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ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

«ԳՈՐԾՔ» ՍՊԸ-ի տնօրեն 

ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ԻԲՐԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՌՎԱՆ 

Հանրային կազմակերպություններում անձնակազմի կառավար-

ման առանձնահատկություններին անդրադառնալիս հարկ է հաշվի 

առնել այն, որ վերջիններս չեն մասնակցում փաստացի տնտեսա-

կան արդյունքի ստեղծմանը: Հետևաբար, նպատակային գործառու-

թյան տեսանկյունից, հանրային կազմակերպություններում անձնա-

կազմի կառավարման տարրերը, ածանցված լինելով համապիտանի 

սկզբունքներից, որպես նպատակային վերջնարդյունք միտված են 

հանրային շահերի սպասարկմանը: Նմանօրինակ մոտեցումը են-

թադրում է անձնակազմում պաշտոնների հստակ հիերարխիայի 

ձևավորման անհրաժեշտություն, ինչը նաև հանդիսանում է անձնա-

կազմի կառավարման արդյունավետության կարևորագույն գործոն-

ներից մեկը: 

Հիմնաբառեր. անձնակազմի կառավարում, նպատակ, գործա-

ռույթ, պաշտոն, պաշտոնների գնահատման դասիչներ, պարամետ-

րական մաքսիմումի էմպիրիկ մոդել: 

  

ՀՀ-ում հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխումների 

շրջանակներում մշակվել և ներդրվել է պաշտոնների վերլուծության և 

գնահատման որոշակի մեթոդաբանություն [1;2], սակայն խնդրահարույց 

է այն, որ պաշտոնների աստիճանակարգման տվյալ մոտեցումը դեռևս 

չի ելնում որոշակի կազմակերպության նպատակամղվածությունից, այլ 

որպես հիմք է դիտարկվում պաշտոնների գնահատման, պաշտոնների 

հարաբերական (համեմատական) արժեքի աստիճանակարգման գոյութ-

յուն ունեցող մեթոդները: Այլ խոսքով, ՀՀ հանրային բարեփոխումների 

շրջանակներում, հանրային կազմակերպություններում սահմանված լիա-

զորությունները համապատասխանեցվեցին անձնակազմերում գոյութ-

յուն ունեցող որոշակի պաշտոններին, ինչի արդյունքում այսօր մեզանում 

մի կողմից առկա են նպատակադրման և գործառության խզվածություն, 

իսկ մյուս կողմից` պաշտոնների շատ ընդհանուր և որոշ դեպքերում 

վերացական ու իրական գործունեության հետ կապ չունեցող անձնագ-

րեր, ինչը հանգեցնում է միևնույն ստորաբաժանումներում գործառույթ-

ների հաճախակի կրկնություններին, ինչպես նաև կատարողականների 

գնահատման ձևական բնույթին: Այս աշխատանքում ներկայացվում է 

վերոնշյալ խնդրահարույց իրավիճակը հաղթահարելու նոր մեթոդաբա-



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

67 

նություն, որը խարսխված է էություն-երևույթ պատճառահետևանքային 

օրինաչափության վրա: 

Անձնակազմի գործառույթները պետք է բխեն հանրային կազմակեր-

պության նպատակների ծառից, ինչը հնարավոր է իրագործել գործառա-

կան վերլուծության մեթոդաբանության շնորհիվ [3]: Ելնելով «գործա-

ռույթ» հասկացության ներկայացված սահմանումից` իբրև մեկ կամ մի 

քանի գործունեությունների/գործողությունների ամբողջություն, որն 

արդյունք (ապրանք կամ ծառայություն) է ստեղծում, գծապատկեր  

1-ում պատկերվել է նպատակ-պաշտոն շղթան: 

 

Գծապատկեր 1 

Առաջարկվող այս մոտեցման էությունն այն է, որ հանրային կազմա-

կերպության նպատակների ծառից պետք է արտածվեն գործառույթների 

համակարգը, իսկ այնուհետև յուրաքանչյուր գործառույթ տրոհելով միա-

վոր գործողությունների, և դրանք խմբավորելով, վերածվեն կոնկրետ 

պաշտոնի մանրամասն նկարագրության: Նկարագրված մոտեցման 

դեպքում` 

 պաշտոնի նկարագրության բաղադրիչները հետագայում պետք է 

հանդես գան իբրև պաշտոնի գնահատման հիմնախարիսխ, 

 յուրաքանչյուր կոնկրետ պաշտոնի նկարագրության բաղադրա-

տարրերը պետք է բխեն համակարգի ընդհանուր նպատակից, այլ ոչ թե 

հակառակը` սահմանված լիազորությունները համապատասխանեցվեն 

պաշտոնին, 

 պաշտոնների մատրիցան պետք է սահմանվի տվյալ հանրային 

կազմակերպության առաքելության իրագործման համար անհրաժեշտ 

գործառույթների բաշխման արդյունքում, 

 պաշտոնով պայմանավորված ծանրաբեռնվածությունը պետք է 

որոշվի գործողությունների ամբողջական ծավալով, 

 այսօրինակ գործընթացի առավելությունը կայանում է, նաև, պաշ-

տոնի գնահատման` պաշտոնների հարաբերական (այսինքն`միմյանց 

նկատմամբ համեմատության մեջ) արժեքների աստիճանակարգման մի-

ջոցով, արդարացի վարձատրության և կարիերային առաջխաղացման 

արդյունավետ համակարգի ստեղծման մեջ: Իրավամբ, գնահատել` 

կնշանակի չափել ակնկալվածի և իրողության համապատասխանության 

աստիճանը, այլ խոսքով` դա սպասվածի և ստացածի համեմատությունն 

է: Հետևաբար գնահատման գործընթացը ենթադրում է` 
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 գնահատվող օբյեկտի սահմանում, իսկ այնուհետև յուրաքանչյուր 

ենթաօբյեկտի որոշակի նկարագրություն, 

 օբյեկտը բնութագրող փոփոխականների բացահայտում, 

 բնութագրական փոփոխականների էտալոնային արժեքների 

սահմանում, 

 օբյեկտը բնութագրող որոշակի պարամետրերի և էտալոնային 

արժեքների համեմատում` գնահատում (Evaluation): 

Համեմատելով գնահատման ներկայացված գործընթացն ու կազմա-

կերպության նպատակների վրա խարսխված պաշտոնների նկարագ-

րության առաջադրված մոդելը` կարելի է եզրակացնել, որ կատարողա-

կանի գնահատումն այս դեպքում հանգում է գործառույթների մաս կազ-

մող գործունեությունների և կոնկրետ պաշտոնով պայմանավորված լիա-

զորությունների կիրարկման արդյունքների համեմատությանը, ինչն էլ իր 

հերթին նշանակում է կատարողականի ձևական իմիտացիայից անցում 

դեպի արդյունավետության իրական գնահատման, որը գծապատկեր  

1-ում ներկայացված է պաշտոն-նպատակ հետադարձ սլաքով: 

Առանձնացվում են գործառույթների հետևյալ տեսակները` Քաղա-

քականության մշակման, Ծառայությունների մատուցման, Կանոնա-

կարգող, Կոորդինացիոն և Օժանդակ, ընդ որում՝ բոլոր գործառույթնե-

րը, ըստ վերը նշված դասերի, պետք է հստակ սահմանազատված լինեն 

և չկրկնվեն: 

 Պաշտոնների մանրամասն նկարագրության դասիչները նույնպես 

պետք է համապատասխանության մեջ դրվեն գործառույթների դասա-

կարգման վերը նկարագրված տեսակների բովանդակությանը, որպեսզի 

պահպանվի առաջադրված և գծապատկեր 1-ում ներկայացված մոդելի 

ներքին ամբողջականությունը: Այդ օրինաչափությունը պահպանելու 

նպատակով և իրականացված հետազոտության արդյունքներով, ստորև 

ներկայացվում է պաշտոնների նկարագրության համար անհրաժեշտ 

դասիչները` 

 խնդիրներ` այսինքն տվյալ պաշտոնն ինչ խնդիրներ լուծելու կա-

րողություններ, հնարավորություններ, լիազորություններ ունի, որը հե-

տագայում կարծարծվի պաշտոնի անձնագրում, 

 որոշումներ կայացնելու լիազորությունների շրջանակը` պաշ-

տոնեական իրավասության շրջանակներում կայացվող որոշումների մա-

կարդակը, 

 շփումներ` պաշտոնավարմամբ պայմանավորված շփումների շրջա-

նակը և դրանց համապատասխան առաջադրվող պահանջները (կրթութ-

յունը, ստաժը, մասնագիտական գիտելիքները, լեզվի իմացություն և այլն), 
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 ազդեցության ոլորտները (իրավասությունները)` պաշտոնի 

իրացման ազդեցությունը թե՛ տվյալ մարմնի ընդհանուր քաղաքակա-

նության մշակման, թե՛ արտաքին միջավայրի փոփոխության իմաստով, 

 կազմակերպում/կառավարում` կազմակերպչական լիազորութ-

յունների ծավալը կամ ներուժի կառավարման լիազորությունները, 

այսինքն` իր ենթակայության ներքո ունի աշխատողներ կամ չունի: 

Ներկայացված դասիչներին և դրանց ենթաբաղադրիչներից յուրա-

քանչյուրին տալով որոշակի միավորներ/կրեդիտներ` կախված դրանց 

բարդության աստիճանից, ի վերջո կարող ենք ստանալ յուրաքանչյուր 

պաշտոնի համեմատական «արժեքը»: Ելնելով վերը ներկայացված 

նպատակ-գործառույթ-պաշտոն շղթայի ներքին տրամաբանությունից` 

ակնհայտ է դառնում, որ պաշտոնների գնահատման համար անհրա-

ժեշտ է` 

 կատարել գնահատվող պաշտոնների համապատասխան շար-

քին բնորոշ գործոնների սահմանում: Ինչը ներկայացվում է համապա-

տասխան դասիչների շարքով, որոնց խմբավորման օպտիմալությունն 

ըստ կոնկրետ պաշտոնների կարող է իրականացվել մաթեմատիկական 

մոդելավորման միջոցով, որին առավել մանրամասն կանդրադառնանք 

ստորև, 

 սահմանել այդ գործոնների կշիռները, այսինքն` որոշել, թե 

գնահատման համար արդեն սահմանված գործոններից որոնք պետք է 

համարվեն առավել կամ պակաս կարևոր: Ինչը պետք է իրականացվի 

գործառնական վերլուծությամբ սահմանված գործառույթների գերակա-

յություններից ելնելով, 

 որոշել յուրաքանչյուր գործոնի մակարդակների թիվը և տալ 

դրանցից յուրաքանչյուրի սահմանումը: Այստեղ նույնպես, ելնելով իրա-

կանությունից, կան տարբերություններ: Օրինակ` աշխատանքի կազմա-

կերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունն ունի ավելի շատ 

մակարդակներ, քան որոշումներ կայացնելու իրավասությունը,  

 թվային արժեքներ տալ գործոնների մակարդակներին, 

 խմբավորել թվային արժեքների հանրագումարները` պաշտոն-

ների խմբերի համար: Խմբավորումը, որպես կանոն, կատարվում է, 

գնահատման վիճակագրական բաշխումերի ուսումնասիրման միջոցով, 

ընտրելով գործոնների մակարդակների և կշիռների այնպիսի համակ-

ցություն, որի միջոցով հստակորեն կառանձնանան աշխատանքային 

հատկանիշներով միմյանց առավել համարժեք պաշտոնների խմբերը: 

Վերադառնալով գործառույթներից արտածված գործողություն 

խմբավորմանն այս կամ այն պաշտոններում, ըստ վերը ներկայացված 

դասիչների, պետք է նշել, որ բացի պաշտոնների հարաբերական աստի-
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ճանակարգման նշանակությունից, այն ունի նաև անձնակազմում ծան-

րաբեռնվածության հավասարաչափ-օպտիմալ բաշխվածությունն ապա-

հովելու դերակատարություն: Գործունեությունների ճշգրիտ խմբավոր-

մամբ է պայմանավորված նաև տարբեր պաշտոններին համանման գոր-

ծառույթների վերապահման բացառումը, ինչն անմիջականորեն առն-

չություն ունի անձնակազմի կառավարման արդյունավետությանը, քանի 

որ գործառույթների կրկնությունը ոչ միայն նվազեցնում է հանրային 

կազմակերպության գործառնական արդյունարարությունը, այլ նաև կա-

րող է անձնակազմում` գործառութային և ինստիտուցիոնալ բախումների 

պատճառ դառնալ: Ակնհայտ է, որ պետք է կիրառել բազմությունների 

միջև գործառութային կապ հաստատող մաթապարատում գոյություն 

ունեցող եղանակները, քանի որ գործ ունենք եռաչափ գործոնային բնույթ 

ունեցող բազմությունների հետ: Դիտարկենք առկա մեթոդներից պարա-

մետրական կամ ադապտացիոն մաքսիմումի էմպիրիկ մոդելը: Վեր-

ջինիս կիրառումը հնարավորություն է տալիս կանխավ հաշվարկել պաշ-

տոններում ըստ գործառույթների տեսակների գործողությունների տեղա-

կայման մակարդակը, ինչպես նաև բացահայտել գործառույթների 

կրկնության աստիճանը և գտնել պաշտոնների միաձուլմամբ կամ տա-

րանջատմամբ դրանց օպտիմալացման եղանակները: 

Պարամետրական մաքսիմումի էմպիրիկ մոդելը 

Ադապտացիոն մաքսիմումի էությունը բացահայտվել է [4] աշխա-

տությունում, համաձայն որի «Ցանկացած բնույթի համակարգում, որն 

ունի n թվով փոփոխական և մինչև m թվով հատվող բազմությունների 

ճշտությամբ տրված վարքաբանություն, էկվիվալենտ հավասարումների 

կառուցվածքում կամայական գործակիցների թիվը որոշվում է (1.1) հա-

վասարումով»:  
1,m

nS C n m   (1.1) 

որտեղ` 
 

1 !
( 1)! 1 !

m
n

nC
m n m

 
  

 

(1.1) հավասարումից հետևում է, որ n>6 բազմաչափ համակարգերի 

համար սահմանափակումների կիրառման դեպքում /եզրային պայման-

ների առկայություն/ կամայական գործակիցների թիվը սկզբից աճում է՝ 

հասնելով մաքսիմում արժեքի, այնուհետև սկսում է նվազել: Բոլոր հա-

մակարգերին ներակա այս հատկությունն անվանվել է ադապտացիոն 

մաքսիմում [4]: Այս ունիվերսալ հատկանիշից ելնելով ակնհայտ է, որ 

հավասարակշիռ զարգացումը հնարավոր է միայն ադապտացիոն մաք-

սիմումի միջակայքում: 
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Որևէ համակարգ ադապտացիոն մաքսիմումի միջակայքում պահելու 

համար կան բազմաթիվ եղանակներ: Մասնավորապես, [4] աշխատութ-

յունում առանձնացվում են «համակարգի հին սահմանափակումների փո-

խարինումը նորերով, և ենթահամակարգերի միավորումը մեկ խմբակ-

ցությունում»: Մասնավորապես, եթե կան k թվով համակարգեր`  

 
1 2

1 2

11 1
1 1 1 2 2 2, ; , ;.......... ,k

k

mm m
n n k n k kS C n m S C n m S C n m       , (1.2) 

ապա նոր սահմանափակումների կիրառումով համակարգերի միա-

վորումից կստանանք  

Sխմբ
1 2

1 2

...
...

k

k

m m m k
n n nC    
    (1.3) 

Ակնհայտ է, որ եթե՝ Sխմբ > S1+S2+....+Sk, ապա միավորումը կարող է 

հանգեցնել համակարգի ադապտացիոն հնարավորությունների աճին, 

իսկ եթե` Sխմբ< S1+S2+....+Sk, ապա մեկ խմբի մեջ միավորումն 

աննպատակահարմար է: 

Այժմ, եթե կիրառենք ներկայացված մաթեմատիկական մոդելը հան-

րային կազմակերպություններում անձնակազմի պաշտոնեական հիե-

րարխիայում գործառույթների բաշխման մակարդակը պարզելու համար, 

ապա (1.1) հավասարումներում n -ի տակ պետք է հասկանալ գործողու-

թյունների թիվը, իսկ m -ը վերագրել գործառույթներին: Պարզ է, որ 

միշտ n m , քանի որ գործառույթի սահմանումից բխում էր, որ այն 

պարունակում է մեկից ավելի գործողություններ: Մյուս կողմից, եզրային 

պայմանների տեսանկյունից` n -ը չի կարող անընդհատ աճել, քանի որ 

մեկ անձի աշխատանքային ծանրաբեռնվածության աստիճանը` գործո-

ղություն-ծավալ հարաբերակցության առումով, սահմանափակվում է թե′ 

ներքին աշխատանքային օրենսդրությամբ, և թե′ միջազգային աշխա-

տանքային կազմակերպության կողմից սահմանված նորմատիվներով: 

Հաշվի առնելով ներկայացված նշանակումները և օգտագործելով (1.2) և 

(1.3) հավասարումների համակարգերը ու բերված առնչությունները, 

միշտ կարելի է հանրային կազմակերպության անձնակազմում 

որոշակի պաշտոնների համար մաթեմատիկական ճշգրտությամբ 

պարզել գործողություն-գործառույթ փոխհարաբերության օպտիմալ 

աստիճանը: 

Դիցուկ` 1

1

1
1

 m
nS C -ը պայմանականորեն 1-ին պաշտոնի 

զուգորդությունն է, իսկ 2

2

1
2

 m
nS C -ը` 2-ինը, ապա միշտ համեմատելով 

Sխմբ
1 2

1 2

2 
 m m

n nC  և 1S + 2S -ի արժեքները կարելի է եզրակացնել, արժե՞ 

արդյոք 1-ին և 2-րդ պաշտոնները պահպանել առանձին կերպով թե 

հարկ է դրանք միավորել: Մասնավորապես եթե Sխմբ > S1+S2, ապա 
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միավորումն արդարացված է, իսկ եթե Sխմբ< S1+S2 ապա գործառույթ-

ներից արտածված գործողությունները ճշգրտորեն են բաշխված և 

համապատասխանում են ներկայացված դասիչներին: Այն, որ գործա-

ռույթների կրկնության դեպքում Sխմբ-ը պետք է նվազի պարզ է դառնում 

նաև նրանից, որ n1+n2-ի արժեքն ավելի դանդաղ կմարեն միմյանց քան 

m1+m2-ինը, քանի որ միևնույն գործողությունները խմբային զուգորդման 

մեջ չեն կարող դիտարկվել առանձին միավորների տեսքով:  

Այսպիսով, մի կողմից հանրային կազմակերպությունների անձնա-

կազմերում աշխատանքի ծանրաբեռնվածության բաշխման հանդեպ 

սահմանափակումները, մյուս կողմից՝ ադապտացիոն մաքսիմումի միջա-

կայքով պայմանավորված գործառույթների կրկնության բացառումը 

հանգեցնում են անձնակազմի կառավարման համակարգի արդյունավե-

տության բարձրացման կարևորագույն ինստիտուցիոնալ և գործառու-

թային հետևյալ գործոններին, որոնք, համապատասխանաբար, կարելի 

է սահմանել այսպես` 

Ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից` անձնակազմի կառավարման 

համակարգը պետք է օժտված լինի օպտիմալ պաշտոնեական հիերար-

խիայով: Ընդ որում՝ օպտիմալության չափը բնորոշվում է (1.3) հավասա-

րումով և օպտիմալությունը բնորոշող առնչություններով: 

Գործառութային առումով` ադապտացիոն մաքսիմումի հայեցա-

կարգն օգտագործելով կարելի է մաթեմատիկական ճշգրտությամբ 

պարզել անձնակազմի կառավարման համակարգի համար գործառույթ-

ների ապակենտրոնացման և կենտրոնացման օպտիմալ աստիճանը 

ըստ պաշտոնների դասակարգման համար արտածված դասիչների: 
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АРМЕН САРГСЯН 
Директор «ГОРЦК» ООО 

ОЦЕНИВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ КАК ОСНОВА  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Возвращаясь к особенностям управления персоналом в общест-
венных организациях,необходимо принять в расчет то обстоятельство, 
что последние не принимают участия в создании фактического эконо-
мического результата. Следовательно, с точки зрения целевой опера-
ции, в общественных организациях элементы управления персоналом, 
и сходя из универсальных принципов, в качестве целевого конечного 
результата направлены для обслуживания общественной выгоды. 
Подобный подход предполaгает необходимость образования четкой 
иерархии должностей в персонале, что также является одним из 
важнейших факторов результативности управления персоналом. 

Ключевые слова: управление персоналом, цель, функция, 
должность, индексы оценивания должностей, эмпирическая модель 
параметрического максимума. 

 
 
 

ARMEN SARGSYAN 
Director of “GORTSQ” LLC 

THE ESTIMATION OF POSITIONS AS CLAMPING OF THE  
EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT 

Referring to the peculiarities of personnel menagment in public 
organisations one should take into account the fact that they are not 
involved in the actual creation of economic output. Therefore, from the point 
of view of target operation, personnel managment elements in public 
organisations, resulting from universal principle, are aimed at serving public 
interests as targeted outcomes. Such an approach implies a need for a 
clear hierarchy formation of stuff positions, which is also an important factor 
in the effectiveness of personal management.  

Keywords: personnel management, aim, function, position, indexes of 
evaluation of positions, the empiric model of parametric maximum. 
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ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Կուտակային կենսաթոշակների մեծության, կուտակված միջոց-

ների ժառանգականության և այդ կենսաթոշակներն ստանալու ժա-

մանակահատվածի վրա ազդող գործոններից է կենսաթոշակների 

վճարման փուլում կիրառվող քաղաքականությունը, մասնավորա-

պես` կենսաթոշակների ստացման տարբերակների նկատմամբ կի-

րառվող սահմանափակումները: Հայաստանի Հանրապետությու-

նում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրմամբ սահ-

մանվել են նաև վճարման փուլում կենսաթոշակների ստացման տե-

սակները (որոնք կարող են լինել միանվագ վճարների, ծրագրային 

վճարների կամ անուիտետի տեսքով) և դրանց նկատմամբ կիրառ-

վող սահմանափակումները: Այս առումով հոդվածում նկարագրվել 

են կուտակային կենսաթոշակների ստացման տեսակները, դրանց 

նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները և ուսումնասիրվել են 

վճարման փուլում առկա հիմնախնդիրները: Անդրադարձ է կա-

տարվել նաև կենսաթոշակների վճարման փուլի կարգավորման մի-

ջազգային փորձում կիրառվող մոտեցումներին: Առաջարկություն է 

ներկայացվել հանել կենսաթոշակների ստացման տեսակների 

նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները, ինչպես նաև սահ-

մանել, որ ընտրություն չկատարելու դեպքում շահառուները կենսա-

թոշակները պետք է ստանան ծրագրային վճարների տեսքով: 

Հիմնաբառեր. կենսաթոշակային համակարգ, կուտակային բա-

ղադրիչ, միանվագ վճար, ծրագրային վճար, անուիտետ: 

 

Յուրաքանչյուր կենսաթոշակային համակարգի դեպքում (դա կլինի 

բաշխողական, թե կուտակային) հարց է առաջանում, ինչպես հաշվար-

կել և ինչ տեսքով վճարել կենսաթոշակները, որպեսզի ծերության տարի-

քում գտնվող անձանց կենսաթոշակները լինի հնարավորինս բարձր:  

Ի տարբերություն բաշողական կենսաթոշակային համակարգերի, 

(երբ կենսաթոշակառուները կենսաթոշակները ստանում են ամսական 

միանվագ վճարի տեսքով և պետության կողմից, որտեղ ըստ էության 

գործում է մեկ տեսակի վճարման տարբերակ և կենսաթոշակների 

ստացման տարբերակների ընտրություն չի կատարվում) կուտակային 
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կենսաթոշակային համակարգերի դեպքում կենսաթոշակառուները կա-

րող են այն ստանալ մի քանի վճարների տեսքով և մասնավոր կազմա-

կերպությունների կողմից: 

Կուտակային կենսաթոշակների վճարման հիմնական տեսակները 

են միանվագ վճարները (մեկ անգամյա վճար), ծրագրային վճարները 

(հաստատուն կամ փոփոխական վճարումների շարք, որը հաշվարկվում 

է կուտակված ակտիվները հաստատուն թվի կամ յուրաքանչյուր ժամա-

նակաշրջանի համար կյանքի սպասվող միջին տևողության վրա բաժա-

նելու միջոցով) և կյանքի անուիտետներ (վճարումների հոսք այնքան ժա-

մանակ որքան կենսաթոշակառուն ապրում է) [1, էջ. 4]: 

Միանվագ վճարների դեպքում անձի կուտակված միջոցներն ամբող-

ջությամբ և միանգամից վճարվում են:  

Ծրագրային վճարների տեսքով կուտակված կենսաթոշակային մի-

ջոցների վճարման դեպքում անձի կենսաթոշակային միջոցները բաժան-

վում են որոշակի հաստատուն թվի (այն հաշվարկվում է ըստ ամիսների 

քանակի և հիմնականում ավելի շատ է լինում քան կյանքի սպասվող մի-

ջին տևողության ամիսների քանակն է) կամ կյանքի սպասվող միջին 

տևողության (ըստ ամիսների) վրա և վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս 

մինչև այդ միջոցների սպառումը:  

Անուիտետի ձևով կենսաթոշակների ստացման դեպքում անձը իր 

կուտակված միջոցները փոխանցում է անուիտետի պայմանագրեր առա-

ջարկող ֆինանսական կազմակերպություններին, որի դիմաց կազմա-

կերպությունները պարտավորվում են կենսաթոշակներ վճարել (հիմնա-

կանում ցմահ) կենսաթոշակառուին: 

Անուիտետները տարբերվում են կախված`  

1. Ֆինանսավորման աղբյուրից. այս դեպքում կարող են լինել միա-

նվագ ապահովագրական վճարներ կամ ճկուն ապահովագրական վճարներ:  

2. Առաջնային նպատակից. այս դեպքում կարող են լինել միանգամ-

յա վճարում կամ տարբերակված վճարում (կուտակվող): 

3. Խոստացված կենսաթոշակային վճարների տեսակից. այս դեպ-

քում կարող են լինել ա) հաստատուն, բ) փոփոխական (ֆոնդային ցուցի-

չով դասիչավորվող), շահութաբերությամբ, գ) դասիչավորվող (օրինակ` 

գնաճով), դ) անուիտետներ կախված կյանքի սպասվող տևողության հետ: 

4. Վճարման պարտավորության տևողությունից. ա) հաստատուն 

կամ որոշակի անուիտետ, բ) կյանքի անուիտետ, գ) ժամանակավոր 

անուիտետ, դ) երաշխավորված անուիտետ: 
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5. Տրամադրողներից. (արդյոք կուտակման և վճարման փուլերը 

իրականացվում են նույն կազմակերպության, թե տարբեր կազմակեր-

պությունների կողմից) ա) մասնագիտացված բ) ոչ մասնագիտացված: 

6. Անուիտետը գնելու միջոցից. ա) անհատական, բ) խմբակային  

[2, էջ. 17]: 

Գոյություն ունեն երկրներ որտեղ կուտակային կենսաթոշակները 

թույլատրվում է ստանալ միայն մեկ եղանակով (անուիտետի կամ ծրագ-

րային վճարի) և երկրներ` որտեղ կախված կուտակված միջոցների քանա-

կից հնարավորություն է տրված կենսաթոշակները ստանալ մի քանի տե-

սակներով: Որոշ երկրներում էլ անկախ կուտակված միջոցների քանակից 

կենսաթոշակառուները հնարավորություն ունեն ընտրել կենսաթոշակների 

ստացման տարբերակները, այդ երկրները հիմնականում այն զարգացած 

երկրներն են որտեղ բարձր է շահառուների իրավական և ֆինանսական 

գրագիտության մակարդակը: Այս առումով յուրաքանչյուր երկրում սահ-

մանվում են կենսաթոշակների վճարման փուլում կիրառվող սահմանա-

փակումները, որը տարբեր երկրներում էականորեն տարբեր է: 

Կուտակային կենսաթոշակների ստացման նկատմամբ սահմանա-

փակումների քաղաքականությունը սահմանելիս դիտարկվում են մի 

շարք հանգամանքներ, մասնավորապես`  

 ֆինանսական շուկայի, առավել ևս ապահովագրական շուկանե-

րի կայացվածության մակարդակը,  

 բնակչության իրավական և ֆինանսական գրագիտության մա-

կարդակը,  

 երկրում գործող բաշխողական կենսաթոշակային համակարգերի 

առկայությունը:  

Այս հանգամանքները դիտարկելիս հաշվի է առնվում այն, որ` 

 ապահովագրական շուկայի (մասնավորապես կյանքի ապահո-

վագրական պրոդուկտների) զարգացվածությունից է կախված անուիտե-

տի շուկայի կայացվածությունը: 

 բնակչության իրավական և ֆինանսական գրագիտության մա-

կարդակն ազդում է կենսաթոշակային տարիքում ճիշտ ընտրություն կա-

տարելու, կուտակված կենսաթոշակային միջոցներն արդյունավետ տնօ-

րինելու վրա, այնպես որ կենսաթոշակային ժամանակահատվածում շա-

հառուներն ապահովված լինեն կայուն եկամտով: 
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 երկրում գործող բաշխողական կենսաթոշակային համակարգերի 

առկայությունը կուտակային կենսաթոշակների սպառման ժամանակ 

կենսաթոշակառուներին ապահովում է որոշակի չափով եկամուտներ: 

Այս առումով Ավստրալիայում, որտեղ անուիտետների շուկան լավ 

զարգացած չէ, սակայն բարձր է բնակչության իրավական և ֆինանսա-

կան գրագիտության մակարդակը և կուտակային համակարգին զուգա-

հեռ գործում է նաև բաշխողական կենսաթոշակային համակարգ (բաշ-

խողական համակարգի փոխհատուցման գործակիցը 41,7% է) միանվագ 

վճարները թույլատրվում են առանց որևէ սահմանափակման: Միանվագ 

վճարների նկատմամբ սահմանափակումներ չկիրառելով ենթադրվում է, 

որ կենսաթոշակառուները միանվագ ստանալով կուտակված գումար-

ներն ավելի արդյունավետորեն կտօրինեն, հաշվի առնելով բոլոր այն 

ռիսկերը, որոնք կարող են տեղի ունենա անուիտետ ձեռբ բերելու պա-

րագայում: Այսինքն տեղի կունենա ինքնաանուիտետացում (self 

annuitization): Ինքնաանուիտետացումը դա գործընթաց է որի ընթաց-

քում շահառուն հաշվարկում է ներդրված ակտիվներից եկամուտների 

հոսքը, որը պետք է օգտագործվի նրա կենսաթոշակների վճարման հա-

մար: Երկարակեցության ռիսկը, շուկայի ռիսկը և գնաճի ռիսկը ստանձն-

վում են շահառուի կողմից [3, էջ. 69]: 

Վերոնշյալ մոտեցումը կիրառող երկրներից են նաև Կանադան, Նոր 

Զելանդիան, Հարավային Աֆրիկան, ԱՄՆ, Հոնկ Կոնգը և Չինաստանը: 

Ի տարբերություն այս երկրների Լատինական Ամերիկայի և Եվրոպա-

կան երկրները միանվագ վճարների նկատմամբ կիրառում են սահմա-

նափակումներ [4, էջ. 152]: 

Չիլին կուտակային կենսաթոշակային համակարգ ներդրել է 1981 

թվականին, ամբողջությամբ հրաժարվելով բաշխողական համակարգից 

այն անձանց համար ովքեր կուտակային համակարգի մասնակից են: 

Շահառուները կուտակային կենսաթոշակները կարող են ստանալ միան-

վագ վճարի, ծրագրային վճարի, անուիտետի կամ պարբերական վճար-

ների տեսքով: Պարբերական վճարները համակցվում է հետաձգված 

կյանքի անուիտետի հետ: 

Քանի որ Չիլիում ցածր էր ֆինանսական գրագիտության մակարդա-

կը և կուտակային համակարգի շահառուները հնարավորություն չէին ու-

նենալու կենսաթոշակ ստանալ նաև բաշխողական համակարգից կու-

տակային կենսաթոշակների վճարման փուլում միանվագ վճարների 

նկատմամաբ կիրառվում էին խիստ սահմանափակումներ: Մասնավո-
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րապես` Չիլիում շահառուները կենսաթոշակները կարող են ստանալ 

միանվագ վճարի տեսքով, եթե մնացորդային մասը (միանվագ վճարը 

հանելուց հետո) կապահովի կենսաթոշակ որը հավասար է վերջին 10 

տարվա իրական միջին աշխատավարձի 70 տոկոսին կամ երաշխավոր-

ված նվազագույն կենսաթոշակի3 120 տոկոսին (որը 2004 թվականից 

սահմանվել է 150 տոկոս) [5, էջ. 83]: Ծրագրային վճարի տեսքով կենսա-

թոշակները վճարվում էին եթե կուտակված միջոցները չէին բավարա-

րում նվազագույն կենսաթոշակ ստանալու համար: 

Չիլիում 2004 թվականից հետո շահառուներին հնարավորություն 

ընձեռվեց կենսաթոշակների ստացման ընտրություն կատարել հաստա-

տուն իրական անուիտետով նվազագույն կենսաթոշակը համակցելով 

ծրագրային վճարի կամ փոփոխական անուիտետի հետ: Այս հնարավո-

րության ընձեռումը կապված էր անուիտետի շուկայի զարգացման հետ:  

Փորձը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում որտեղ օրենսդրությամբ չեն 

սահմանափակում կամ ավելի մեղմ սահմանափակումներ են կիրառում 

անուիտետների ձեռբերման նկատմամբ, կենսաթոշակառուների չնչին 

տոկոսն է նախընտրում կենսաթոշակ ստանալ անուիտետների տեսքով: 

Դա է վկայում Ավստրալիայի, Դանիայի, Չիլիի, Շվեդիայի և Շվեյցիարիա-

յի օրինակները: Ավստրայիայում որտեղ միանվագ վճարների նկատմամբ 

սահմանափակումներ չեն կիրառվում անուիտետի տեսքով կենսաթոշակ 

ստանալու ընտրություն կատարած կենսաթոշակառուների թիվը 5 տոկո-

սից ցածր է, Չիլիում և Շվեդիայում որտեղ օրենսդրությամբ են սահման-

ված սահմանափակումներն այդ թիվը համապատասխանաբար կազմում 

է Չիլիում` 60 տոկոսից բաձր, իսկ Շվեդիայում 100 տոկոս (միաժամանակ 

Շվեդիայում արգելվում է ծրագրային վճարների տեսքով կենսաթոշակնե-

րի ստացումը): Դանիայում և Շվեյցարիայում անուիտետ ստացողների 

թիվը բարձր է 50 տոկոսից, այս երկրներում սահմանափակումները 

կիրառվում են պայմանագրերի համաձայն [6, էջ. 74]: 

Միևնույն ժամանակ, այն երկրներում, որտեղ չունեն զարգացած 

անուիտետի շուկա կամ որտեղ անուիտետի շուկան անկայուն է, ծրագ-

րային վճարները մեծ դեր են խաղում [1, էջ. 12]: 

                                            

3 Նվազագույն կենսաթոշակը դա այն կենսաթոշակն է, որը վճարվում է բոլոր այն 

աշխատողներին ովքեր նվազագույնը 20 տարի ներդրում են կատարել: Այս տերմինը 

կիրառվել է մինչև 2008 թվականը, իսկ դրանից հետո կոչվում է համերաշխության 

հիմնական կենսաթոշակ (PBS) 
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Հայաստանի Հանրապետությունում կուտակային բաղադրիչի շրջա-

նակներում կուտակային կենսաթոշակների տեսակներն են` 

1. անուիտետները. 

2. ծրագրային վճարները. 

3. միանվագ վճարները [7, Հոդված 48]: 

ՀՀ-ում սահմանված են որոշակի պայմաններ կենսաթոշակների 

ստացման տեսակների նկատմամբ: Մասնավորապես, եթե մասնակցի 

կենսաթոշակային հաշվում առկա պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի 

(ֆոնդերի) փայերի ընդհանուր հաշվարկային արժեքը հավասարաչափ 

ամսական վճարների վերածելու դեպքում` 

 ամսական գումարը մեծ է հիմնական կենսաթոշակի 75 տոկոսից, 

կամ հավասար է դրան, ապա մասնակիցն իրավունք ունի կուտակային 

կենսաթոշակը ստանալու անուիտետի կամ ծրագրային վճարների կամ 

միանվագ վճարի ձևով, 

 ամսական գումարը մեծ է հիմնական կենսաթոշակի 75 տոկոսից, 

բայց փոքր այդ կենսաթոշակի հնգապատիկից կամ հավասար է այդ 

կենսաթոշակի հնգապատիկին, ապա մասնակիցը պարտավոր է իր 

պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարման արդյունքում 

ստացված գումարի չափով կնքել անուիտետի պայմանագիր, 

 ամսական գումարը գերազանցում է հիմնական կենսաթոշակի 

հնգապատիկը, ապա մասնակիցը պարտավոր է իր պարտադիր կենսա-

թոշակային ֆոնդի փայերի մի մասի մարման արդյունքում ստացված մի-

ջոցների հաշվին կնքել անուիտետի պայմանագիր այն գումարի չափով, 

որը հավասարաչափ ամսական վճարների վերածելու դեպքում ամսա-

կան գումարը կկազմի հիմնական կենսաթոշակի հնգապատիկը, իսկ 

մնացած մասը մասնակիցն իրավունք ունի ստանալու անուիտետի կամ 

ծրագրային վճարների կամ միանվագ վճարի ձևով: 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված են անուիտետի երկու տեսակ` 

1. 10 կամ 5 տարով երաշխավորված անուիտետ, այս դեպքում 

անուիտետը վճարվում է ցմահ, սակայն եթե անձը մահանում է նախքան 

10 կամ 5 տարի երաշխավորված ժամանակահատվածի լրանալը, ապա 

օրենքով ժառանգ համարվող անձինք իրավունք ունեն ապահովագրա-

կան ընկերությունից հետ ստանալու որոշակի ժամկետով երաշխավոր-

ված անուիտետի մնացորդային գումարը, 

2. ամուսինների անուիտետ՝ 10 կամ 5 տարի երաշխավորված ժամ-

կետով, այս դեպքում անուիտետը վճարվում է ցմահ այն անձին, հօգուտ 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2015  
 

  

80 

որի այն նշանակվել է: Անձի մահից հետո անուիտետը շարունակվում է 

վճարվել վերջինիս ողջ մնացած ամուսնուն ցմահ՝ անուիտետի պայմա-

նագրով նախատեսված գումարի չափով: Եթե ամուսիններից երկուսն էլ 

մահանում են երաշխիքային ժամանակահատվածում, նրանց ժառանգ-

ները ստանում են չվճարված գումարի անուիտետի պայմանագրով սահ-

մանված մասը: 

Ծրագրային վճարը մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում առկա 

կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի մասնակի մարումների հաշվին ամ-

սական կտրվածքով վճարվող կենսաթոշակ է՝ բաշխված ըստ կյանքի 

սպասվող տևողության ամիսների [7, Հոդված 54]: 

Եթե մասնակիցը ցանկանում է, որ իր համար ծրագրային վճարը 

հաշվարկվի օրենսդրությամբ սահմանված ծրագրային վճարի ստացման 

նվազագույնից ավելի երկար ժամանակահատվածի համար, ապա կեն-

սաթոշակի ընտրության դիմումում նշվում է ավելի երկար ժամանակա-

հատված [8, կետ 7]: Սա նշանակում է, որ կենսաթոշակի անցնելու ժա-

մանակ ծրագրային վճարների հաշվարկման համար մասնակիցները 

կարող են ընտրել ավելի երկար ժամանակահատված քան կյանքի 

սպասվող միջին տևողությունն է: 

Միանվագ վճարները վճարվում են ամբողջությամբ մասնակցի կեն-

սաթոշակային հաշվում առկա փայերի մարման արդյունքում: 

Զարգացած անուիտետի շուկան չունեցող երկրներում, որտեղ սահ-

մանափակ է անուիտետի տեսակների ընտրությունը` կուտակային կեն-

սաթոշակների վճարման նկատմամբ սահմանափակումները կիրառելիս 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև յուրաքանչյուր վճարի առկա ռիսկերը: 

Այդ ռիսկերը մի քանիսն են` 

 Իրացվելիության ճկունության 

 Երկարակեցության 

 Ժառանգականության 

 Արժեզրկման 

 Ծախսատարության: 

Յուրաքանչյուր վճարի պարագայում ներկայացնենք վերոնշյալ 

ռիսկերի առկայությունը: 
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Կենսաթո-

շակի 

ստացման 

տեսակը 

Իրացվե-

լիության 

ճկունություն 

Երկարա-

կեցություն 

Ժառանգա-

կանություն 
Արժեզրկում 

Ծախսա-

տարություն 

Միանվագ 

վճար 
Առկա չէ Առկա է Առկա չէ Առկա չէ Առկա չէ 

Ծրագրային 

վճար 
Առկա չէ Առկա է Առկա չէ Առկա չէ Առկա չէ 

Անուիտետ Առկա է Առկա չէ Առկա է Առկա է Առկա է 

Այն երկրներում որտեղ զարգացած է անուիտետի շուկան, ինչի արդ-

յունքում անուիտետի տեսակների առաջարկը բազմազան է և մրցակցա-

յին հնարավորություն է ստեղծվում նվազեցնել ժառանգականության, 

արժեզրկման և ծախսատարության ռիսկերի ազդեցությունը կենսաթո-

շակների չափերի վրա: 

Այս առումով կուտակային համակարգեր նոր ներդրած երկրներում, 

որտեղ անուիտետի շուկան զարգացած չէ կենսաթոշակների վճարման 

տեսակներից ամենառիսկայինը համարվում է անուիտետը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաթոշակների վճարման 

փուլում ստացվող կենսաթոշակի տեսակը կախված է մասնակցի կենսա-

թոշակային հաշվում առկա միջոցների քանակից: Օրենսդրությամբ սահ-

մանված սահմանափակումները ընտրված են այնպես, որ հնարավորինս 

շատ լինեն անուիտետի տեսքով կենսաթոշակ ստացողները: Այս առու-

մով մասնակիցների կենսաթոշակային տարբերակների ընտրության 

հնարավորությունը խիստ սահմանափակ է: Միևնույն ժամանակ, 

օրենսդրությամբ նախատեսված չէ, թե ինչ եղանակով է մասնակիցը 

ստանալու կենսաթոշակը, երբ ընտրություն չի կատարում (լռության 

տարբերակ): Մյուս կողմից, կուտակային կենսաթոշակային համակար-

գեր նոր ներդրած, սակայն զարգացած ապահովագրական շուկա չունե-

ցող երկրներում անուիտետի տեսքով կենսաթոշակների ստացումը կա-

րող է հանգեցնել կենսաթոշակային ծախսերի ավելացման, արժեզրկ-

ման կրճատելով մասնակիցների կենսաթոշակների չափերը: 

Այսպիսով` հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 

ցածր է շահառուների իրավական և ֆինանսական գրագիտության մա-

կարդակը, իսկ անուիտետի շուկան զարգացած չէ, կարծում ենք, որ անհ-

րաժեշտ է սահմանել, որ անկախ մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում 
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առկա միջոցներից շահառուները կարող են կենսաթոշակ ստանալ, ինչ-

պես ծրագրային վճարների, այնպես էլ անուիտետի տեսքով, այդ թվում 

զուգահեռ: Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է սահմանել, որ կենսաթո-

շակների ստացման տեսակների ընտրություն չկատարելու դեպքում 

(լռության տարբերակ) շահառուները կենսաթոշակները պետք է ստանան 

ծրագրային վճարների տեսքով: Միևնույն ժամանակ, պետք է սահմանվի 

որ ընտրություն չկատարելու և ծրագրային վճարների տեսքով կենսաթո-

շակները ստանալու ժամանակահատվածում մասնակցի կենսաթոշակա-

յին ակտիվները չեն կարող ներդրվել բաժնային արժեթղթերում և դրանց 

վրա հիմնված ածանցյալ գործիքներում: 
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АРТУР АЛЕКСАНЯН 
Аспирант Академии государственного 

 управления Республики Армения. 
 

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ  
ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ  

На размер накопительных ренсии, на наследственность накоп-
ленных средствах и на длительность получения этих пенсии важное 
место занимает фаза получения пенсии, то есть фаза выплат. В РА 
параллельно введения накопителной пенсионной системы были сфор-
мулированы и виды пенсионных выплат (которые могут быть едино-
временные выплаты, программные выплаты и аннуитеты) и ограни-
чения которые применяются в отоншение этих выплат. В этом отноше-
нии в статье были описаны виды получения накопителхных пенсии, 
ограничения которые применяются в отоншение этих выплат и были 
изучены проблемы которые возникают в фазе выплат. В статье также 
описана международная практика выплат накопителхных пенсии. 
Было предложено пересматривать ограничения которые применяются 
в отоншение пенсионных выплат, а также дать возможность получить 
пенсии в виде программных выплат если пенсионер не делает выбора. 

Ключевые слова: пенсионная система, накопительная пенсия, 
единовременная выплата, программная выплата, аннуитет. 
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ABOUT RESTRICTIONS OF FUNDED PENSION PAYMENTS 

On the amount of the pension, heredity of accumulated assets and on 
duration of paying pension an important place have phase of receiving 
pension, that is payout phase. In the PA parallel introducing funded pension 
system it was introduced types of pension payments (which can be lump-
sum payments, program withdrawals and annuities) and restriction which is 
apply to them. in this regard the article gives the types of receiving pensions, 
the restriction which is apply to this payments and was studied the problems 
that is arise in the payout phase. The article also gives the international 
experience of the payout phase. It was suggested to revise restrictions that 
restriction which is apply to pension payments, also to give opportunity to 
receive pensions by program withdrawals if haven't done any choice.  

Keywords: Pension system, funded pension, lump-sum payment, 
program withdrawal, annuity. 
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Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  

 

ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

իրավագիտության ամբիոնի վարիչ,  

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հետազոտության հիմնական նպատակն է հանրային ծառայող-

ների իրավական վիճակի վերաբերյալ համակողմանի վերլուծութ-

յան անցկացումը` վեր հանելով առկա խնդիրները, թերությունները 

և առաջարկել որոշակի տարբերակներ այդ խնդիրների լուծման 

համար: Ուսումնասիրությունը իրականացվել է հիմք ընդունելով այն, 

որ հանրային ծառայողների իրավական կարգավիճակը կախված է 

այն պայմաններից, որում ընթանում է ծառայությունը: Իրավական 

կարգավիճակ ձեռք է բերվում պաշտոնի նշանակման մասին հրա-

մանն ուժի մեջ մտնելու պահից: 

Աշխատանքում հիմնականում շեշտադրում է կատարվել այն 

հիմնական իրավունքներին և պարտականություններին, որոնց մի-

ջոցով հանրային ծառայողների կողմից ապահովվում են նրանց 

առջև դրված խնդիրների իրականացումը: 

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայություն, հանրային ծառայող-

ների ատեստավորում, թեստավորում, մրցութային և ատեստավոր-

ման հանձնաժողովներ։ 

 
Հանրային ծառայության վերաբերյալ օրենսդրության հիմնական 

խնդիրներից մեկը հանդիսանում է ծառայողների իրավունքների ու պար-

տականությունների կոնկրետ սահմանումը՝ պայմաններ ապահովելով 

նրանց գործունեության, սոցիալական և իրավական պաշտպանության 

համար: Ի տարբերություն այլ անձանց` քաղաքացիները, ովքեր համար-

վում են հանրային ծառայողներ, իրենց իրավունքները կարող են իրա-

կանացնել զբաղեցրած պաշտոնից բխող գործունեությանը համապա-

տասխան [2]: 

Հանրային ծառայողների իրավական վիճակը իրենից ներկայացնում 

է իրավունքների, ազատությունների, պարտականությունների, սահմա-

նափակումների, արգելքների, պատասխանատվության ամբողջություն, 

որը սահմանված է օրենսդրությամբ և երաշխավորված է պետության 
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կողմից: Հանրային ծառայողների իրավական վիճակի վրա ազդող հիմ-

նական փաստեր ու պայմաններ են հանդիսանում` 

1. հանրային ծառայության պաշտոնի նշանակում, զբաղեցնում, 

2. պաշտոնի նշանակման մասին հրաման, 

3. փորձաշրջանի անցկացումը, 

4. հանրային ծառայողների ատեստավորումը, 

5. աշխատավարձը, պետական երաշխիքները, 

6. հանրային ծառայողի պարգևատրումը, 

7. ծառայողական կարգապահությունը, կարգապահական պատաս-

խանատվությունը և այլն: 

Իրավական կարգավիճակը կախված է այն պայմաններից, որում ըն-

թանում է ծառայությունը: Իրավական կարգավիճակ ձեռք է բերվում 

պաշտոնի նշանակման մասին հրամանն ուժի մեջ մտնելու պահից: 

Հանրային ծառայողների իրավունքներն ու պարտականությունները 

սահմանված են «Հանրային ծառայության մասին» 2011 թվականի ՀՀ 

օրենքով, որի 5-րդ գլուխը ոչ միայն ներառում է հանրային ծառայողի 

իրավունքներն ու պարտականությունները, այլ ընդհանուր առմամբ վեր-

նագրված է «Հանրային ծառայողների իրավական կարգավիճակը», որը, 

եթե ընդհանուր առմամբ վերլուծելու լինենք, կտեսնենք, որ այն իր հաս-

կացության մեջ ներառում է նաև հանրային ծառայողի ծառայողական և 

այլ սահմանափակումները, սոցիալական երաշխիքները: 

Այնինչ, ինչպես ընդունված է տեսական առումով, անհրաժեշտ էր 

սույն գլխում նվազագույնը նաև ներառել հանրային ծառայողի ազա-

տությունները, նրա նկատմամբ կիրառվող արգելքները, պատասխա-

նատվությունը [3]: Ծառայողների իրավական կարգավիճակի մեջ որոշ 

հեղինակներ մտցնում են նաև ծառայողական վարքագծի կանոնները, 

երաշխիքներն ու փոխհատուցումները, որոնք ուղղված են պետական 

մարմինների կարգադրիչ-հրամայական գործառույթների և, ընդհանրա-

պես, պետական ապարատի կառավարիչ գործունեության ապահովմա-

նը [4]: Մինչդեռ օրինակ տարանջատում դրված չէ արգելքների և սահ-

մանափակումների միջև, իսկ երաշխիքները վերաբերում են միայն սո-

ցիալականին: 

Հանրային ծառայողի իրավունքներն ու պարտականությունները կա-

րելի է բաժանել երկու խմբի` ընդհանուր և հատուկ (կոնկրետ և մասնավոր): 

Իրենց հերթին հատուկ պարտականություններն ու իրավունքները 

բաժանվում են ևս երկու խմբի` հիմնականի և ոչ հիմնականի (լրացուցիչ): 

Ընդհանուր իրավունքներ և պարտականություններ են անվանվում 

նրանք, որոնք հատուկ են բոլոր հանրային ծառայողներին՝ անկախ 

նրանց պաշտոնների կատեգորիաներից ու խմբերից: Հատուկները սահ-
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մանվում են կախված նրանց կողմից զբաղեցվող պաշտոնների կատեգո-

րիաներից և խմբերից: Ընդ որում` հիմնական հատուկ իրավունքներն ու 

պարտականությունները որոշվում են ելնելով տիպային որակական 

բնույթից, իսկ ոչ հիմնական հատուկները` ներկառուցվածքային և միջ-

կառուցվածքային փոխհարաբերությունների պահանջմունքների ազդե-

ցության ներքո [5]: 

Հանրային ծառայողները հավասար են օրենքի առջև և ամբողջութ-

յամբ օգտվում են բոլոր այն իրավունքներից և ազատություններից, 

որոնք երաշխավորված են քաղաքացիների համար, բացառությամբ 

Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածով նախատես-

ված սահմանափակումների: Դրա հետ մեկտեղ` ծառայողական գործու-

նեության արդյունավետ իրականացման համար նրանց տրվում են հա-

մապատասխան իրավունքներ: 

Հանրային ծառայողի իրավունքները պետության կողմից սահման-

ված և երաշխավորված միջոցառումների հատուկ տեսակ են, որոնք կոչ-

ված են ապահովելու հանրային-ծառայողական հարաբերությունների 

ոլորտում նրանց հնարավոր և պաշտոնական վարքագիծը [6]: Միաժա-

մանակ պետք է տարանջատել առաջին հերթին պաշտոնական իրա-

վունքները, որոնք որոշում են կոնկրետ պաշտոնական լիազորություննե-

րը, և երկրորդ` ընդհանուր իրավունքները, որոնք ունեն բոլոր հանրային 

ծառայողներ՝ անկախ զբաղեցրած պաշտոնից: Երկրորդ տեսակի իրա-

վունքներին են պատկանում նրանք, որոնք արտացոլում են ոչ թե զբա-

ղեցրած պաշտոնից բխող լիազորությունները, այլ հանրային ծառայող-

ների գործունեության և վարքագծի ընդհանուր կանոնները, կազմակեր-

պական բնույթի պայմանները, որոնցով ապահովում են պաշտոնական 

լիազորությունների իրականացումը [7]: 

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

2011-ի օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն` հանրային ծառայողի հիմնա-

կան իրավունքներն են`  

1) Զբաղեցրած պաշտոնում իր լիազորությունները սահմանող իրա-

վական ակտերին ծանոթանալը: Այսինքն՝ ծանոթանալ այն իրավական 

ակտերին, որոնք սահմանում են նրա իրավունքները, պարտականութ-

յունները, աշխատանքի որակը և ծառայողական առաջընթացը:  

2) Իր անձնական գործի նյութերին, իր գործունեության գնահատա-

կաններին և ծառայողական գործունեության վերաբերյալ այլ փաս-

տաթղթերին ծանոթանալը և բացատրություններ տալը: Հանրային ծա-

ռայողն իրավունք ունի ծանոթանալու իր անձնական գործին ամբողջութ-

յամբ, կատարել գրառումներ, պատճենել փաստաթղթերը: Քանի որ վեր-

ջինս հանդիսանում է անձնական իրավունք, այն չի կարող տրվել պե-
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տական ծառայողի ազգակիցներին ծանոթանալու համար: Պետական 

մարմինների ղեկավարները պարտավոր են ապահովել անհրաժեշտ 

պայմաններ` այդ իրավունքի իրականացման համար: 

3) Ծառայողական պարտականությունների կատարման համար 

սահմանված կարգով անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր ստանա-

լը: Այս իրավունքի իրականացման համար հանրային ծառայողը կարող է 

հարցնել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ, օգտվել ժամանակա-

կից գիտական և կազմակերպատեխնիկական միջոցներից նրա պաշտ-

պանության և վերամշակման համար, ինչպես նաև այդ միջոցներն օգ-

տագործել իր ծառայողական գործունեության իրականացման համար: 

4) Սահմանված կարգով որոշումներ ընդունելը: Յուրաքանչյուր ծա-

ռայող իրավունք ունի մասնակցել պետական մարմնի գործունեության 

հարցերի կապակցությամբ որոշումների քննարկմանն ու կայացմանը, 

ներկայացնել առաջարկություններ, մասնակցել անհատական որոշում-

ների կայացման գործընթացին: 

5) Աշխատանքի համար համարժեք վարձատրություն ստանալը: Այս 

իրավունքը սահմանում է, որ անկախ ցանկացած հանգամանքներից և 

խտրականությունից յուրաքանչյուր հանրային ծառայող նույն աշխա-

տանքի համար իրավունք ունի ստանալ համարժեք աշխատավարձ:  

6) Իր խախտված իրավունքները սահմանված կարգով բողոքարկելը: 

Իր իրավունքների պաշտպանության համար հանրային ծառայողը իրա-

վունք ունի դիմել վերադաս մարմիններին կամ միանգամից դիմել դա-

տարան: Բողոքը կարող է ներկայացվել ինչպես անհատական որոշում-

ների, այնպես էլ որակավորման քննությունների և ատեստավորման 

արդյունքների կապակցությամբ:  

7) Աշխատանքի, առողջության պաշտպանության, անվտանգ և 

անհրաժեշտ աշխատանքային պայմանների ապահովվածությունը: Ցան-

կացած պետական մարմին պարտավոր է ապահովել յուրաքանչյուր ծա-

ռայողի համար առողջությանը չվնասող, բարենպաստ աշխատանքային 

պայմաններ:  

8) Սոցիալական պաշտպանությունը և ապահովությունը:  

9) Իրավական պաշտպանությունը, այդ թվում՝ քաղաքական հե-

տապնդումներից: 

Նշված իրավունքները պայմանականորեն կարելի է բաժանել 3 խմբի` 

ա) իրավունքներ, որոնք ապահովում են ծառայողներին հասկանալու 

իրենց իրավական վիճակը և իրավական պաշտպանությունը, 

բ) իրավունքներ, որոնք աջակցում են ծառայողական պարտակա-

նությունների կատարմանը, 
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գ) իրավունքներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում իրականաց-

նելու իրենց սահմանադրական իրավունքներն ու ազատությունները, 

որոնք պետական ծառայողին ապահովում են սոցիալական երաշխիքներ: 

Առաջին խմբի մեջ են մտնում զբաղեցրած պաշտոնում իր լիազո-

րությունները սահմանող իրավական ակտերին ծանոթանալը, իր անձ-

նական գործի նյութերին, իր գործունեության գնահատականներին և 

ծառայողական գործունեության վերաբերյալ այլ փաստաթղթերին ծանո-

թանալը և բացատրություններ տալը, իր խախտված իրավունքները սահ-

մանված կարգով բողոքարկելը, աշխատանքի, առողջության պաշտպա-

նության, անվտանգ և անհրաժեշտ աշխատանքային պայմանների 

ապահովվածությունը, իրավական պաշտպանությունը, այդ թվում՝ քա-

ղաքական հետապնդումներից։ 

Երկրորդ խումբն են կազմում ծառայողական պարտականություն-

ների կատարման համար սահմանված կարգով անհրաժեշտ տեղեկութ-

յուններ և նյութեր ստանալու իրավունքը, սահմանված կարգով որոշում-

ներ ընդունելու իրավունքը: 

Իսկ ահա երրորդ խմբում ընդգրկվում են` աշխատանքի համար հա-

մարժեք վարձատրություն ստանալու, սոցիալական պաշտպանություն և 

ապահովություն ունենալու իրավունքները: 

Տեսական գրականության մեջ հանրային ծառայողի իրավունքներն 

առանձնացնում են նաև այլ հիմքերով, օրինակ` առաջին խմբի մեջ են 

մտցնում այն իրավունքները, որոնք կապված են հենց ծառայողական 

գործունեության բնույթի հետ: Այդպիսիք են հանդիսանում զբաղեցրած 

պաշտոնում իր լիազորությունները սահմանող իրավական ակտերին ծա-

նոթանալը, ծառայողական պարտականությունների կատարման համար 

սահմանված կարգով անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր ստա-

նալը, սահմանված կարգով որոշումներ ընդունելը: 

Երկրորդ խմբի մեջ են մտցնում հանրային ծառայողների իրավական 

կարգավիճակին զուգակցող ծառայողական իրավունքները (իր անձնա-

կան գործի նյութերին, իր գործունեության գնահատականներին և ծա-

ռայողական գործունեության վերաբերյալ այլ փաստաթղթերին ծանոթա-

նալը և բացատրություններ տալը, աշխատանքի համար համարժեք 

վարձատրություն ստանալը, իր խախտված իրավունքները սահմանված 

կարգով բողոքարկելը, աշխատանքի, առողջության պաշտպանության, 

անվտանգ և անհրաժեշտ աշխատանքային պայմանների ապահովվա-

ծությունը, սոցիալական պաշտպանությունը և ապահովությունը, իրավա-

կան պաշտպանությունը, այդ թվում՝ քաղաքական հետապնդումներից) 

[2, ст.168]: 
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Հանրային ծառայողների իրավունքները կարելի է բաժանել նաև ոչ 

գույքայինի և գույքայինի: Վերջինիս շարքին կարելի է դասել օրինակ աշ-

խատանքի համար համարժեք վարձատրություն ստանալը, սոցիալական 

պաշտպանությունը և ապահովությունը [8]: 

Հանրային ծառայողները, բացի իրավունքներից ունեն մի շարք 

պարտականություններ: Պարտականությունը օրենքով սահմանված 

գլխավոր սկզբունքային գործողությունների շրջանակն է, որոնք դրված 

են պաշտոնատար անձի վրա և ենթակա են պարտադիր կատարման: 

«Հանրային ծառայողի պարտականություններ» հասկացության ներ-

քո Նոզդրաչյովը նշում է, որ այդպիսի պարտկանությունների ներքո 

անհրաժեշտ է հասկանալ այնպիսիք, որոնք որոշված են Սահմանադ-

րությամբ և օրենքով` պարտադիր սիստեմատիկ կերպով ֆունկցիաների 

(հիմնական գործողությունների) իրականացման համար, որոնք իրենց 

միասնության մեջ կազմում են հանրային ծառայության մարմինների 

լիազորությունների իրականացման ապահովման կապակցությամբ մաս-

նագիտական գործունեության էությունը: 

Գտնվելով հանրային ծառայության` հանրային ծառայողները ընկ-

նում են հատուկ իրավական ռեժիմի տակ, որը տարբերվում է իրավուն-

քի ընդհանուր նորմերից: Դրա հետ մեկտեղ` հանրային ծառայողները` 

որպես քաղաքացիներ, չեն կարող ազատված լինել Սահմանադրությամբ 

նախատեսված հասարակության առջև ընդհանուր քաղաքացիական 

պարտականություններից: Ինչպես և բոլոր քաղաքացիները, նրանք 

նույնպես պարտավոր են վճարել օրենքով սահմանված հարկերն ու 

տուրքերը, պահպանել բնությունն ու շրջակա միջավայրը, մասնակցել 

հայրենիքի պաշտպանությանը և այլն [9]: 

Հանրային իրավունքի սուբյեկտի իրավունքներն ու պարտականութ-

յունները կապված են դրանց իրագործման յուրահատկությունների հետ: 

Ա.Պ. Ալյոխինը դա բացատրում է հետևյալ կերպ` «Պետական ծառայողի 

իրավունքներն ու պարտականությունները միասնական են, դա արտա-

հայտվում է նրանում, որ նրանց իրավունքները միաժամանակ հանդի-

սանում են պարտականություններ, քանի որ դրանք պետք է իրականաց-

վեն ի շահ ծառայության, իսկ պարտականությունները` իրավունքներ, 

քանի որ հակառակ դեպքում դրանք հնարավոր չէր լինի իրագործել: 

Պաշտոնեական պարտականությունները պարունակում են կոնկրետ 

պաշտոնին համապատասխան պարտականություններ` կախված այդ 

պաշտոնի հիմնական ուղղվածությունից» [10]: 

Հանրային ծառայողի հիմնական իրավունքներն ու պարտականութ-

յունները որոշվում են նրա զբաղեցրած պաշտոնով: Պաշտոնը պետա-

կան մարմնի իրավասությունների բաշխումն է ֆիզիկական անձանց 
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միջև, որն իրենից ներկայացնում է իրավունքների ու պարտականու-

թյունների ամբողջություն [10, ст 86]: 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի համա-

ձայն` հանրային ծառայողի հիմնական պարտականություններն են` 

1) Սահմանադրության, օրենքների և այլ իրավական ակտերի պա-

հանջները կատարելը.  

2) մասնագիտական և ծառայողական պարտականությունների կա-

տարման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և կարողութ-

յուններ ապահովելը.  

3) օրենսդրությամբ իրեն վերապահված պարտականությունները 

ճշգրիտ ու ժամանակին կատարելը և հաշվետվություններ ներկայացնելը.  

4) վերադաս մարմինների և պաշտոնատար անձանց՝ սահմանված կար-

գով տված հանձնարարականները և ընդունած որոշումները կատարելը.  

5) օրենսդրությամբ սահմանված աշխատանքային կարգապահա-

կան ներքին կանոնները պահպանելը.  

6) սահմանված կարգով և ժամկետներում առաջարկություններ, դի-

մումներ և բողոքներ քննության առնելը և դրանց ընթացք տալը.  

7) պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտ-

նիք պարունակող փաստաթղթերի հետ աշխատելու՝ օրենսդրությամբ 

սահմանված պահանջները պահպանելը, այդ թվում՝ ծառայությունը դա-

դարեցնելուց հետո.  

8) հանրային ծառայողի էթիկայի կանոնները պահպանելը.  

9) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով շահերի հայտարա-

րագիր ներկայացնելը.  

10) սահմանված կարգով և ժամկետներում ատեստավորմանը և վե-

րապատրաստմանը մասնակցելը [1]: 

Յուրաքանչյուր պետական պաշտոնի հիմնական տարրը պարտա-

կանություններն են: Դա նրա գոյության իմաստն է: Իսկ պաշտոնական 

իրավունքները միայն ուղիղ կամ արմատական պայմաններ են ստեղծում 

սահմանված պարտականությունների կատարման համար [12]: Բազմա-

թիվ պարտականությունները, որոնք դրված են պետական ծառայողի 

առջև, կարելի է բաժանել երկու խմբի` 

ա) ընդհանուր-ծառայողական, բ) պաշտոնեական: 

Իսկ առաջին խումբը կարելի է բաժանել գործառութային պարտա-

կանությունների և սահմանափակումների: Գործառութային պարտակա-

նությունները կապված են ծառայողական պարտքի կատարման հետ: 

Հանրային ծառայողին և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին ՀՀ 

Սահմանադրությանը և օրենքներին հակասող կամ հանձնարարական-

ներ տվողի կամ կատարողի լիազորությունների շրջանակներից դուրս 
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եկող բանավոր կամ գրավոր հանձնարարականներ տալու դեպքերում 

հանրային ծառայողը պարտավոր է ստացած հանձնարարականի օրի-

նականության վերաբերյալ իր կասկածների մասին անհապաղ գրավոր 

տեղեկացնել հանձնարարականը տվողին և նրա վերադասին կամ 

նրանց փոխարինող անձանց: Եթե վերադասը (նրա բացակայության 

դեպքում՝ նրան փոխարինող անձը կամ հանձնարարական տվողը) գրա-

վոր հաստատում է տրված հանձնարարականը, ապա հանրային ծառա-

յողը պարտավոր է դա կատարել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

հանձնարարականի կատարումը կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքով սահմանված քրեական կամ վարչական պատասխա-

նատվության: Հանրային ծառայողի կողմից այդ հանձնարարականի կա-

տարման համար պատասխանատվությունը կրում է հանձնարարականը 

գրավոր հաստատած պաշտոնատար անձը (25-րդ հոդվածի 2-րդ կետ) [1]։ 

Օրենքում նշված պարտականությունները նույնպես կարելի է բաժա-

նել ծառայողական գործունեության բնույթին առնչվող և դրանց զուգակ-

ցողի, ընդ որում՝ դրանցից որոշներն այնքան ակնհայտ են, որ չունեն 

մանրամասն մեկնաբանման կարիք: Օրինակ` օրենսդրությամբ իրեն վե-

րապահված պարտականությունները ճշգրիտ ու ժամանակին կատարելը և 

հաշվետվություններ ներկայացնելը կամ սահմանված կարգով և ժամկետ-

ներում ատեստավորմանը և վերապատրաստմանը մասնակցելը և այլն: 

Հանրային ծառայողների պարտականությունների ինստիտուտի բո-

լոր հնարավոր տեսակների ձևափոխումների պարագայում, նրանց 

շրջանակն ամեն դեպքում մնում է համապատասխան օրենքի շրջանակ-

ներում, երկրորդ հերթին` հանրային ծառայողների պարտականություն-

ների շրջանակը կարող է ընդլայնվել` օրենսդրության մեջ ընդգրկելով 

նոր կանոններ և նորմեր, որոնք պարտադիր կլինեն հանրային ծառա-

յողների կողմից իրականացման համար: 

Ենթադրվում է, որ պարտականությունների քանակի այդպիսի աճի 

համար ռեզերվներ առկա են մասնավորապես ծառայողական էթիկայի 

նորմերի պահպանման ոլորտում, քաղաքացիների և հասարակական 

միավորումների դիմումների և բողոքների ոլորտում և այլն [11]: 

Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, պետական ծառայողի պարտակա-

նությունները հանդիսանում են նրա իրավունքների տրամաբանական 

շարունակություն և հնարավոր են դարձնում պետական կառավարման 

համակարգը դարձնել ավելի արդյունավետ:  

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված իրա-

վունքներն ու պարտականությունները տարածվում են բոլոր հանրային 

ծառայողների վրա` անկախ նրանից, թե ինչպիսի պաշտոն են նրանք 

զբաղեցնում: Միևնույն ժամանակ հանրային ծառայության առանձին 
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օրենքներով կարող են սահմանվել իրավական կարգավիճակի, ներառյալ` 

իրավունքների ու պարտականությունների հետ կապված առանձնահատ-

կություններ` կախված այդ պաշտոնատար անձանց կողմից իրականաց-

վող ծառայության առանձնահատկություններից, նրանց առջև դրված 

խնդիրներից: 
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analysis of the legal status of public servants with the identification of the 
problems, shortcomings and suggesting ways to solve these issues. The 
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ՀԱՅԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ.  

ՓՈՒԼԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ4  

Հոդվածը նվիրված է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապե-

տության սահմանադրական զարգացման փուլերի պատմաիրավա-

կան վերլուծությանը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր փուլի իրավական 

առանձնահատկունների ու նշանակության հիմնահարցերին:  

Հետազոտության արդյունքում արվել են եզրահանգումներ և 

ներկայացվել են Չինաստանի սահմանադրության որպես քաղաքա-

կան ու իրավական ինստիտուտի բնութագրիչները: 

Հիմնաբառեր. սահմանադրություն, Չինաստանի Ժողովրդա-

կան Հանրապետություն, սահմանադրական զարգացում, սահմա-

նադրության բնութագրիչներ, սահմանադրական զարգացման փուլեր: 

  

Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական և քաղաքական 

զարգացումների համատեքստում գիտական մակարդակում անհրաժեշ-

տություն է առաջանում նորովի իմաստավորել այն արժեքները, որոնք. 

ա) ստեղծվել են պատմական զարգացումների արդյունքում, այդ թվում. 

նախկին սոցիալիստական հասարակարգում, բ) ենթակա են վերաիմաս-

տավորման աշխարհի քաղաքական նոր ձևավորված քարտեզի համա-

տեքստում, գ) կոչված են ապահովել միջազգային հարաբերությունների 

բնականոն զարգացումը համաշխարհային ինտեգրման գործընթացների 

լույսի ներքո, դ) ուղղված են ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտա-

կան անդամ-պետություններից մեկի` Չինաստանի Ժողովրդական Հան-

րապետության հետ արդյունավետ փոխգործակցության անհրաժեշտ 

պայմանների, երաշխիքների, կառուցակարգերի ստեղծմանը: 

Հայաստանի Հանրապետության համար արդիական է արտասահ-

մանյան երկրների, այդ թվում՝ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապե-

տության սահմանադրության՝ որպես հասարակական - քաղաքական 

կյանքի իրավական կարգավորման առաջնային միջոցի ու երաշխիքի, 

ինչպես նաև պետականության ապահովման հիմքի վերաբերյալ առա-

ջավոր փորձի ուսումնառությունն ու թեմատիկ հետազոտությունների 

կատարումը: 

                                            

4 Հոդվածի շարունակությունը հաջորդ համարում: 
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Իհարկե, Հայաստանի համար թերևս ոչ համադրելի կարող են թվալ 

չինական «չափորոշիչները», այդ թվում սահմանադրական իրավունքի 

համակարգում, սակայն, բացառապես եվրոպական պետությունների ըն-

տանիքին ինտեգրվելը և ժողովրդավարական զարգացումներին մաս-

նակցելը դեռևս չեն կարող հանդիսանալ բավարար պայման հայ ժո-

ղովրդի կենսագոյի համար, առավել ևս, երբ հայերը և չինացիները հան-

դիսանում են համաշխարհային քաղաքակրթական արժեքներ դավանող 

ու կրող ժողովուրդներ:  

Ազգային, տարածքային, ժողովրդագրական և քաղաքական բարդ 

հիմնախնդիրների առկայության պարագայում` Չինաստանի Ժողովրդա-

կան Հանրապետությունը հանդիսանում է դինամիկ առաջընթաց զար-

գացում ապահովող այն պետություններից, որը չի հրաժարվում սոցիա-

լիստական արդար հասարակարգ կառուցելու կոմունիստական գաղա-

փարախոսությունից:  

Չինաստանի սահմանադրական զարգացումը բարդ և յուրահատուկ 

երևույթ է, քանի որ արևելյան գրեթե ոչ մի երկիր չունի սահմանադրա-

կանաշինության այդպիսի հարուստ փորձ, ինչպիսին է Չինաստանը: 

Հատկանշական է այն, որ Չինաստանի սահմանադրական իրավունքի 

ձևավորման ու իրականացման բնագավառում մեծ դեր է խաղացել փիլի-

սոփա Կոնֆուցիոսի ուսմունքը, որը, բացի պաշտոնական գաղափարա-

խոսություն հանդիսանալուց, առանձնակի կարևորում էր և մեծ նշանա-

կություն տալիս բարոյական նորմերին ու այսպես կոչված «ենթակայութ-

յան» կանոնին (այսինքն` ժողովուրդը պետք է ենթարկվի իր աստիճա-

նավորներին և կայսրին, այնպես, ինչպես զինվորը իր հրամանատարին) 

[1, էջ 118]: 

Չինաստանում սահմանադրության գաղափարը ծնվել է XIX դարի 

վերջերին: Եվ առաջին այդպիսի փաստաթուղթը, որը հասցեագրվել էր 

կայսերական պալատի ներկայացուցիչներին, հանդիսանում է «10 000 

բառերի հուշագիրը»: Այն մշակվել էր չին բարեփոխիչներ Կան Յուվէյեմի, 

Լի Ցիչաոնի, Տան Սիտունոմի կողմից, որում բովանդակում էին ոչ միայն 

սահմանադրության ընդունման պահանջները, այլ նաև խորհրդարանի 

գումարման և չին ժողովրդի ու նրա բոլոր դասակարգերի ներկայացու-

ցիչների կողմից քաղաքական կառավարման գործընթացներին ներգրա-

վելու ընդհանուր կանոնները [1, էջ 7]:  

Սահմանադրական առաջին զարգացումներն երևան եկան միայն 

1931-1934 թթ., երբ պետականության կառուցման հիմքում նախընտրվեց 

խորհրդային ձևաչափը և արդյունքում ստեղծվեց երկրորդ խոշոր 

խորհրդային պետությունը՝ Չինաստանի Սովետական Հանրապետութ-
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յունը: Հետագայում, խորհրդային կարգերի հաստատման այդ փորձերն 

ևս անհաջողության ենթարկվեցին5:  

Եվ միայն հետպատերազմյան շրջանում Չինաստանի կոմունիստա-

կան կուսակցության նախաձեռնությամբ առաջարկվեց բոլոր քաղաքա-

կան կուսակցություններին 1946 թվականի մայիսի 1-ին գումարել քաղա-

քական խորհրդակցական համաժողով. Չինաստանի Ժողովրդական 

Հանրապետության հռչակման համար նախապատրաստական աշխա-

տանքներ իրականացնելու վերաբերյալ: Չինաստանի կոմունիստական 

կուսակցության այդ կոչը պաշտպանվեց գրեթե երկրի բոլոր հասարա-

կական և քաղաքական կազմակերպությունների կողմից: 

Այդ խորհրդաժողովն ունեցավ համաչինական ներկայացուցչական 

բնույթ: 1949 թվականի սեպտեմբերի 17-ի երկրորդ լիագումար նիստին 

հայտարարվեց այդ խորհրդաժողովի՝ Չինաստանի ժողովրդական քա-

ղաքական խորհրդակցական խորհրդի վերակազմավորելու մասին: Հե-

տագայում, այդ խորհրդի կողմից հրավիրված երկու նստաշրջանների 

ժամանակ որոշվեց վերապահել նշված խորհրդին Չինաստանի Ժողովր-

դական Հանրապետության սահմանադիր ժողովի գործառույթները:  

1949 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Բէյպինում6 հրավիրված նստա-

շրջանում ընդունվեցին Չինաստանի ժողովրդական քաղաքական 

խորհրդակցական խորհրդի կանոնադրությունը և ծրագիրը, ինչպես 

նաև. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կազմավորման 

մասին հռչակագիրը: Ընդ որում` ՉԺՀ-ի առաջին սահմանադրական ակ-

տերը հանդիսացան Չինաստանի ժողովրդական քաղաքական խորհր-

դակցական խորհրդի ընդհանուր ծրագիրը [3, էջ 203], ինչպես նաև 

ՉԺՀ-ի հիմնադիր համարվող այլ սահմանադրական փաստաթղթերը 

(խորհրդի կանոնադրական փաստաթուղթը, «Կենտրոնական ժողովր-

դական կառավարություն կազմակերպելու մասին» օրենքը, պետական 

դրոշի ու օրհներգի մասին, ինչպես նաև՝ Պեկինը որպես մայրաքաղաք 

հռչակելու մասին որոշումները):  

                                            

5 Չինաստանի Սովետական Հանրապետության ժամանակ ստեղծվեց այնպիսի 

իրավական համակարգ, որը պատմաբանների կողմից գնահատվում էր որպես կայուն և 

ամենաառաջընթաց ապահովող համակարգ չինական պատմության ընթացքում: 

Սակայն, արտաքին գործոննեորվ պայմանավորված. այն չունեցավ իր հետագա զարգա-

ցումը, և արդյունքում, արտաքին նախահարձակման (ագրեսիայի) հետևանքով սովետա-

կան շարժումը դուրս մղվեց և փոխարինվեց ժողովրդական ժողովրդավարական ձևով: 
6 «Բէյպին» չիներեն բառացի նշանակում է «հյուսիսային հանգստություն»: Այն 

հետագայում անվանափոխվեց «Պեկին», որը բառացի թարգմանվում է «հյուսիսային 

մայրաքաղաք» և, որն էլ հետագայում դարձավ Չինաստանի մայրաքաղաքը: Տես՝ Семь 

древних столиц Китая // Общие знание по географии Китая. Пекин: 2011. էջ 109-110: 
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 Սահմանադրական բնույթի այդ ակտերից անհրաժեշտ է կարևորել 

Չինաստանի ժողովրդական քաղաքական խորհրդակցական խորհրդի 

ծրագիրը, որը միաժամանակ կոչվեց ժամանակավոր սահմանադրութ-

յուն, որի դրույթները, ըստ էության, դուրս էին գալիս դրա բովանդակութ-

յան շրջանակներից: Այսպես, այդ ծրագրով հռչակվում էին ոչ միայն 

խորհրդի գործունեության խնդիրները, այլև սահմանվում էին քաղաքա-

ցու կոնկրետ իրավունքներն ու պարտականությունները, պետական 

մարմինների կազմակերպման և գործունեության սկզբունքներն ու կար-

գը, պետության ռազմական համակարգի, տնտեսական, մշակութային ու 

կրթական, ինչպես նաև ազգային և արտաքին քաղաքականության 

սկզբունքները: 

Հիշատակված այդ փաստաթղթերի բովանդակությունից հետևում 

էր, որ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը հռչակվում էր 

սոցիալիստական նոր ժողովրդավարական պետություն [4, էջ 51]: 

Անհատի իրավական դրության առանձին հարցեր ևս կարգավորվե-

ցին այդ ծրագրով, հատկապես, խոսքը քաղաքացու քաղաքական ու քա-

ղաքացիական համընդհանուր իրավունքների և պարտականությունների 

մասին էր: Միաժամանակ, այդ ծրագրով պետական իշխանության մար-

մինների կազմակերպման հիմքում դրվեց «դեմոկրատական ցենտրա-

լիզմ» սկզբունքը, որն ենթադրում էր, մի կողմից, ներկայացուցչական 

մարմիններին կառավարման մարմինների ենթակայության առկայություն, 

իսկ մյուս կողմից, փոքրամասնության ենթարկվելը մեծամասնությանը: 

Այդ սկզբունքի կիրառական նշանակությունն ուղղված էր նաև «աշխատա-

վայրում բյուրոկրատական ոճի ու ժողովրդական զանգվածներից անջա-

տողականության, կաշառակերության դեմ պայքարի, ինչպես նաև շռայ-

լությունն արգելող» առաջնային խնդիրների լուծմանը [4, էջ 58]:  

Միաժամանակ, Չինաստանի ժողովրդական քաղաքական խորհր-

դակցական խորհրդի ծրագրի համաձայն. Չինաստանում պետական իշ-

խանության բարձրագույն մարմինը հանդիսանում էր այդ խորհրդի կող-

մից ստեղծված Կենտրոնական ժողովրդական կառավարական խոր-

հուրդը: Վերջինս՝ իր հերթին, կազմավորում էր` Ժողովրդական հեղափո-

խական զինվորական խորհուրդը, Գերագույն ժողովրդական դատարա-

նը, Գերագույն ժողովրդական դատախազությունը: Ընդ որում` նշված 

այդ մարմինների գործունեությունը համակարգվում և ղեկավարվում էր 

Չինաստանի կենտրոնական ժողովրդական կառավարության կողմից, 

որի նախագահն էր Մաո Ցզե Դունը, ով միաժամանակ ղեկավարում էր 

Ժողովրդական հեղափոխական զինվորական խորհուրդը [5, էջ 16]: 

Կենտրոնական ժողովրդական կառավարական խորհրդին էր վերա-

պահված պետական իշխանության բարձրագույն մարմնին բնորոշ իրա-
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վասություններ, այդ թվում. օրինաստեղծ գործունեության իրականացու-

մը, միջազգային պայմանագրերի վավերացումը, բյուջեի հաստատումը և 

դրա կատարման հաշվետվության հաստատումը, պետական բարձրա-

գույն պաշտոններում նշանակումներ կատարելը, պատերազմ հայտարա-

րելն ու խաղաղություն հաստատելը և այլն:  

1953 թվականի հունվարին Չինաստանի կենտրոնական ժողովրդա-

կան կառավարական խորհուրդը Չինաստանի կոմունիստական կուսակ-

ցության առաջարկությամբ, որոշեց ստեղծել Սահմանադիր ժողով՝ ՉԺՀ 

սահմանադրության նախագիծ մշակելու նպատակով: Հարկ է նշել, որ 

Սահմանադիր ժողովում ներկայացված էին քաղաքական բոլոր կուսակ-

ցությունների ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացու-

ցիչներ:  

Անհրաժեշտ է կարևորել, որ Սահմանադիր ժողովի կողմից նախա-

պատրաստված սահմանադրության նախագիծը համաժողովրդական 

քննարկումներ կազմակերպելուց հետո ներկայացվեց Չինաստանի 

կենտրոնական ժողովրդական կառավարման խորհուրդ: Արդյունքում, 

1954 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Ժողովրդական ներկայացուցիչների 

համաչինական ժողովն ընդունեց ՉԺՀ-ի առաջին սահմանադրությունը, 

որով և ազդարարվեց Չինաստանում սահմանադրական զարգացումների 

նոր փուլ:  

Սահմանադրության ընդունման գործընթացին անմիջապես հետևե-

ցին Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի, Պետա-

կան խորհրդի (կառավարության), պետական իշխանության ու պետա-

կան կառավարման տեղական մարմինների, դատական և դատախա-

զության մարմինների կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքները 

սահմանող թվով հինգ օրգանական օրենքների ընդունումը: 

ՉԺՀ-ի 1954 թվականի սահմանադրության կարևոր առաքելությունն 

այն էր, որ Չինաստանը հռչակվեց բանվորների և գյուղացիների միութ-

յան վրա հիմնված և բանվոր դասակարգի կողմից ղեկավարվող «ժո-

ղովրդական ժողովրդավարական պետություն»: Սահմանադրությունը 

ներառում էր դրույթ պետության մեջ կոմունիստական կուսակցության՝ 

որպես հասարակության ղեկավար և ուղղություն տվող ուժի մասին: 

Միաժամանակ, նույն սահմանադրությամբ խնդիր էր դրվել. «խաղաղ 

ճանապարհով վերացնել մարդու կողմից մարդու շահագործումը, կառուցել 

բարգավաճ և երջանիկ սոցիալիստական հասարակություն» [6, էջ 118]:  

Սահմանադրությամբ ամրագրվեց նաև ՉԺՀ-ի միջազգային դիրքո-

րոշումն առ այն, որ. «հաստատել հզոր Սովետական Սոցիալիստական 

Հանրապետությունների Միության և ժողովրդական ժողովրդավարա-
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կան այլ երկրների հետ անխախտ բարեկամական հարաբերություններ» 

[7, էջ 30-31]: 

Սահմանադրությունը հռչակել էր նաև օրենքի առջև քաղաքացիների 

հավասար լինելը, երաշխավորել նրանց սոցիալական, տնտեսական, 

քաղաքական, քաղաքացիական և այլ իրավունքների պաշտպանությունը:  

Ինչ վերաբերում է պետական իշխանության մարմիններին, ապա 

նրանց կազմակերպման ու գործունեության հիմքում ընկած էին «դեմոկ-

րատական ցենտրալիզմի», կոլեկտիվ ղեկավարման, պետության կառա-

վարմանը քաղաքացիների ազատորեն մասնակցության սահմանադրա-

կան սկզբունքները: Իսկ դատական մարմինների սահմանադրական հա-

մակարգը հիմնվում էր միայն դատարանների կողմից արդարադատության 

իրականացման, դատական գործընթացին ժողովրդական պաշտպան-

ների մասնակցության, դատավորների անկախության և նրանց. միայն 

օրենքին ենթակայության, դատարանների գործունեության հրապարա-

կայնության, մեղադրյալի պաշպանության իրավունքի ապահովման, դա-

տախազության կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքների վրա: 

ՉԺՀ-ում սահմանադրական մակարդակով առաջին անգամ ամ-

րագրվեց, որ Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողո-

վը հանդիսանում է պետական իշխանության բարձրագույն և, միաժա-

մանակ, օրենսդիր իշխանություն իրականացնող միակ մարմինը, իսկ 

Կենտրոնական ժողովրդական կառավարությունը (Պետական խորհուրդ) 

հռչակվեց. որպես պետական իշխանության բարձրագույն գործադիր ու 

բարձրագույն վարչական մարմին [7, էջ 36]: 

1954 թվականին հիմնվեց ՉԺՀ-ի նախագահի պաշտոնը: Ժողովր-

դական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի հետ համատեղ 

ՉԺՀ-ի նախագահը հանդիսանում էր «պետության կոլեգիալ գլուխը» և 

իրականացնում երկրում բարձրագույն պետական իշխանությունը: Հարկ 

է նկատել, որ պետության կենտրոնական մարմինների համակարգը 

նույն ձևաչափով գործում էր նաև տեղական իշխանության և կառավար-

ման համակարգում:  

Սահմանադրական այս կարգավորումների շրջանակում պետական 

կառավարման համակարգում նշանակալի ազդեցություն ձեռք բերեց 

Պետական խորհուրդը: Ընդ որում` վերջինիս կազմում ընդգրկվեցին բո-

լոր նախարարությունները և պետական կոմիտեները, այն դեպքում, որ 

նախկինում, օրինակ, պաշտպանության նախարարությունը գտնվում էր 

Կենտրոնական զինվորական խորհրդի ենթակայության ներքո:  

Սահմանադրական այս նորամուծությունների շրջանակում էական 

էր դատական և դատախազական մարմինների սահմանադրական նոր 

կարգավիճակի ամրագրման հանգամանքը, ինչը պայմանավորված էր 
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նրանով, որ այդ մարմինները մասնակիորեն դուրս բերվեցին պետական 

իշխանության տեղական մարմինների ենթակայությունից: Այդ բացա-

ռությունը վերաբերում է Ժողովրդական ներկայացուցիչների տեղական 

ժողովների կողմից դատարանների նախագահների նշանակմանը և այդ 

ժողովների մշտական կոմիտեների կողմից դատավորների ընտրությանը: 

Այսինքն` մի դեպքում, դատարանները հաշվետու էին ներկայացուցչա-

կան մարմինների առջև, իսկ մյուս կողմից, դատավորները պատասխա-

նատու էին դարձյալ այդ ժողովների գործադիր մարմինների առջև: 

Սակայն, դրական գնահատելով ՉԺՀ-ի 1954 թվականի սահմանադ-

րությունն ամբողջությամբ, այնուամենայնիվ, չի կարելի չնշել նրա այն-

պիսի էական թերության մասին, ինչպիսին է ազգերի ու ժողովուրդների 

ինքնորոշման իրավունքի բացակայությունը, հատկապես նույն սահմա-

նադրությամբ որդեգրած «սոցիալիստական դեմոկրատիզմ» սկզբունքի 

կիրառման տեսանկյունից:  

Այսպիսով, ՉԺՀ-ի 1954 թվականի սահմանադրությունն իր հիմնա-

կան բովանդակությամբ հանդիսանում էր երկրի առաջընթաց զարգա-

ցումն ապահովող կարևոր քաղաքական իրավական փաստաթուղթը: 

Անցյալ դարաշրջանի 50-ական թվականների վերջերից սկսած 

(հայտնի է որպես «կուլտուրական հեղափոխության» ժամանակաշրջան) 

սահմանադրական իրավունքի և քաղաքականության հարաբերակցութ-

յան գործընթացում քաղաքական համակարգն ավելի առաջանցիկ 

գտնվեց: Արդյունքում, ՉԺՀ-ի սահմանադրական համակարգն ենթարկ-

վեց էական ձևախեղման: Բնականաբար, դա ենթադրում էր սահմա-

նադրության իմաստազրկում ու նշանակության անկում, հետևաբար 

անհրաժեշտություն առաջացավ իրականացնել սահմանադրական նոր 

բարեփոխումներ [5, էջ 84-117]: 

1975 թվականի հունվարի 13-ից սկսվեց ՉԺՀ-ի նոր սահմանադրութ-

յան նախագծի քննարկման գործընթացը և Սահմանադիր ժողովի կող-

մից Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովին ներ-

կայացվեց զեկույց սահմանադրության մեջ փոփոխությունների ընդուն-

ման անհրաժեշտության մասին: 
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ՆԱՐԵԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ  
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային  

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. 

ՏԵՍԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ 

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ  

Հոդվածը նվիրված է «դատական իշխանություն» և «դատական 

համակարգ» հասկացությունների հետազոտությանը: Վերլուծվել են 

ժամանակակից տեսական-իրավական հիմնախնդիրները դատա-

կան իշխանության և դատական համակարգի իրավաբանական բո-

վանդակության ու սահմանների բացահայտման բնագավառում, 

ինչպես նաև ուսումնասիրվել են դատական իշխանության զարգաց-

ման հարաբերակցության մասին ժամանակակից հիմնահարցերն 

արդարադատության ու դատարանի հետ:  

Հիմնաբառեր. սահմանադրություն, դատական իշխանություն, 

դատական համակարգ, դատարան, արդարադատություն:  

 

Ժամանակակից իրավագիտության առանցքային հիմնախնդիրնե-

րից է դատական իշխանության և դատական համակարգի հարաբերակ-

ցության մասին հարցը, ինչն արդիական է հատկապես Հայաստանի 

Հանրապետության ներկա սահմանադրաիրավական կարգավորումների 

համատեքստում: Ընդ որում՝ եթե դատական համակարգի հասկացութ-

յան առավել խորը ուսումնասիրման և բացահայտման համար անհրա-

ժեշտ է համակարգային առումով հաշվի առնել ոչ միայն դատական իշ-

խանության սահմանադրական արժեհամակարգային նշանակությունը, 

ինչը, միաժամանակ, նպատակ է հետապնդում վերացնել դրանց նույնա-

կանացման խնդիրը, այլև իրականացնել համեմատական վերլուծություն 

հարակից այլ հասկացությունների հետ, ինչպիսին են՝ դատարանը և ար-

դարադատությունը:  

Նմանօրինակ վերլուծության իրականացումն անհրաժեշտ է այդ եր-

կու հասկացությունների հարաբերակցության էության և բովանդակութ-

յան սահմանների ճշգրտման համար:  

Մասնագիտական գրականությունում նշված հասկացությունների 

հարաբերակցությունը դիտարկվում է տարբեր տեսանկյուններից, եր-

բեմն էլ` իրար հակասող դիրքորոշումներից: Ընդ որում` այդ դիրքորո-

շումների բազմազանությունը պայմանավորված է հիմնականում երկու 

հանգամանքով: Առաջին` հետխորհրդային իրավագիտության մեջ 

առայժմ չկա միասնական, միակերպ հասկացվող հայեցակարգ դատա-
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կան իշխանության հասկացության, դատական իշխանության գործա-

ռույթների և իրականացման ձևերի վերաբերյալ: Երկրորդ` հիմնախնդրի 

պարզաբանման մեջ որոշակի խոչընդոտ են առաջացնում գործող դա-

տական և դատավարական օրենքները, որոնք դատարանների գործու-

նեությունը նշելու համար օգտագործում են զանազան տերմիններ` «դա-

տական իշխանություն», «արդարադատություն», «դատարանի կողմից 

գործի քննում և լուծում», «դատավարություն» և այլն [1, էջ 896-897]:  

Հարկ է կարևորել դատական համակարգի բովանդակության բացա-

հայտումն իր պատմափիլիսոփայական զարգացման համատեքստում: 

Այսպես, խորհրդային իրավագիտության բնորոշմամբ դատական իշխա-

նության կայացումը պետության ինքնասահմանափակման արդյունք է, 

որը թույլ է տալիս անկախ մարմնի՝ դատարանի կողմից իրականացնել 

վերահսկողություն իր նկատմամբ: Հասարակական քաղաքական կյան-

քում նման փոփոխությունները չէին կարող չգտնել իրենց արտացոլումը 

ՀՀ Սահմանադրությունում:  

ՀՀ Սահմանադրության մեջ «Դատական իշխանություն» վերտա-

ռությամբ 6-րդ գլխի ամրագրումը, որում սահմանվում են դատական հա-

մակարգի կազմակերպման ու գործունեության կարգը, բարձրագույն 

ատյանի դատական մարմինների կարգավիճակը և այլն, դարձավ առա-

ջին փուլը Հայաստանի երրորդ հանրապետության դատական իշխա-

նության վերածննդի համար:  

Դատական իշխանությունը որպես կանոն հանդես է գալիս առավե-

լապես գործադիր իշխանության անիրավաչափ գործողությունները նա-

խականխողի դերում: Եվ այս հանգամանքով պայմանավորված` դատա-

րանը փաստորեն ունի գործադիր իշխանության նկատմամբ վերահսկո-

ղություն իրականացնելու իրական հնարավորություն, ինչին նպաստում է 

հենց դատական իշխանության անկախությունը [2, էջ 658]:  

Սակայն, անհրաժեշտ է նկատել, որ մասնագիտական գրականութ-

յան մեջ բացակայում է դատական իշխանության սահմանման վերաբեր-

յալ միասնական մոտեցումը: Այսպես, ակադեմիկոս Տ.Խաբրիևան դա-

տական իշխանությունը դիտարկում է որպես պետական իշխանության 

դրսևորումներից մեկը, ինչը նշանակում է՝ մարդկանց վարքագծի վրա 

ներգործելու պետական քաղաքականության իրականացման հնարավո-

րություն և, որն իրականացվում է դատարանների և դատավորների գոր-

ծունեության միջոցով օրենքով սահմանված հատուկ ընթացակարգով  

[3, էջ 315]: 

Պրոֆեսոր Լ. Ա. Սպեկտորի դիտարկմամբ՝ դատական իշխանությու-

նը ներկայացված է դատական համակարգում, կոչված է իրականացնել 

արդարադատություն, իրենից ներկայացնում է պետական գործունեութ-
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յան տեսակ, ուղղված է սոցիալական վեճերի դիտարկմանն ու լուծմանը, 

իսկ այդ վեճերը կապված են իրավունքի ու իրավական նորմատիվ ակ-

տերի իրական և ենթադրվող խախտումների հետ [4, էջ 20]:  

Իսկ պրոֆեսոր Ի. Յա. Ֆոյնիցկին տալիս է դատական իշխանութ-

յան հետևյալ սահմանումը, ըստ որի. այն նեղ իմաստով ունի գերակա-

յության հատկանիշ, կազմված է օրենքին ենթարկվող այնպիսի մարմին-

ների համակարգից, որոնք կոչված են իրականացնել արդարադատութ-

յուն [5, էջ 158]: Ընդ որում` եթե դատական իշխանության գերակայությու-

նը, նրա կարծիքով, իր մեջ է ներառում այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք են՝ 

ա) օրենքներ հռչակելու կամ փոփոխելու իրավասությունը, որով որոշվում 

է դատարանների գործունեության և առանձին գործերի քննության կարգի 

առանձնահատկությունները, բ) դատավորների նշանակման կամ հաս-

տատման իրավունքը, գ) դատական ակտերի գործընթացի և համաներ-

ման ժամանակ վերադաս դատական հսկողության իրավունքը [5, էջ 157]: 

Մեկ այլ խումբ հեղինակների կողմից դատական իշխանությունը 

սահմանվում է որպես պետական ինքնակառավարման մարմինների 

այնպիսի համակարգ, որն՝ 1) ունի օրենքով վերապահված պետաիշխա-

նական լիազորություններ՝ ուղղված արդարության վերականգնմանը և 

մեղավորների պատժմանը, 2) այդ մարմինների որոշումները պարտա-

դիր են բոլոր մարմինների համար [6, էջ 48]:  

Միաժամանակ պրոֆեսորներ Ս. Ա. Վասիլևան, Վ. Ա. Վինոգրադովը և 

Վ.Դ. Մազաևը դատական իշխանությունը բնորոշում են որպես պետա-

կան մարմինների՝ դատարանների կազմակերպման ու գործողություննե-

րի արդարադատական համակարգ [7, էջ 527]:  

Վերլուծելով այդ սահմանումները՝ անհրաժեշտ է շեշտադրումը կա-

տարել հետևյալ եզրահանգմամբ, այն է՝ դատական իշխանությունը դա-

տական համակարգ է, որն ունի պետաիշխանական լիազորություններ 

պետական իշխանության այլ սուբյեկտների նկատմամբ: 

Ուսումնասիրելով դատական իշխանության բովանդակության բա-

ցահայտման հիմնահարցերը դրա պատմափիլիսոփայական զարգաց-

ման համատեքստում՝ պրոֆեսոր Ս. Վ. Պոզնիշևը գտնում էր, որ դատա-

կան իշխանությունն իրականացնում են առանձին մասնագիտացված 

մարմինները, որոնք չնայած չունեն վարչական կամ օրենսդրական գոր-

ծառույթներ, այնուամենայնիվ, այդ մարմինները կոչված էին կիրառել 

օրենքը, հաստատել դրա իշխանությունը հասարակական կյանքում, 

պայքարել հանցագործությունների դեմ, բազմակողմանիորեն ու օբյեկ-

տիվ դիտարկել դատական գործերը [8, էջ 87-88]:  

Այնուամենայնիվ, դատական իշխանության ինքնուրույնության վե-

րաբերյալ հիմնական հարցադրումն հանդիսանում է առանցքային, ինչ-
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պես ճիշտ է նկատել պրոֆեսոր Ա. Ղամբարյանը, այն պետք է պայմա-

նավորել պետական իշխանության համակարգում նրա ունեցած տեղով 

ու դերով, իշխանության թևերի միջև զսպումների և հակակշիռների կա-

ռուցակարգով [9, էջ 142]:  

Ուշագրավ է նաև այն բնորոշումը, որին հակված են պրոֆեսորներ 

Ե. Ի. Կոզլովան և Օ. Ե. Կուտաֆինը, ովքեր դատական իշխանությունը դի-

տարկում են որպես արդարադատություն իրականացնող պետական իշխա-

նության և այն կրող մարմնի գործունեության հատուկ տեսակ [10, էջ 529]:  

Պրոֆեսորներ Գ. Ս. Ղազինյանի և Ռ. Գ. Պետրոսյանի բնութագր-

մամբ՝ դատական իշխանությունը պետական հատուկ մարմինների՝ դա-

տարանների բացառիկ իրավազորությունն է, որի հիմնական բովանդա-

կությունն իրավաբանորեն միջորդավորված սոցիալական բախումների 

քննությունն ու լուծումն է՝ հատուկ դատավարական ձևերով [1, էջ 897]:  

Իսկ ռուս իրավագետներից Ն. Ա. Պետուխովը և Ա. Ս. Մամիկինը 

գտնում են, որ դատական իշխանությունն իրենց իրավասության ներքո 

գտնվող հարցերի լուծման համար դատարաններին վերապահված լիա-

զորություններն են և այդ լիազորությունների դատավարական հատուկ 

կանոններով իրականացման հնարավորություն՝ որոնց արդյունքում դա-

տարանների կողմից ընդունված որոշումների միջոցով ստեղծվում են 

օրինականության և արդարության երաշխիքներ [11, էջ 57]: Պրոֆեսոր  

Ի. Լ. Պետրուխինի բնորոշմամբ՝ դատական իշխանությունը պետական 

իշխանության ինքնուրույն և անկախ այն ճյուղն է, որը ստեղծվել է պե-

տության և քաղաքացիների, պետության և իրավաբանական անձանց 

միջև ծագած սոցիալական բախումների լուծման, օրենքների սահմա-

նադրականության հսկողության, քաղաքացիների իրավունքների պահ-

պանման նպատակով [12, էջ 81,58]: 

Բացի այդ, դատական իշխանության տարատեսակ այս սահմանում-

ների առկայության դեպքում հետաքրքիր լուծում է առաջարկում պրոֆեսոր 

Վ. Ա. Լազարևը, որը դատական իշխանության սահմանման կառուցված-

քային և գոծառական մոտեցումները միատեղելով, նկատել է, որ դատա-

կան իշխանությունն ինքնին ընկալվում է որպես դատարաններին պատ-

կանող բացառիկ պետաիշխանական լիազորություն, որն ուղղված է հա-

սարակության մեջ ծագած իրավական բնույթի խնդիրների՝ հատուկ դա-

տավարական ձևով արդարադատություն իրականացնելու և պարտադիր 

կատարման ենթակա որոշումներ ընդունելու միջոցով լուծմանը [13, էջ 27]: 

Եթե համադրենք՝ «դատական իշխանությունը որպես դատարաննե-

րի համակարգ» և «դատական համակարգը որպես դատական իշխա-

նության կրող» բառակապակցությունները, ապա դրանց հարաբերակ-

ցությունից բխում է, որ դատական համակարգը կարելի է ընկալել որպես` 
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ա) պետության տարածքում գործող բոլոր դատարանների համակարգ, 

բ) որն առանձնանում է իր միասնությամբ, կայունությամբ, անկախութ-

յամբ և մասնագիտացման հատկանիշներով, գ) որի սուբյեկտներն ունեն 

ընդհանուր խնդիրներ, դ) օժտված է դատավարական գործունեության 

կազմակերպման միասնական հատկանիշներով ու սկզբունքներով,  

ե) արդարադատության միջոցով իրականացնում է ինքնուրույն դատա-

կան իշխանություն, զ) գործում է օրենսդիր և գործադիր իշխանություն-

ներից անկախ:  

Վերոգրյալից հետևում է, որ դատական իշխանությունը հանդիսանում 

է դատական համակարգ, բայց ամեն դատական համակարգ չէ, որ դա-

տական իշխանություն է: Միայն անկախ դատական այն համակարգը, 

որն ունի պետաիշխանական լիազորություններ օրենսդիր և գործադիր իշ-

խանությունների սուբյեկտների նկատմամբ, ինչպես նաև մարդու և քա-

ղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները խախտող, ինչպես նաև ա-

վելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտերին հակա-

սող ակտերն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ, կարող է կոչվել, և հետ-

ևաբար համարվել սահմանադրական կարգի հիմունքներից մեկը հանդի-

սացող զսպումների և հակակշիռների համակարգի իրական մասնակից: 

«Դատական համակարգ» և «դատական իշխանություն» հասկա-

ցությունների հարաբերակցության պարզման ճանապարհին ոչ պակաս 

կարևոր նշանակություն ունի նաև՝ «դատական համակարգ», «արդարա-

դատություն» և «դատավարություն» հասկացությունների բովանդակութ-

յան սահմանների սահմանումը:  

Այսպես, ռուս իրավագետներ Վ. Ա. Ռժևսկին և Ն. Մ. Չեպուրնովն 

արդարադատության հետ մեկտեղ դատական իշխանության իրականաց-

ման ձևերի շարքին են դասում՝ ստորադաս դատարանների գործու-

նեության նկատմամբ վերադաս դատական ատյանի վերահսկողությու-

նը, դատական համակարգի ինքնակառավարումը, գործադիր իշխա-

նության նկատմամբ դատական հսկողությունը, սահմանադրական դա-

տական վերահսկողությունը և այլն [14, էջ 96]:  

Իսկ պրոֆեսոր Գ. Բ. Դանիելյանը, անդրադառնալով դատական իշ-

խանությանը վերաբերող հարցադրումներին, նշել է, որ պետական իշ-

խանության այս թևը կոչված է ապահովելու քաղաքացիների իրավունք-

ների ու ազատությունների համակողմանի պաշտպանությունը, լուծելու 

իշխանության մյուս թևերի միջև առկա հակասությունները, սակայն այն 

հիմնականում հանդես է գալիս գործադիր իշխանության անիրավաչափ 

գործողությունները նախականխողի դերում [2, էջ 34]: 

Ավելին, արդարադատության առավել վերացական սահմանումը 

մասնագիտական գրականության մեջ տրվում է որպես սոցիալական 
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բախումների լուծման հարցերին ուղղված գործունեություն՝ հիմնված ար-

դար օրենսդրության, իրավական սովորույթների, դատական նախադե-

պերի վրա [15, էջ 158]:  

Ինչ վերաբերում է արդարադատությանը, ապա պրոֆեսոր Ս. Ա. 

Ավագյանի կարծիքով` այն իրենից ներկայացնում է որպես դատարանի 

կողմից օրենքով նախատեսված գործունեության իրականացում [16, էջ 570]: 

Արդարադատությունը, որպես կանոն, ընդունված է համարել դա-

տական իշխանության հիմնական գործառույթ [12, էջ 23, 61], սակայն, 

այդ իշխանության սոցիալական առաքելությունը միայն արդար դա-

տաքննության ձևով գործունեության իրականացումն է [12, էջ 22]: Եվ 

այդ ձևակերպումների համադրմամբ, պրոֆեսոր Վ. Ա. Լազարևան 

գտնում է, որ արդարադատությունը դատական իշխանության գործա-

ռույթների իրականացման մի ձև է [13, էջ 32]:  

Մյուս կողմից, հեղինակների մեկ այլ խումբ դատական իշխանութ-

յան հասկացության ներքո նկատի են ունենում սահմանադրական, քա-

ղաքացիական, քրեական և վարչական արդարադատությունների միջո-

ցով իրավական ոլորտում սոցիալական բախումներ լուծող իշխանության 

ճյուղ՝ միաժամանակ, դատավարության իրականացումը դիտարկելով 

որպես դատական իշխանության գործառույթ [17, էջ 198]: Սակայն, ակ-

ներև է, որ արդարադատությունը` որպես պետական գործունեության 

հատուկ տեսակ, ուղղված է իրավունքի նորմերի իրական կամ ենթադր-

վող խախտումների հետ կապված տարբեր սոցիալական խնդիրների դի-

տարկմանն ու լուծմանը [10, էջ 529], հաստատելով այն պնդումը, որ որ-

պես պետաիշխանական գործունեության ձև՝ արդարադատությունն ամ-

փոփվում է դատարանների կողմից սոցիալական բախումների լուծման 

մեջ [18, էջ 606]: 

Իրավական նորմերի համակարգային վերլուծությունից, ինչպես նաև 

մասնագիտական գրականությունում առկա տարբեր հայացքների ու տե-

սակետների համադրումից կարելի է եզրակացնել, որ արդարադատութ-

յունը՝ դատական իշխանության սուբյեկտների գործունեության հատուկ 

տեսակ է, ի շնորհիվ որի հնարավոր է դատական համակարգի հիմնա-

կան նշանակության իրականացումը. այն է՝ մարդու և քաղաքացու իրա-

վունքների ու ազատությունների դատական պաշտպանությունը: 

Մյուս կողմից, արդարադատության տերմինի բովանդակային սահ-

մանումից բացի անհրաժեշտություն է առաջանում բնութագրել «դատա-

րան» հասկացությունը: Ընդ որում` այն ընկալվում է որպես մասնագի-

տացված պետական մարմին, որը հասարակության անդամների միջև 

ծագած վեճերի կամ ցանկացած այլ բնույթի վեճի առկայության պարա-
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գայում պետության կողմից ու անունից իրականացնում է սոցիալական 

վերահսկողության գործառույթ [12, էջ 102]: 

Տվյալ դեպքում պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ դատարանը որ-

պես պետության մարմին, արդարադատության իրականացման միջոցով 

պաշտպանում է պետության, հասարակության և քաղաքացիների շահե-

րը ցանկացած այն անձանց ոտնձգություններից, որոնք խախտել են հա-

սարակական իրավակարգը: Այս առումով տեղին է մեջբերել պրոֆեսոր Ս. 

Ս. Ավետիսյանի բնորոշումը, ով արդարադատության արդյունավետությու-

նը պայմանավորում է դատարանների մատչելիության ու դատական կա-

տարյալ պաշտպանության հանգամանքներով [19, էջ 4]: 

Այսպիսով, սույն հոդվածի շրջանակում դիտարկված իրավական 

տերմինների վերաբերյալ կարելի է առաջարկել հետևյալ սահմանումները.  

 դատական իշխանությունը՝ որպես պետական իշխանության 

ճյուղ, իրենից ներկայացնում է անկախ դատական համակարգ և օժտ-

ված է պետական իշխանության այլ ճյուղերի նկատմամբ իշխանական 

լիազորություններով, 

 դատական համակարգը պետության բոլոր դատարանների հա-

մախմբվածությունն է, որոնք գործում են պետության տարածքում և կա-

րող են գործել նաև որևէ պետության տարածքում, 

 դատարանը՝ պետական իշխանության մարմին է և Հայաստանի 

դատական համակարգի տարր, որն օժտված է պետաիշխանական լիա-

զորություններով՝ պետական իշխանության երկու այլ ճյուղերի` օրենսդիր 

և գործադիր, սուբյեկտների նկատմամբ,  

 արդարադատությունը բովանդակում է դատարանների բացար-

ձակ գործունեությունը կապված քրեական, քաղաքացիական, վարչա-

կան և սահմանադրական գործերի դիտարկման և լուծման հետ: 
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ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի ասպիրանտ  

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԲՆՈՐՈՇՄԱՆ 

ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ  

 Հոդվածը փորձ է ներկայացնելու վարչական մարմինների հայե-

ցողական լիազորությունների էությունը, դրանց վերապահված հայե-

ցողական լիազորությունների սահմանները, վարչական հայեցողութ-

յան և դատական հայեցողության կապն ու որոշ տարբերություններ: 

Անդրադարձ է կատարվում նաև հայեցողության կիրառման արդյու-

նավետությանը և այն տարրերի ամբողջությանը, որը իրավակիրառ-

ման ընթացքում վարչական մարմնի ներկայացուցչի գործողությունը 

թույլ է տալիս որակել որպես հայեցողական լիազորություն: 

Հիմնաբառեր. հայեցողություն, վարչական հայեցողություն, վար-

չական հայեցողության սահմաններ, հայեցողական լիազորության 

հատկանիշներ, վարչական հայեցողության հիմնական չափանիշներ, 

դատական հայեցողություն: 

 

Վերջին տասնամյակում հասարակական բազմազան հարաբերութ-

յունները կարգավորող օրենքների և իրավական ակտերի քանակն աննա-

խադեպ աճել է: Այսուհանդերձ, կան հարցեր, որոնք դեռևս չունեն 

օրենսդրական ամրագրում: Բայց օրենսդիրների կատարած աշխատանքի 

շնորհիվ եղած իրավական ակտերով, նախադեպերով, ստատուտներով և 

իրավունքի նորմերով հնարավոր է դարձել այդ հարցերը մեկնաբանել և 

կիրառել այնպես, որ նույնիսկ իրավունքի նորմի կամ որոշակի դրույթի 

բացակայության պայմաններում ապահովվի իրավակարգը, և իրավակի-

րառող մարմինը գործի օրինականության սահմաններում [1, ст. 14-15]: 

 Հայեցողություն եզրույթի իրավական բովանդակության բացահայ-

տումը տեսական մակարդակում և դրա համադրումը ՀՀ գործող 

օրենսդրությամբ սահմանված օրինական բնորոշմանը կունենա ոչ միայն 

տեսական, այլև գործնական նշանակություն: 

Ի՞նչ է վարչական հայեցողությունը:  

Համաձայն լեզվաբան Էդ. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրա-

կան բառարան»-ի` հայեցողություն բառն ունի հետևյալ իմաստները`  

«1. ներքին` մտավոր զննություն, դատողություն, 2. դատելը, դատողութ-

յամբ որոշելը, այս կամ այն կերպ ընտրելը` վճռելը` տնօրինելը (ըստ իր 

դատողության կամքի և այլն) 3. հնց. նայվածք, հայացք» [2, էջ 811]: 

Նույն իմաստներն են արձանագրված նաև ռուսերեն բառարաններում: 
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Մասնավորապես Ս. Օժեգովի (''Талковый словарь русского языка'') բա-

ռարանում այն ունի որպես որոշում, կարծիք, եզրակացություն իմաստ-

ները [3, ст. 828]: Այսինքն` հասարակական կյանքում հայեցողությունը 

սեփական կարծիքով ինքնուրույն որոշում կայացնելու կամ ինքնուրույն 

վարքագիծ դրսևորելու ունակությունն է: 

Իրավագիտության մեջ հայեցողություն եզրույթի իրավական բովան-

դակության բացահայտման մեթոդիկան և տրված սահմանումները զգա-

լիորեն տարբեր են: 

Ըստ Ս.Կուպրեևի` վարչական հայեցողությունը պաշտոնատար ան-

ձին օրենքով վերապահված (ընձեռված) իրավունքն է: Այն թույլ է տալիս 

կոնկրետ գործերով ինքնուրույն (անհատական) որոշել իր կողմից կի-

րառվող միջոցի անհրաժեշտությունը, արդյունավետությունը կամ նպա-

տակահարմարությունը, որոնք բխում են կիրառվող օրենքի նպատակնե-

րի համապատասխանությունից: Իսկ եթե այդ նպատակները չեն բխում 

օրենքի էությունից, ապա պետք է համապատասխանեն հանրային շա-

հին: [1, ст. 32]: 

Հայտնի է նաև Իսրայելի Գերագույն դատարանի նախկին նախա-

գահ Ա. Բարակի առաջարկված բանաձևումը, որի համաձայն` հայեցո-

ղությունն անձի հնարավորությունն է ընտրելու երկու կամ ավելի իրավա-

չափ որոշումներից մեկը [4, ст. 22, 45, 96]: 

Հեղինակավոր է համարվում նաև իրավագետ և վերլուծաբան Յու. 

Տիխոմիրովի բնորոշումը, ըստ որի, վարչական հայեցողությունն այն 

գործունեությունն է, որի դեպքում իրավազոր սուբյեկտը՝ վարչական 

մարմինը, առաջնորդվելով իրեն վերապահված իրավասությամբ, կա-

յացնում է իրավաչափ որոշումներ և կատարում է իրավաչափ գործո-

ղություններ, որոնք նպատակ ունեն լուծելու կառավարչական և այլ 

խնդիրներ [5, ст. 80-85]: 

Նախ ներկայացնենք վարչական հայեցողության հետևյալ չափանիշները. 

ա) Վարչական հայեցողությունը վարչական մարմնի պաշտոնատար 

անձի սուբյեկտիվ գործելակերպն է, այսինքն` հայեցողություն ինքնին չի 

ծագում, այն դրսևորվում է միայն որևէ պաշտոնատար անձի սուբյեկտի 

գործողություններում:  

բ) Վարչական հայեցողությունը ծագում է օրինականությանն ուղղ-

ված խնդիրների լուծման ընթացքում և որպես օժանդակող գործիք է այն 

դեպքերում, երբ օրենսդրական ակտի, կոնկրետ նորմի կամ իրադրութ-

յան օրենսդրական հստակ կարգավորումը բացակայում է: Վարչական 

մարմինը, օգտվելով հայեցողական լիազորության ինստիտուտի օգնութ-

յունից, պետք է գործի օրենքի շրջանակներում, այսինքն` պարտադիր են 

օրինականության ապահովումն ու հանրային շահի պաշտպանությունը:  
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գ) Քննարկվող ինստիտուտի ներսում չի կարող խնդիր ինքնաբերա-

բար ծագել. այն ծագում է դրա իրացման գործընթացում, այսինքն՝ թե 

ինչ կարգավիճակ, հմտություններ ու փորձառնություն ունեցող պաշտոն-

յա է այն կիրառում, կամ ինչ խնդիրներ է լուծում հայեցողության օգնութ-

յամբ, ինչ գործիքներով է իրացնում այն, ընդ որում՝ հայեցողական բոլոր 

գործողությունները պետք է բխեն վարչական մարմնին օրենքով վերա-

պահված իրավունքից:  

Առաջնորդվելով հայեցողության վերաբերյալ մասնագիտական գրա-

կանության մեջ ընդունված հիմնադրույթներով` ընդգծենք, որ հայեցո-

ղությունը պետք է լինի օրենքով չարգելված և ուղղված լինի օրինական 

գործունեության իրականացմանը, հակառակ դեպքում վարչական պաշ-

տոնյայի կամային գործողությունը կարող է կոռուպցիոն ռիսկեր կրել չհա-

մապատասխանելով ո՛չ հասարակության, ո՛չ քաղաքացիների շահերին:  

Այս խնդիրները լուծելու համար իրավագետները պնդում են, որ 

վարչական հայեցողության սահմանները գծվում են այնտեղ, որտեղ 

իրավասու պաշտոնյան կոնկրետ գործով իրականացնում է այնպիսի 

գործողություններ, որոնք մտնում են նրա լիազորությունների սահման-

ներում կամ բխում են դրանցից, և ցանկացած քայլի իրականացման 

ելակետ է ծառայում գործի օբյեկտիվ, բազմակողմանի, օրինական լուծ-

ման տեսլականը [6, ст. 263-275]:  

Այստեղ կատարենք մի կարևոր եզրահանգում. թեև վարչական հա-

յեցողությունն իրականացվում է որոշակի պաշտոնյայի սուբյեկտիվ գոր-

ծողություններով, պայմանավորված է նրա գիտելիքներից, արհեստա-

վարժությունից, ըստ էության որևէ սուբյեկտիվ կամ օրենքին հակասող 

կարծիք չի կարող դրված լինել դիսկրեցիոն իշխանության իրականաց-

ման հիմքում, այլապես այն կդադարի լինել հայեցողություն և կվերածվի 

կամայականության: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ առանձնացնում ենք վարչական իրա-

վախախտումների գործերով վարույթի շրջանակներում հայեցողական 

լիազորությունների իրականացման հետևյալ բնորոշ կողմերը: 

1) Վարչական հայեցողությունը պետական կառավարման նպատակ-

ների իրականացման գործիք է, որը ծառայում է քաղաքացիների, իրավա-

բանական անձանց, հասարակության ու պետության իրավունքների և 

ազատությունների, օրենքով պաշտպանվող շահերի իրականացմանը: 

2) Վարչական հայեցողությունը թույլ է տալիս վարչական իրավա-

խախտման գործով որոշում կայացնել ոչ միայն գործադիր իշխանության, 

այլև պետական ծառայողի՝ վարչական մարմնի պաշտոնատար անձի 

անունից: 
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3) Վարչական հայեցողությունը նվազեցնում է վարչական իրավա-

խախտումների վերաբերյալ գործերի քննության ընթացքում սխալների 

հավանականությունը, քանի որ պաշտոնատար անձը հանդես է գալիս 

ոչ թե ուղղակի որպես իրավակիրառ, այլ որպես քննվող գործով իրա-

վունքի նորմի յուրօրինակ ստեղծող: 

4) Վարչական հայեցողությունը ծառայում է օրենսդրական գործու-

նեության թերությունների հաղթահարմանը, որը պայմանավորված է 

ժամանակային մեծ կտրվածքների համար իրավունքի նոր նորմերի 

ստեղծման և զարգացող աշխարհում նոր հարաբերությունների ձևավոր-

ման հանգամանքներով: Հայեցողությունը տվյալ դեպքում թույլ է տալիս 

պետական կառավարման ոլորտում օպերատիվ արձագանքել հասարա-

կական հարաբերությունների դինամիկային: 

5) Հաշվի առնելով իրավունքի որոշ նորմերի մեկնաբանության բար-

դությունը և դրանց կիրառության անորոշությունը` վարչական և դատական 

հայեցողությունը վարչական մարմնի պաշտոնատար անձին կամ դատա-

վորին իրավունք են վերապահում մեկնաբանելու նորմը և կանխորոշելու 

դրա իրականացման ճանապարհները՝ ելնելով կոնկրետ գործի փաստա-

կան հանգամանքներից, որոնք մատնանշված են այդ նորմում [7, ст. 21-23]: 

Նշենք, որ ուսումնասիրվող ինստիտուտն անխզելիորեն կապված է 

դատական հայեցողության հետ: Ուստի հոդվածում զուգահեռներ ենք 

տանում դատական հայեցողության հետ` վարչական հայեցողության բուն 

էությունն ու բնորոշ հատկանիշներն առավել ըմբռնելի դարձնելու համար:  

Հարկ է նկատել, որ հայեցողությունը հնարավոր է և իրականացվում 

է միայն գործող օրենքի շրջանակներում: Ընդ որում՝ տույժի տեսակի կի-

րառումը բխում է հենց իրավախախտումն ամրագրող նորմի դիսպոզի-

ցիայից և պատժամիջոցներից, այսինքն՝ նորմի կառուցվածքից: Այսպես, 

համաձայն Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 

(այսուհետև՝ ՎԻՎՕ) 24-րդ հոդվածի 3-րդ կետի` մեկ վարչական իրավա-

խախտման համար կարող է նշանակվել հիմնական կամ հիմնական ու 

լրացուցիչ տույժ: Օրինակ` նույն օրենսգրքի 172-րդ հոդվածն ամրագրում 

է. «hրազենից կրակելը բնակավայրերում և դրա համար չհատկացված 

վայրերում, ինչպես նաև դրա համար հատկացված տեղերում սահման-

ված կարգի խախտումով` առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահ-

մանված նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով` հրազե-

նի և ռազմամթերքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա» [8, հոդվածներ 

24.3, 172]: Այսինքն` վարչական ակտը կիրառող մարմինը, ըստ իր հայե-

ցողության, կարող է նշանակել կա՛մ հիմնական, կա՛մ հիմնական և լրա-

ցուցիչ պատիժ, առաջնորդվելով օրինականությանն առավելագույնս 

հասնելու նպատակահարմարությամբ և հանրային շահերով: 
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Վարչական մարմնի պաշտոնատար անձի ընտրության ազատությունը 

սահմանափակված է նրան վերապահված լիազորություններով: Այս կետը 

կարևորում ենք հետազոտության ողջ գաղափարի առումով: Այդ առնչութ-

յամբ բերենք մեկ այլ օրինակ, որով կփորձենք նաև տարբերակում դնել 

դատական և վարչական հայեցողությունների միջև: Ըստ ՎԻՎՕ-ի 37-րդ 

հոդվածի` «վարչական տույժը կարող է նշանակվել իրավախախտումը կա-

տարվելու օրվանից ոչ ուշ, քան երկու ամսվա ընթացքում, իսկ շարունակ-

վող և տևող իրավախախտման դեպքում` այն բացահայտվելու օրվանից 

երկու ամսվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հոդվածով նախատեսված 

դեպքերի»: Իսկ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետև՝ 

ՎԴՕ) 84-րդ հոդվածի համաձայն` վարչական դատարանում վարչական 

գործի քննության ժամկետները ձևակերպվում են որպես ողջամիտ: Ստաց-

վում է՝ վարչական մարմնի պաշտոնատար անձն օժտված է իրականացնե-

լու հայեցողական լիազորություններ երկու ամիսների ընթացքում, մինչդեռ 

վարչական դատարանի դատավորը դրանք իրականացնում է ողջամիտ 

ժամկետներում, ինչը նրան առավելություն է տալիս վարչական մարմնի 

պաշտոնատար անձի նկատմամբ: 

Հայեցողության հաջորդ կարևոր հատկանիշն այն է, որ վարչական 

մարմինը իրավասու է որպես պատիժ նշանակելու միայն վարչական 

տուգանք կամ նախազգուշացում, մինչդեռ իրավասու չէ կիրառելու այն-

պիսի պատժամիջոցներ, որպիսիք նախատեսում է ՎԴՕ 125-րդ հոդվա-

ծը, մասնավորապես դրա 6-րդ կետը՝ ֆիզիկական կամ իրավաբանա-

կան անձին որոշակի իրավունքներից զրկելու կամ նրա վրա որոշակի 

պարտականություններ դնելու մասին: Այստեղ երևում է տարբերությունը 

վարչական հայեցողության և դատական հայեցողության միջև, չմոռա-

նանք, որ վարչական դատարանում վարչական մարմինն ինքն է հանդես 

գալիս որպես կողմ, իսկ կողմերը դատավարության մեջ հավասար են և 

առավելություն չունեն [9, հոդվածներ 84, 125.6, 6]: 

Կարևոր հատկանիշ է այն, որ հայեցողությունն իրականացվում է վա-

րութային ձևով: Այսինքն` վարչական մարմինը պարտավոր է պահպանել 

վարչական իրավախախտման վերաբերյալ փաստաթղթի (ակտի, արձա-

նագրության) գրավոր ձևը, հակառակ դեպքում այն չունի իրավաբանա-

կան ուժ: Բացի այդ` հայեցողության ընթացակարգային ձևը ենթադրում է, 

որ վարչական մարմնի պաշտոնյան պետք է գործի բացառապես օրենքով 

սահմանված ընթացակարգերով, պահպանի ձևային բոլոր կողմերը, ար-

հեստականորեն չխոչընդոտի գործընթացին: 

Եվ վերջապես, այլընտրանքային մի քանի որոշումներից մեկի ընտ-

րությունը պայմանավորված է վարչական պաշտոնյայի աշխարհայաց-

քով, փորձառությամբ և մասնագիտական հմտություններով: Համաձայն 
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Չ. Կոխի բնորոշման` այն վարչահամակարգերում, որոնք գործառնում են 

վարչական հայեցողությունը, առկա է դիսկրեցիոն իշխանության իրակա-

նացման մասնագիտական ազդեցիկ դպրոց, որի հիմքում ընկած է ժամա-

նակը, գիտելիքների վրա հիմնված փորձը, մասնագիտական որակները և 

այն անձանց անհատական հոգեբանական հատկանիշները, որոնք իրա-

կանացնում են դիսկրեցիոն իշխանությունը: Այդ անձինք հայտնի չափով 

կաշկանդված են օրենքով, և ազատությունը տրված է նրանց միայն դրա 

շրջանակներում գործելու համար, որը պետք է նպաստի առավել որակյալ 

ու բարձր տիպի որոշումներ ընդունելուն [10, էջ 470, 494]: 

Հայեցողությունն իրավակիրառ գործունեության ինքնուրույն տարր է 

(հոգեբանական, տրամաբանական, իրավական, պատմական, փիլիսոփա-

յական), ուստի դրա դերն անգնահատելի է առկա իրավախախտման գոր-

ծով անցկացվող վարույթի օրինական, բարեխիղճ, իրավակարգի տարրե-

րի ապահովման առկայությամբ իրականացման համար [11, ст. 229, 234]:  

Միաժամանակ ընդգծենք, որ վարչական հայեցողության ոլորտն 

ավելի նեղ է, քան դատական հայեցողության շրջանակը, քանի որ այն 

դրսևորվում է հանրային իրավունքում, մինչդեռ դատական հայեցողու-

թյունն արտացոլվում է թե' հանրային և թե' մասնավոր իրավունքի մեջ: 

Ըստ էության, այսօր գերխնդիրը ոչ թե վարչարարության իրակա-

նացման ընթացքում վարչական մարմինների հայեցողական լիազորութ-

յունների բացառումն է կամ նվազեցումը, այլ դրանք օրինականության 

սահմաններում պահելն ու բացառապես մարդու և քաղաքացու իրա-

վունքների ու ազատությունների պաշտպանության և պետական շահերն 

ապահովելուն ուղղելը: Եթե եվրոպական և մի շարք այլ երկրներ հաջո-

ղությամբ օգտագործում են դիսկրեցիոն իշխանության պտուղները գործ-

նականում, ապա ՀՀ վարչական իրավունքի ոլորտի օրենսդրության 

որակն ու իրավաբանական տեխնիկան նույնպես համապատասխանում 

են տվյալ չափանիշներին, իհարկե, որոշ վերապահումներով, որոնք, 

կարծում ենք, նույնպես ժամանակի և փորձի կուտակման հետ զուգահեռ 

կհասցվեն նվազագույնի: 
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ՄԱՐԻՆԵ ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

իրավագիտության ամբիոնի հայցորդ 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան (այսուհետև՝ 

ՄԻԵԴ) գանգատ կարող են ներկայացնել ՀՀ քաղաքացիները, 

օտարերկրացիները և քաղաքացիություն չունեցող, սահմանափակ 

գործունակությամբ, անգործունակ ճանաչված անձինք, անչափա-

հասները, ազատազրկվածները: ՄԻԵԴ-ը քննում է Եվրոպական 

համաձայնագրով երաշխավորվող իրավունքների և ազատություն-

ների խախտմանը վերարբերող գանգատները: 

Եվրոպական համաձայնագրով սահմանված մարդու իրավունք-

ների և ազատությունների գերակշիռ մասն ամրագրված է նաև ՀՀ 

Սահմանադրությամբ: Սահմանադրության և Եվրոպական համաձայ-

նագրի համեմատական վերլուծությունը փաստում է, որ սահմանադ-

րությամբ ամրագրված հիմնական իրավունքներն ու ազատություն-

ները, ըստ էության, համահունչ են Եվրոպական համաձայնագրի չա-

փանիշներին, ինչն ինքնըստինքյան երաշխավարում է դրանց 

պաշտպանությունը նաև ՄԻԵԴ-ի ընթացակարգերով: Միաժամա-

նակ, որպեսզի զուտ իրավական ձևակերպումների կտրվածքով հա-

մապատասխանությունը հանգեցնի նաև իրավակիրառ պրակտիկա-

յի համապատասխանության, հարկ է, որպեսզի ձեռնարկվեն մի 

շարք կառուցակարգային և ընթացակարգային նորամուծություններ: 

 Հիմնաբառեր. ՄԻԵԴ, Եվրոպական համաձայնագիր, սահմա-

նադրություն, մարդու իրավունքներ, ազգային օրենսդրություն, գան-

գատ, պետության իրավազորություն, քաղաքացի, օտարերկրացի: 

 
Մարդու իրավունքների Եվրոպական համաձայնագիրը (այսուհետև՝ 

Համաձայնագիր) վավերացնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետութ-

յան իրավազորության ներքո գտնվող յուրաքանչյուր անձ կարող է գան-

գատ ներկայացնել ՄԻԵԴ: Այսինքն` ՀՀ-ի դեմ ՄԻԵԴ գանգատ ներկա-

յացնելու իրավունք ունեն ոչ միայն ՀՀ քաղաքացիները, այլև օտարերկ-

րացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք: Գանգատ կարող են 

ներկայացնել բոլորը, այդ թվում՝ անչափահասները, սահմանափակ գոր-

ծունակությամբ անձինք, անգործունակ ճանաչվածները, ազատազրկ-

վածները: 
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Պետությունը պատասխանատվություն է կրում իր մարմինների և 

պաշտոնատար անձանց գործողությունների, իրավաբանական անձանց 

գործունեության համար: ՄԻԵԴ-ի պրակտիկայի համաձայն, երբ խոսքը 

վերաբերում է Եվրոպական համաձայնագրով երաշխավորվող իրա-

վունքների և ազատությունների խախտմանը, նկատի է առնվում բացա-

ռապես պետական, այսինքն` օրենսդիր, գործադիր և դատական մար-

մինների ու մունիցիպալ իշխանությունների գործունեությունը: Եթե իրա-

վախախտումները կատարվել են նշված մարմինների կողմից, միևնույն 

է, Եվրոպական համաձայնագրի [2] 34-րդ հոդվածի ուժով մասնակից 

պետությունն է կրում պատասխանատվություն և ՄԻԵԴ-ում հանդես է 

գալիս որպես պատասխանող: Անձն իրավունք չունի ՄԻԵԴ-ում գանգա-

տարկել ներպետական դատարանի այն վճիռը, որը վերաբերում է մաս-

նավոր անձանց միջև վեճերի լուծմանը: Սակայն, այդուհանդերձ, եթե 

պարզվի, որ ազգային դատարանը նման վճիռ կայացնելիս խախտել է 

տվյալ պետությունում գործող անձի` օրենքի հիման վրա ստեղծված ան-

կախ և անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում արդար և 

հրապարակային դատաքննության իրավունքը (Եվրոպական համաձայ-

նագրի 6-րդ հոդված), ապա ենթադրյալ իրավախախտման զոհն իրա-

վունք ունի գանգատարկել պետության համապատասխան մարմնի վճիռը 

կամ գործողությունները: Նման դեպքում ՄԻԵԴ-ում քննության առարկա 

կլինի տվյալ պետության կողմից անձի իրավունքի խախտման փաստը: 

Համաձայն Եվրոպական համաձայնագրի [2, (04.11.1950թ.)] 1-ին 

հոդվածի՝ մասնակից պետություններն իրենց իրավազորության ներքո 

գտնվող յուրաքանչյուր անձի համար ապահովում են Եվրոպական հա-

մաձայնագրով երաշխավորվող իրավունքներն ու ազատությունները:  

ՄԻԵԴ-ն իրավասու է քննել միայն այնպիսի վեճեր, որոնք գտնվում 

են իր առարկայական ընդդատության ներքո (ratione materiae): Նա կա-

րող է քննության ընդունել մարդու այնպիսի ազատությունների ու իրա-

վունքների ոտնահարման, խախտման մասին բողոքներ, որոնք նախա-

տեսված են 1950թ. «Մարդու իրավուքների և հիմնարար ազատություն-

ների պաշտպանության մասին Եվրոպական համաձայնագրով» և դրան 

կից Արձանագրություններով: Այլ իրավունքների ու ազատությունների 

խախտման շուրջ առաջացած վեճերի քննությունը դատարանը մերժում է:  

Եվրոպական համաձայնագիրը հնարավորություն է ընձեռնում ան-

դամ-պետություններին իրենց ազգային օրենսդրություններում առավել 

բարենպաստ պայմաններ նախատեսել անձի իրավունքների պաշտպա-

նության ոլորտում` հատկապես, նշելով, որ Համաձայնագրում սահման-

ված ոչ մի դրույթ չի կարող մեկնաբանվել մարդու իրավունքների պաշտ-

պանությանն ուղղված միջոցների սահմանափակման տեսանկյունից: 
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Այսպես օրինակ` «Սաունդերսն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության» [3] 

գործի քննության ընթացքում ՄԻԵԴ-ը նշել էր, որ թեև լռության և սեփա-

կական անձի դեմ ցուցմունք չտալու մասին իրավունքներն անմիջականո-

րեն նախատեսված չեն Եվրոպական համաձայնագրի [2, (04.11.1950թ.)] 

6-րդ հոդվածում, սակայն դրանք, այնուամենայնիվ, համընդհանուր ճա-

նաչում են ստացել միջազգային-իրավական ակտերով, որոնք էլ ընկած 

են արդար դատական քննության իրականացման հիմքում:  

ՄԻԵԴ-ի առարկայական ընդդատությունն ավելի լավ պատկերաց-

նելու համար անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ Եվրոպական 

համաձայնագրում ամրագրված կարևոր իրավունքներին ու ազատութ-

յուններին` միաժամանակ նշելով, որ դրանց մեծամասնությունը ներառ-

ված է ՀՀ Սահմանադրության մեջ: 

Եվրոպական համաձայնագրի [2, (04.11.1950թ.)] 2-րդ հոդվածը 

երաշխավորում է յուրաքանչյուրի կյանքի իրավունքը: Այս իրավունքն 

իրականացվում է ոչ միայն այլ անձին դիտավորյալ կյանքից զրկելն 

օրենսդրորեն արգելելով, այլև՝ կատարված սպանության դեպքերի 

քննության արդյունավետ միջոցներ նախատեսելով: Օրինակ` «Կայան 

ընդդեմ Թուրքիայի» [3, ст. 485] գործով իր որոշման մեջ ՄԻԵԴ-ը նշել 

էր, որ թուրքական իշխանությունների կողմից Եվրոպական համաձայ-

նագրի 2-րդ հոդվածի խախտման փաստը հաստատված է, քանի որ չեն 

նախաձեռնվել բոլոր անհրաժեշտ ու արդյունավետ գործողությունները 

զոհի մահվան փաստական հանգամանքները պարզելու համար: 

Քննարկվող հոդվածը, որքան էլ որ զարմանալի թվա, չի բացառում 

մահապատժի կիրառումը, եթե այն նախատեսված է ազգային օրենսդ-

րությամբ: Սակայն, մահապատժից համընդհանուր հրաժարումը հիմնա-

վորված է Եվրոպական համաձայնագրի 1985-ի հմ. 6 Արձանագրութ-

յամբ, որն արգելում էր մահապատիժը սովորական պայմաններում: Հա-

մար 13 Արձանագրությունը նախատեսեց մահապատժի արգելումն ար-

դեն բոլոր` նույնիսկ պատերազմական իրավիճակներում: Չնայած նրան, 

որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի վավերացրել այդ Արձանագ-

րությունը և վավերացրել է միայն հմ. 6 Արձանագրությունը, սակայն, 

հաշվի առնելով այն, որ 1999-ից ի վեր մահպատժի մասին ոչ մի դա-

տավճիռ չէր իրագործվել` Հայաստանի Հանրապետությունն օրենսդ-

րությամբ 2003թ. պաշտոնապես հրաժարվեց մահապատժից, որպես 

պատժատեսակի, կիրառումից, ինչը, մեր կարծիքով, մեծ քայլ է մարդ-

կային կյանքի, որպես բարձրագույն արժեքի ճանաչման ճանապարհին: 

Եվրոպական համաձայնագրի [2, (04.11.1950թ.)] 3-րդ հոդվածն ամ-

րագրում է տանջանքների ենթարկելու արգելքի սկզբունքը: Այստեղ, 

նշվում է. «Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի տանջանքների և անմարդկային 
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կամ արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքի կամ պատժի»: 

«Իռլանդիան ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի» [5] գործով ՄԻԵԴ-ն ամրագրել 

է, որ տանջանք է համարվում դիտավորյալ անմարդկային վերաբերմուն-

քը, որը պատճառում է լուրջ ու դաժան տառապանքներ, ֆիզիկական և 

հոգևոր ցավ: ՄԻԵԴ-ի կարծիքով մարդկային արժանապատվությունը 

նսեմացնող վերաբերմունք է համարվում վատ (անարժան) վերաբեր-

մունքը` ուղղված տուժողին վախեցնելուն, ցավի, անլիարժեքության զգա-

ցողություն առաջացնելուն, նրան վիրավորելուն, նվաստացնելուն: Պետք 

է նկատել, որ այս հասկացությունները բացակայում են ՀՀ օրենսդրութ-

յունում` չնայած որ տանջանքների ենթարկելու արգելքի մասին դրույթն 

ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրության [1] 17-րդ հոդվածում, ըստ որի. 

«ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների, ինչպես նաև անմարդկա-

յին կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի: Ձերբակալված, 

կալանավորված և ազատազրկված անձինք ունեն մարդասիրական վե-

րաբերմունքի և արժանապատվության հարգման իրավունք: Մարդուն չի 

կարելի առանց իր համաձայնության ենթարկել գիտական, բժշկական և 

այլ փորձերի»:  

Կարևորագույն դատավարական իրավունքներից է արդարացի դա-

տական քննության իրավունքը` ուղղված մարդու խախտված իրավունք-

ների ու ազատությունների արդյունավետ պաշտպանությանն ու վերա-

կանգնմանը, որն ամրագրված է Եվրոպական համաձայնագրի [2, 

(04.11.1950թ.)] 6-րդ հոդվածում: Պետք է նշել, որ «արդարացի դատաքն-

նություն» տերմինն օգտագործելիս Եվրոպական համաձայնագիրն առա-

ջին հերթին ի նկատի ունի ոչ թե ազգային դատարանների վճիռների 

արդարացի ու հիմնավոր լինելը, այլ այն դատաքննության ընթացակար-

գի համապատասխանությունը Համաձայնագրի պահանջներին, որի 

արդյունքում կայացվել է այդ վճիռը: Այսպիսով, ՄԻԵԴ-ը չի հանդիսա-

նում չորրորդ ատյան ազգային դատարանների հանդեպ և չի վերանա-

յում նրանց կողմից քննված գործերը փաստական կամ կիրառված ազ-

գային օրենքի օրինականության տեսանկյունից: Պետություններին լայն 

ընտրություն է տրված այն միջոցների ընտրության հարցում, որոնք թույլ 

կտան իրենց դատական համակարգերին համապատասխանել քննարկ-

վող հոդվածի պահանջներին: 

Եվրոպական համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հան-

րային դատական քննությունը պետք է իրականացվի խելամիտ ժամ-

կետներում անկախ ու անշահագրգիռ, օրենքով ստեղծված դատարանի 

կողմից: Արդար դատաքննության համար հիմք է հանդիսանում դատա-

կան պաշտպանության պատշաճ, այսինքն` իրական, ոչ թե ձևական, 

հասանելիությունը` իր ողջ բաղկացուցիչներով հանդերձ: «Գոլդերն ընդ-
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դեմ Մեծ Բրիտանիայի» [4] գործով որոշման մեջ ՄԻԵԴ-ը հստակ սահ-

մանել է, որ պետությունը չի կարող սահմանափակել կամ վերացնել դա-

տական պաշտպանության իրավունքն այս կամ այն ոլորտում կամ իրա-

վախախտումից տուժող անձի ոչ բավարար նյութական վիճակի պատ-

ճառով: Այսպես` ՀՀ Սահմանադրության [1, ՀՀՊՏ 2005.12.05, 05.12.2005] 

18 և 19-րդ հոդվածները սահմանում են, որ յուրաքանչյուր ոք ունի իր 

իրավունքների և ազատությունների դատական, ինչպես նաև այլ պետա-

կան մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ մի-

ջոցների իրավունք: Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքներն ու ազա-

տություններն օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանելու 

իրավունք` այդ թվում մարդու իրավունքների ու ազատությունների 

պաշտպանության միջազգային մարմիններ դիմելու միջոցով: Յուրաք-

նաչյուր ոք ունի իր խախտված իրավունքները վերականգնելու նպատա-

կով հավասարության պայմաններում, արդարության բոլոր պահանջնե-

րի պահպանմամբ, անկախ և անկողմնակալ դատարանի կողմից ողջա-

միտ ժամկետում իր գործի հրապարակային քննության իրավունք: Հատ-

կանշական է, որ մեր բարձրագույն օրենքը ոչ միայն սահմանում է անձի 

իրավունքը դատական պաշտպանություն ստանալ, այլև նշում է, որ այդ 

օգնությունը պետք է լինի արդյունավետ: Բացի այդ, ՀՀ Սահմանադ-

րության [1, ՀՀՊՏ 2005.12.05, 05.12.2005] 20-րդ հոդվածը նախատե-

սում է, որ ցանկացած անձ ունի իրավաբանական օգնություն ստանալու 

իրավունք, ընդ որում` օրենքով սահմանված դեպքերում իրավաբանա-

կան օգնությունը ցուցաբերվում է պետական միջոցների հաշվին: Սա ա-

պահովում է յուրաքանչյուր անձի պաշտպանության իրավունքի գործնա-

կան իրականացումը: 

Եվրոպական համաձայնագրի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում 

է անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը. «Հանցագործության կա-

տարման մեջ մեղադրվող յուրաքանչյուր ոք համարվում է անմեղ, քանի 

դեռ նրա մեղքը չի ապացուցվել օրենքով սահմանված կարգով և չի հաս-

տատվել օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով»: ՀՀ Սահմանադրության 

[1, ՀՀՊՏ 2005.12.05, 05.12.2005] 21-րդ հոդվածը նույնպես ամրագրել է 

այս սկզբունքը. «Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է 

անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ օրենքով սահ-

մանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով: 

Մեղադրյալը պարտավոր չէ ապացուցել իր անմեղությունը: Չփարատ-

ված կասկածները մեկնաբանվում են հօգուտ մեղադրյալի»:  

ՄԻԵԴ-ը բազմիցս անդրադարձել է անկախության կանխավարկա-

ծին, այսպես օրինակ` «Մինելլին ընդդեմ Շվեյցարիայի» [6] և «Բարբե-

րան, Մեսսեգեն ու Խաբարդոն ընդդեմ Իսպանիայի» [7] գործերով 
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ՄԻԵԴ-ը հաստատել է, որ դատավորները չպետք է ելնեն այն համոզ-

մունքից, որ մեղադրյալը կատարել է իրեն վերագրվող հանցագործությու-

նը: Նրա մեղքի ապացուցման պարտականությունը կրում է մեղադրող 

կողմը, և ցանկացած կասկած պետք է մեկնաբանվի հօգուտ մեղադրյալի:  

Դատական քննության հրապարակայնության սկզբունքը, որն ամ-

րագրված է Եվրոպական համաձայնագրի 6-րդ հոդվածում, նույնպես 

երաշխավորում է դատաքննության թափանցիկությունն ու անաչառութ-

յունը, և արդարացի որոշման կայացումը: Այս սկզբունքն իր ամրագրումն 

է ստացել նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 16-րդ հոդվա-

ծով: Հրապարակայնության սկզբունքն ամրագրված է նաև ՀՀ քաղ. 

դատ. օրենսգրքի 8-րդ հոդվածում հետևյալ շարադրությամբ.  

«1. Դատարաններում քաղաքացիական գործերի քննությունը 

դռնբաց է: 

2. Գործի քննությունը դռնփակ նիստում թույլատրվում է օրենքով 

նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև որդեգրման գաղտնիությունը, 

քաղաքացիների անձնական կամ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխե-

լիությունն ապահովելու, առևտրային կամ այլ գաղտնիք պահպանելու 

անհրաժեշտության վերաբերյալ միջնորդությունը դատարանի կողմից 

բավարարվելու դեպքում: 

… Դատարանի վճիռը բոլոր դեպքերում հրապարակվում է դռնբաց 

նիստում, բացառությամբ որդեգրման գործերով գործն ըստ էության լուծող 

դատական ակտի եզրափակիչ մասի հրապարակման դեպքերի: Որդեգր-

ման գործերով գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի եզրափակիչ 

մասը կարող է հրապարակվել միայն որդեգրողի համաձայնությամբ»: 

Դատական քննության թափանցիկությունը ենթադրում է, որ դատա-

կան նիստին ներկա գտնվող ցանկացած անձ հնարավորություն ունի ար-

ձանագրել ողջ գործընթացը օրենքով չարգելված ցանկացած միջոցով: 

Պետք է նշել, որ հրապարակայնության սկզբունքը միակն է, որի հա-

մար Եվրոպական համաձայնագրով ուղղակիորեն նախատեսված են 

սահմանափակումներ, մասնավորապես` «զանգվածային լրատվության 

միջոցներն ու հասարակության ներկայացուցիչները կարող են հեռացվել 

դատական դահլիճից ողջ դատաքննության ընթացքում կամ նրա մի մա-

սից` ելնելով բարոյականության, հասարակական կարգի պահպանման 

հասարակության ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով, 

կամ անչափահասի շահերի կամ կողմերի անձնական կյանքի գաղտ-

նիության պահպանման նպատակով, կամ էլ այդպես է նպատակահար-

մար գտնում դատարանը` հաշվի առնելով որ հրապարակայնության 

սկզբունքի պահպանումը հակասում է արդարադատության իրականաց-
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մանը»: Այսպիսով` հրապարակայնության սկզբունքի նկատմամբ կիրառ-

վում է, այսպես կոչված, «համաչափության թեստը»:  

Եվրոպական համաձայնագրի [2, (04.11.1950թ.)] 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ 

հոդվածների համաձայն` Եվրոպական համաձայնագրի անդամ պետութ-

յունները մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության 

նկատառումներով պարտավոր են օրենքով ստեղծել դատական մարմին-

ներ, որոնք կլինեն միմյանցից, պետական իշխանության այլ կառուցված-

քային տարրերից անկախ և կերաշխավորեն անհետաձգելի ու արդար 

դատաքննության անցկացումը` պահպանելով դատական վարույթի բո-

լոր մասնակիցների իրավունքները: ՀՀ Սահմանադրությունը և ՀՀ դա-

տական օրենսգիրքը նույնպես ուղղակի կամ անուղղակիորեն ամրագ-

րում են դատարանների և դատավորների անկախության սկզբունքը: 

Սահմանադրության [1, ՀՀՊՏ 2005.12.05, 05.12.2005] մեջ ամրագրված 

է, որ դատարանների անկախության երաշխավորն են սահմանադրութ-

յունը և օրենքները, իսկ դատական օրենսգրքում անմիջականորեն չի 

ամրագրվում դատարաննների անկախությունը, սակայն սահմանում է, 

որ դատավորներն անկախ են իրենց պարտականություններն իրակա-

նացնելիս, հետևաբար` անուղղակիորեն ամրագրում է նաև դատարան-

ների անկախությունը:  

Ինչպես ավելի վաղ նշվել էր, ՄԻԵԴ-ը կաշկանդված չէ ազգային 

օրենսդրության դրույթներով, սակայն գործերի քննության ընթացքում, 

կամա թե ակամա, նա ստիպված է լինում անդրադառնալ ազգային 

օրենսդրություններին, ուսումնասիրել դրանցում ամրագրված պահանջ-

ները և պարզել, թե որքանով են համապատասխանում իշխանություն-

ների գործողությունները իրենց ազգային օրենքին ու թե որքանով են 

այդ օրենքի պահանջները համապատասխանում Եվրոպական համա-

ձայնագրի դրույթներին: ՄԻԵԴ-ի կողմից մարդու իրավունքներն ու 

ազատությունները սահմանափակող ազգային օրենքներին ներկայաց-

նում է հետևյալ պահանջները. դրանք պետք է լինեն պարզ, հստակ, 

մատչելի և դրանց կիրառումը լինի կանխատեսելի: 

Համար 1 Արձանագրության 3-րդ հոդվածն ամրագրում է ազատ 

ընտրությունների իրավունքը, ըստ որի, անդամ պետությունները պար-

տավորվում են խելամիտ հաճախականությամբ փակ քվեարկությամբ 

անցկացնել ազատ ընտրություններ, որոնք կապահովեն բնակչության 

ազատ կամահայտնությունը օրենսդիր իշխանության ընտրության գոր-

ծում: ՀՀ Սահմանադրության [1, ՀՀՊՏ 2005.12.05, 05.12.2005] 30-րդ 

հոդվածն առավել տարածական սահմանում է տվել ընտրական իրա-

վունքին, մասնավորապես այնտեղ ամրագրված է. «Հայաստանի Հան-

րապետության տասնութ տարին լրացած քաղաքացիներն ունեն ընտրե-



Իրավագիտություն 
 

 

127 

լու և հանրաքվեներին մասնակցելու, ինչպես նաև անմիջականորեն և 

կամքի ազատ արտահայտությամբ ընտրված իրենց ներկայացուցիչների 

միջոցով պետական կառավարմանը և տեղական ինքնակառավարմանը 

մասնակցելու իրավունք…»: Հատկանշական է, որ ՀՀ Սահմանդրությու-

նը տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետև՝ ՏԻՄ) ընտ-

րություններին մասնակցելու իրավունք է տալիս նաև ՀՀ քաղաքացիութ-

յուն չունեցող անձանց: Բացի այդ, ընտրական իրավունքի սահմանա-

փակման դեպքերը ևս նախատեսված են Սահմանադրության նշված 

հոդվածով, որտեղ նշվում է, որ ընտրելու ու ընտրվելու իրավունից 

զրկված են դատարանի վճռով անգործունակ ճանաչված, ինչպես նաև 

օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով ազատազրկման դատապարտ-

ված և պատիժը կրող քաղաքացիները: 

Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրել է բավականին մարդա-

սիրական մոտեցում և օտարերկացիներին ընձեռել է գրեթե բոլոր այն ի-

րավունքները, որոնցից օգտվում են իր քաղաքացիները: Բացառություն 

են կազմում թերևս հողի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, որը, 

համաձայն Սահմանադրության [1, ՀՀՊՏ 2005.12.05, 05.12.2005] 31-րդ 

հոդվածի՝ պատկանում է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղա-

քացիներին, ընտրություններին մասնակցելու և հանրային ծառայության 

ընդունվելու իրավունքները, որոնք նույնպես Սահմանադրության 30-րդ 

և 30.2–րդ հոդվածներով տրված են միայն քաղաքացիներին: Սակայն 

այս դրույթները ևս բացարձակ իմաստ չեն կրում, քանի որ Սահմանադ-

րությամբ նախատեսված է նաև, որ օրենքով նախատեսված դեպքերում 

օտարերկրացիներն ու քաղաքացիություն չունեցող անձինք ևս կարող են 

լինել հողի սեփականատեր, իսկ քաղաքացիություն չունեցող անձինք 

կարող են մասնակցել ՏԻՄ-երի ընտրություններին ու տեղական հան-

րաքվեներին: Հաշվի առնելով ՀՀ տարածքային տվյալները՝ արտագաղ-

թի տարեցտարի ավելացող ցուցանիշը և ռազմավարական դիրքը՝ նման 

մոտեցումը կարող է հանգեցնել մեր հանրապետության ժողովրդագրա-

կան լուրջ փոփոխությունների, որոնք էլ կարող են հանգեցնել տարածքի 

հայաթափման: Նման վտանգը կանխելու նկատառումով էլ առաջարկում 

ենք սահմանափակել օտարերկրացիների սեփականության իրավունքնե-

րը և հստակ սահմանել, որ ոչ միայն հողի, այլև բնակարանի, բնակելի 

տան սեփականատեր Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է լինել 

միայն ՀՀ քաղաքացին: 

Մենք անդրադարձանք մարդու գրեթե բոլոր հիմնարար ազատութ-

յուններին, որոնք ամրագրված են թե' Եվրոպական համաձայնագրում և 

դրան կից Արձանագրություններում և թե' ՀՀ Սահմանադրության մեջ, 

սակայն պետք է նշել, որ Սահմանադրությունը չի սահմանափակվում իր 
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մեջ ներառված իրավունքներով ու ազատություններով և պարունակում է 

հոդված, ըստ որի. «Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու և քաղա-

քացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները չեն բացառում 

օրենքներով ու միջազգային պայմանագրերով սահմանված այլ իրա-

վունքներ և ազատություններ…»: 

Այսպիսով, վերոհիշյալ համեմատական վերլուծությունը փաստում է, 

որ Սահմանադրությամբ ամրագրված հիմնական իրավունքներն ու ա-

զատությունները, ըստ էության, համահունչ են Եվրոպական համաձայ-

նագրի չափանիշներին, ինչն ինքնըստինքյան երաշխավարում է դրանց 

պաշտպանությունը նաև ՄԻԵԴ-ի ընթացակարգերով: Միաժամանակ, 

որպեսզի զուտ իրավական ձևակերպումների կտրվածքով համապա-

տասխանությունը հանգեցնի նաև իրավակիրառ պրակտիկայի համա-

պատասխանության, հարկ է, որպեսզի ձեռնարկվեն մի շարք կառուցա-

կարգային և ընթացակարգային նորամուծություններ: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ РОДОВОЙ ПОДСУДНОСТИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Жалобу в ЕСПЧ могут представить граждане РА, иностранцы и 
лица, не имеющие гражданства, несовершенолетние, лица с ограни-
ченной дееспособностью, лица, признанные недееспособными, заклю-
ченные. ЕСПЧ рассмотривает жалобы, касающиеся нарушения прав и 
свобод, гарантируемых Европейской конвенцией. 

Значительная часть прав и свобод человека, предусмотренных 
Европейской конвенцией, закреплены также в Конституции РА. Срав-
нительный анализ Конституции и Европейской конвенции показывает, 
что права и свободы закрепленные в Конституции в основном соот-
ветствуют нормам Европейской конвенции, что само собой гаран-
тирует их защиту в ЕСПЧ. В то же время, для того, чтобы соответствие 
чисто юридических формулировок привело к соответствию также 
правоприминительной практики, необходимо организовать ряд струк-
турных и процессуальных инноваций. 

Ключевые слова: ЕСПЧ, Европейская конвенция, Конституция, 
права человека, национальное законодательство, жалоба, юрисдикция 
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THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
In ECHR Complaints may submit the RA citizens, foreigners and persons 

without citizenship, minors, and persons with limited capacity, legally 
incapable persons, and prisoners. ECHR examines complaints concerning 
violations of rights and freedoms guaranteed by the European Convention. 

A significant part of human rights and freedoms of the European 
convention is enshrined in the Constitution of the Republic of Armenia. 
Comparative analysis of the Constitution and the European Convention 
demonstrates that the rights and freedoms enshrined in the Constitution 
largely meet the standards of the European Convention, which itself 
guarantees their protection in the ECHR. At the same time, in order to 
match the purely legal language to acting law enforcement practice, it is 
necessary to organize a number of structural and procedural innovations. 

Keywords: ECHR, the European Convention, the Constitution, human 
rights, national law, the appeal, the jurisdiction of the state, citizen, foreigner. 

 

Ներկայացվել է խմբագրություն 18.09.2015 թ.  
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ՎԱՀԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային 

 ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում պրոբացիայի ծառայութ-

յան իրավական ապահովման հիմնախնդիրներին միջազգային իրա-

վական չափորոշիչների համատեքստում, ներկայացվում է դրանց 

առանձնահատուկ կողմերն ու անհրաժեշտ լուծման խնդիրները: 

Հիմնաբառեր. պրոբացիա, պրոբացիայի ծառայություն, պրոբա-

ցիայի ծառայության մարմին, պրոբացիայի ծառայության սկզբունք, 

պրոբացիայի ծառայության առանձնահատկություններ, միջազգա-

յին իրավական չափորոշիչ: 

 

 Պրոբացիայի ծառայության իրավական ապահովման հիմնախնդիրը 

ներպետական և միջազգային իրավունքի հարաբերակցության ու փոխ-

գործակցության հարցում կարևոր նշանակություն ունի: Ընդ որում՝ հա-

մընդհանուր պատճառական կապ կարելի է տեսնել ազատությունից 

զրկելու հետ չկապված պատիժների և այլընտրանքային այլ միջոցների 

կիրառման ներպետական կառուցակարգերի ու միջազգային իրավա-

կարգի ապահովման միջև:  

Այնուհետև, միջազգային իրավունքը, իր հերթին, օգտագործելով յու-

րաքանչյուր երկրի ազգային օրենսդրության լավագույն նորմերը և հաշ-

վի առնելով դրանց վերաբերյալ պետությունների միջև առկա համաձայ-

նություններն ու փոխզիջումները, արդյունքում` պրոբացիայի ներդրման 

բնագավառում վերջին տասնամյակների ընթացքում ձևավորվել են ժա-

մանակակից միջազգային իրավական չափորոշիչները:  

Պրոբացիայի ծառայության իրավական ապահովման տեսակետից 

առանցքային նշանակություն ունեն միջազգային ակտերով ներդրված 

միջազգային իրավական չափորոշիչները: Ընդ որում՝ պրոբացիային և 

պրոբացիայի ծառայությանը վերաբերող այդպիսի չափորոշիչների 

ներքո անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, նախևառաջ, մարդասիրական 

իրավունքի իրականացման տեսանկյունից ազատությունից զրկելու հետ 

չկապված այլընտրանքային պատժամիջոցների կիրառության խթանում 

և դրանով պայմանավորված՝ մարդու իրավունքների հարգման 

սկզբունքները զարգացնող ու որոշակիացնող միջազգային իրավական 

պարտավորություններ [1, էջ 90-91]:  
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Պրոբացիայի ծառայության համար հիմնարար նշանակություն ունեն 

ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի կողմից 1990 թվականի դեկտեմբերի  

14-ին ընդունված «Ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժամի-

ջոցների վերաբերյալ նվազագույն կանոնները» [2,] և մի շարք այլ մի-

ջազգային իրավական ակտերը:  

Մասնավորապես, ՄԱԿ-ի «Ազատությունից զրկելու հետ չկապված 

պատժամիջոցների վերաբերյալ նվազագույն կանոններ»-ով (այսուհետև՝ 

Տոկիոյի կանոններ) սահմանվեցին այն հիմնական սկզբունքները, որոնց 

միջոցով խթանվում է ազատությունից զրկելու հետ չկապված այլընտ-

րանքային պատժամիջոցների կիրառությունը՝ մինչդատական, դատա-

կան, դատավճռի հրապարակման փուլերի և դատապարտումից հետո 

ընկած ժամանակաշրջանի համար, ինչպես նաև այն նվազագույն երաշ-

խիքները, որոնք կիրառվում են այլընտրանքային պատիժ կրող անձանց 

նկատմամբ: 

Տոկիոյի կանոնների առանցքային պահանջներից է նաև պրոբա-

ցիայի ծառայությանը կամավորների ներգրավվածության ու հասարա-

կության գործնական մասնակցության խթանումը: 

Հետազոտության առարկա հարցերի շրջանակին առնչվող հաջորդ 

կարևոր ակտերից են ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովի կողմից 2010/16 բա-

նաձևով հաստատված «Ազատազրկման դատապարտված կանանց 

նկատմամբ վերաբերմունքի կամ իրավախախտում կատարած կանանց 

նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների վերաբերյալ կանոնները» (այ-

սուհետև՝ Բանգկոկի կանոններ) և 40/33) բանաձևով հաստատված՝ 

«Անչափահասների նկատմամբ իրականացվող արդարադատությանն 

առնչվող նվազագույն կանոնները» (այսուհետև՝ Պեկինյան կանոններ): 

Հիշատակված ակտերի համակարգային վերլուծությունից բխում է, 

որ ազատազրկման վայրում կամ քրեակատարողական հիմնարկում 

նվազագույն անհրաժեշտ ժամկետի կիրառումը՝ և անչափահասների, և 

կանանց համար պետք է դիտարկվի որպես ծայրահեղ միջոց (Պեկինյան 

կանոնների 19.1 կետ): Իրավական այդ չափորոշիչին համահունչ, հիշ-

տակված փաստաթղթերով խթանվում է ազատությունից զրկելու հետ 

չկապված այլընտրանքային պատժամիջոցների կիրառությունն անչա-

փահասների և կանանց նկատմամբ:  

Պրոբացիայի ծառայության իրավական ապահովման տեսակետից՝ 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովի կողմից 2014 թվականի դեկտեմբերի  

18-ին հաստատված «Դատապարտյալների նկատմամբ վերաբերմունքի 

վերաբերյալ նվազագույն կանոնները» 69/192 բանաձևով [3] հավաս-

տիացվեց, որ չպետք է նվազեցնել վերը հիշատակված կանոնների մա-

կարդակը, այլ ընդհակառակը՝ հաշվի առնել գիտական վերջին առաջըն-

թացը, ինչպես նաև պրոբացիոն ոլորտի մարմինների աշխատանքի 
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արդյունավետ պրակտիկան, դատապարտյալների համար մարդասիրա-

կան պայմանների և անվտանգության ապահովման նպատակներով 

(կետ 6): 

Հաշվի առնելով այն, որ կախված այն հարցերի շրջանակից, որոնք 

ունեն առաջնահերթ նշանակություն քրեակատարողական օրենսդրութ-

յան համար, այն մասով, որը վերաբերվում է դատապարտյալին հասա-

րակությունից մեկուսացնելու հետ չկապված պատիժների կատարման 

իրավական կարգավորմանը, համաձայնագիրը կարելի է ճանաչել որ-

պես հիմնարար ակտ, որն ամբողջությամբ ու անմիջականորեն վերաբե-

րելի է պրոբացիայի ծառայությանը՝ այլընտրանքային պատիժների կա-

տարման մասով: 

Պրոբացիայի ծառայության ոլորտի կարգավորման տեսակետից հա-

ջորդ հիմնարար ակտը՝ դա Եվրոպայի Խորհրդի անդամ–պետություն-

ների նախարարների կոմիտեի CM/Rec(2010)1 «Պրոբացիայի մասին 

Եվրոպայի խորհրդի կանոնների վերաբերյալ» հանձնարարականն է (այ-

սուհետև՝ Եվրոպական կանոններ), որը կարելի է դիտարկել որպես յու-

րահատուկ ուղեցույց դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերա-

հսկողություն իրականացնող պրոբացիայի ծառայության ստեղծման ու 

պատշաճ գործունեության համար։  

Հիշատակված հանձնարարականի 1-ին բաժնով սահմանվել են 

պրոբացիայի ծառայության գործունեության հիմնարար սկզբունք - չա-

փորոշիչները, որոնք իրենց արտացոլումը կարող են գտել նաև Հայաս-

տանի Հանրապետությում ապագայում պրոբացիոն ծառայության իրա-

վական կարգավորման համակարգում: Դրանք են. 

1) Պրոբացիայի ծառայության միջոցով պետք է հասնել կրկնահան-

ցագործության կրճատմանը՝ հանցագործություն կատարած անձի հետ 

բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելու միջոցով նրա վար-

քագիծը հսկելու, այդ թվում՝ վերասոցիալականացմանն ուղղված ծրագ-

րեր մշակելու և նրա նկատմամբ դրանք իրականացնելու միջոցով: Այս 

նպատակով հանձնարարականով նախատեսվում է տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների (այսուհետև՝ ՏԻՄ), սոցիալական ծառայութ-

յունների, վերականգնողական կենտրոնների, խնամատար հաստա-

տությունների, զբաղվածության մարմինների, կրթական հաստատութ-

յունների հետ պրոբացիայի ծառայության համագործակցության իրակա-

նացում՝ պրոբացիայի անձի վերասոցիալականացումը և այդ սոցիալա-

կան ներգրավման գործընթացներին ուղղուրդելու, աջակցելու ու խթա-

նելու համար:  

2) Պրոբացիայի ծառայության գործունեության ժամանակ առաջնա-

յին նշանակություն պետք է տրվի հանցագործություն կատարած անձի 

իրավունքների հարգմանը, ինչպես նաև որևէ ձևով միջամտությունների 
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դեպքում պատշաճ կերպով հաշվի առնվեն նաև նրա արժանապատ-

վությունը, առողջությունը, անվտանգությունն ու բարեկեցությունը: 

3) Բոլոր դեպքերում, երբ պրոբացիայի ծառայությունը զբաղվում է 

հանցագործությունից տուժած անձանց վերաբերող հարցերով, ապա 

պետք է հարգվեն նաև վերջիններիս իրավունքներն ու շահերը: 

4) Պրոբացիայի ծառայության ժամանակ պետք է ամբողջությամբ 

հաշվի առնվի հանցագործություն կատարած անձանց անհատական ա-

ռանձնահատկությունները, պայմանները և կարիքները, որպեսզի յուրա-

քանչյուր դեպքում ցուցաբերվի արդարացի և համարժեք վերաբերմունք։ 

Միջամտությունները պետք է իրականացվեն՝ բացառելով խտրականութ-

յունը որևէ հիմքով ու ձևով, ինչպես օրինակ՝ սեռը, ռասան, մաշկի գույնը, 

լեզուն, կրոնը, հաշմանդամությունը, սեռական կողմնորոշումը, քաղա-

քական կամ այլ հայացքները, ազգային կամ սոցիալական ծագումը, էթ-

նիկ փոքրամասնությանը պատկանելությունը, գույքային դրությունը, 

ծնունդը կամ այլ կարգավիճակը:  

5) Որևէ պատժի կամ միջոցի կատարման ժամանակ պրոբացիայի 

ծառայությունը հանցագործություն կատարած անձին չպետք է ծանրա-

բեռնի կամ սահմանափակի նրա իրավունքներն ավելի, քան նախատես-

ված է դատական կամ վարչական մարմնի որոշմամբ և պահանջվում է 

յուրաքանչյուր առանձին դեպքում՝ կախված հանցագործության ծան-

րությունից կամ կրկնահանցագործության՝ պատշաճ կերպով գնահատ-

ված ռիսկից: 

6) Պրոբացիայի ծառայությունը հնարավորինս պետք է ձգտի հան-

ցագործություն կատարած անձանց համաձայնությունը ստանալուն և 

համագործակցությանը՝ նրանց առնչությամբ կատարվող միջամտության 

կապակցությամբ: 

7) Մեղքի վերջնական հաստատմանը նախորդող ցանկացած մի-

ջամտության համար պետք է պահանջվի հանցագործություն կատարած 

անձանց տեղեկացված համաձայնությունը, և այդպիսի միջամտությունը 

չպետք է հակասի անմեղության կանխավարկածին: 

8) Պրոբացիայի ծառայությունը, դրա խնդիրներն ու պարտակա-

նությունները, ինչպես նաև պետական և այլ մարմինների հետ հարաբե-

րությունները պետք է սահմանվեն ազգային օրենսդրությամբ: 

9) Պետական մարմինները պետք է վերահսկողություն իրականաց-

նեն այլ մարմինների և կամավորների կողմից պրոբացիայի ծառայութ-

յուններ մատուցելու նկատմամբ: 

10) Պրոբացիայի ծառայության համար պետք է ապահովվի համա-

պատասխան հեղինակություն, ճանաչում և ռեսուրսներ: 

11) Որոշում կայացնող մարմինները, հարկ եղած դեպքում, պետք է 

դիմեն պրոբացիայի ծառայությանը, որպեսզի վերջինս կրկնահանցա-
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գործությունը նվազեցնելու և ազատությունից զրկելու այլընտրանքների 

կիրառումը խթանելու նպատակով տրամադրի մասնագիտական խորհր-

դատվություն և իրականացնի վերահսկողություն: 

12) Պրոբացիայի ծառայությունը պետք է համագործակցի այլ պե-

տական կամ մասնավոր կազմակերպությունների և ՏԻՄ-երի հետ՝ հան-

ցագործություն կատարած անձանց սոցիալական ներգրավումը խթանե-

լու նպատակով։ Հանցագործություն կատարած անձանց համալիր կա-

րիքները բավարարելու և հանրային անվտանգությունն ամրապնդելու 

համար անհրաժեշտ է կատարել համակարգված ու լրացուցիչ միջգերա-

տեսչական և միջոլորտային համագործակցված աշխատանք: 

13) Պրոբացիայի ծառայության կողմից ձեռնարկվող բոլոր գործո-

ղություններն ու միջամտությունները պետք է համապատասխանեն ազ-

գային և միջազգային, էթիկական ու մասնագիտական ամենաբարձր չա-

փանիշներին: 

14) Անհրաժեշտ է ունենալ պրոբացիոն բնույթի գործունեության հետ 

կապված բողոքարկման մատչելի, անկողմնակալ և արդյունավետ ընթա-

ցակարգեր: 

15) Պրոբացիայի ծառայությունը պետք է ենթակա լինի պարբերա-

կան պետական ստուգումների և (կամ) անկախ դիտանցման: 

16) Իրավասու մարմինները պետք է բարձրացնեն պրոբացիոն բնույ-

թի աշխատանքների արդյունավետությունը՝ խթանելով հետազոտական 

աշխատանքները, որոնք պետք է օգտագործվեն ուղղորդելու պրոբա-

ցիոն քաղաքականությունը և պրակտիկան: 

17) Իրավասու մարմինները և պրոբացիոն ծառայությունը պետք է 

տեղեկացնեն լրատվամիջոցներին և լայն հասարակությանը դատա-

պարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող 

մարմինների աշխատանքի մասին՝ հասարակությունում նրանց դերի և 

արժեքի մասին առավել լավ պատկերացում ձևավորելու ու խթանելու 

նպատակով: 

Հանձնարարականի 2-րդ մասով առավել քան կարևոր նշանակութ-

յուն են տրվել պրոբացիայի ծառայության կազմակերպման և պրոբա-

ցիայի ծառայողին ներկայացված պահանջ – կանոններին.  

ա) պրոբացիայի ծառայությունում աշխատանքը և ծառայողի կար-

գավիճակը պետք է վայելեն հարգանք, այդ թվում՝ արդարադատության 

մարմինների և քաղաքացիական հասարակության կողմից, իսկ այդ 

նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան պա-

շարներ, անձնակազմի նպատակաուղղված ընտրություն ու հավաքա-

գրում, համարժեք վարձատրություն և լավ կառավարում,  

բ) անձնակազմի ընտրությունը պետք է համապատասխանի հաս-

տատված չափորոշիչներին՝ ընտրության հիմնական շեշտադրումը կա-
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տարելով թեկնածուների բարեխղճության, մարդասիրության, իրավա-

սության և անձնական հատկանիշներին, 

գ) իրենց մասնագիտական պարտականությունների մակարդակին 

ու դերին համապատասխան՝ բոլոր աշխատակիցների համար պետք է 

մատչելի լինի կրթությունը և մասնագիտական վերապատրաստումը,  

դ) պրոբացիայի ծառայության ընթացքում բոլոր աշխատակիցները 

պետք է կատարելագործեն իրենց գիտելիքները և մասնագիտական 

հմտությունները, լինեն կրթված՝ իրենց հայեցողությամբ օրենքի, էթիկա-

յից, կազմակերպման քաղաքականության շրջանակում օգտագործելով 

ընդհուպ մինչև ժամանակակից մեթոդաբանության չափորոշիչներ ու 

վարքագծի կանոններ, 

ե) որոշակի հանցագործություն կատարած անձանց հետ աշխատող 

պրոբացիայի ծառայողները պետք է ստանան հատուկ մասնագիտաց-

ված կրթություն, 

զ) պրոբացիայի ծառայողները պետք լինեն մեծաթիվ, որպեսզի 

առավել արդյունավետ կատարեն իրենց աշխատանքները, իսկ առան-

ձին ծառայողներ պետք է ունենան իրենց հաճախորդները, ինչը թույլ 

կտա վերահսկել, ուղղորդել՝ արդյունավետ և մարդասիրական աշխա-

տանք իրականացնելով օգնել հանցագործության զոհերին,  

է) պրոբացիայի ծառայության ղեկավարությունը պետք է երաշխավո-

րի որակյալ աշխատանքներ՝ վերահսկելով ու խթանելով անձնակազմի 

գործունեությունը, ձգտելով զարգացնել և ապահովել աշխատանքային 

լավ հարաբերություններ այլ հաստատությունների ու գործընկերների, 

կամավորների, պետական իշխծանության մարմինների, զանգվածային 

լրատվության միջոցների և լայն հասարակության հետ,  

ը) աշխատակիցների վարձատրությունը, արտոնությունները և աշ-

խատանքի պայմանները պետք է արտացոլեն վիճակը և լինեն բավա-

րար կադրերի ներգրավման ու պահպանման համար,  

թ) պրոբացիային կարող են ներգրավված լինել նաև կամավորներ, 

որոնք պետք է ընտրված լինեն համապատասխան կերպ և այլն: 

Հենց հիշատակված չափորոշիչներով պայմանավորված՝ պրոբա-

ցիայի ծառայության նպատակներն են առաջադրվում՝ ապահովել ու 

երաշխավորել հանցանք կատարած անձանց արդյունավետ վերասո-

ցիալականացումը, ապահովել հասարակական անվտանգությունը և 

իրականացնել արդյունավետ արդարադատություն, նպաստել հանցա-

գործությունների նվազեցմանը: 

Պրոբացիայի ծառայության կազմակերպման տեսակետից միջնոր-

դության գործընթացի կազմակերպման նկատմամբ հիմնական պա-

հանջները (կողմերի հաշտեցում, հանցագործություն կատարած անձի և 

հանցագործությունից տուժած անձի կամ նրա ընտանիքի անդամների 
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միջև բանակցությունների վարում, հանցագործությունից տուժած անձին 

օգնության կազմակերպում) ձևակերպվել են հանձնարարականով սահ-

մանված հետևյալ հիմնարար սկզբունքներում.  

1) միջնորդությունը քրեակատարողական ոլորտում կարող է անց-

կացվել բացառապես հանցագործություն կատարած անձի և հանցագոր-

ծությունից տուժած անձի համաձայնությամբ,  

2) քննարկումները միջնորդության գործընթացում կրում են գաղտնի 

բնույթ,  

3) միջնորդությունը քրեակատարողական ոլորտում պետք է հասա-

նելի լինի բոլոր կողմերին,  

4) միջնորդությունը քրեակատարողական ոլորտում պետք է հասա-

նելի լինի քրեական դատավարության բոլոր փուլերում, 5) միջնորդութ-

յան գործընթացը պետք է լինի ինքնուրույն քրեական դատավարության 

համակարգի շրջանակներում [7, p. 84]: 

Այնուհետև, հանձնարարականում դիտարկվում են պրոբացիայի ծա-

ռայությանն առնչվող այնպիսի հարցեր, ինչպիսին են՝ միջնորդության 

կազմակերպման իրավական հիմքերը, քրեական գործընթացը և միջ-

նորդության նախաձեռնումը, պրոբացիայի ծառայության գործունեությու-

նը, որն իրականացնում կամ նախաձեռնում է միջնորդությունը և այլն: 

Պրոբացիայի ծառայության իրավական կարգավորման տեսակետից 

կարևոր նշանակություն ունի Եվրոպայի խորհրդի անդամ-պետություն-

ների նախարարների կոմիտեի «Պայմանական ազատման վերաբերյալ» 

Rec(2003)22 հանձնարարականը, որով սահմանվել են մի շարք 

սկզբունք – չափորոշիչներ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամ-

կետ ազատման վերաբերյալ: Դրանք կարևոր նշանակություն ունեն 

հատկապես պայմանական վաղաժամկետ ազատման մասով պրոբա-

ցիայի ծառայության գործառույթները և գործունեության ոլորտները սահ-

մանելու ժամանակ: 

Պրոբացիայի ծառայության իրավական ապահովման համար կար-

ևոր նշանակություն ունեն Եվրոպայի խորհրդի անդամ-պետությունների 

նախարարների կոմիտեի կողմից ընդունված «Էլեկտրոնային մշտադի-

տարկման վերաբերյալ» CM/Rec(2014)4 հանձնարարականով սահման-

ված առանձին կանոնները [8]7: Դրանք վերաբերում են պրոբացիոն ծա-

ռայության կողմից պրոբացիայի ենթակա անձանց նկատմամբ Էլեկտրո-

նային մշտադիտարկման ձևերով (ռադիոալիքային, բիոմետրիային կամ 

                                            

7 Անհրաժեշտ է նշել, որ Էլեկտրոնային մշտադիտարկման կանոնները սահմանելիս 

Նախարարների կոմիտեն հղում է կատարել նաև Եվրոպական Միության խորհրդի 

կողմից ընդունված 2008/947 և 2009/829 շրջանակային որոշումներին, որոնք 

կարգավորում են պրոբացիայի ծառայության կողմից հսկողական միջոցառումների 

իրականացման կարգն ու մեխանիզմները [8]: 
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արբանյակային) տեխնոլոգիական հսկողության իրականացմանը՝ ինչ-

պես էլեկտրոնային սարքերը մարդուն ամրակցելու, այնպես էլ հեռահար 

կառավարման միջոցով կիրառելու կանոններին, էթիկայի հարցերին, 

անձնական տվյալների պաշտպանությանը և այլն: Թերևս, անհրաժեշտ 

է նկատել, որ նշված կանոնները չեն կարող գործել ինքնուրույն և առան-

ձին վերցրած, քանի որ դրանք խիստ կապված են անդամ պետություն-

ներին ուղղված արդեն իսկ նշված և մի շարք այլ հանձնարարականների 

ու առաջարկությունների հետ:  
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Ք ա ղ ա ք ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  

 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  

քաղաքական կառավարման և քաղաքական 

վերլուծության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական 

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ 

(ԸՍՏ Ս. ՀԱՆԹԻՆԳԹՈՆԻ «Ո՞Վ ԵՆՔ ՄԵՆՔ. ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ) 

 ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, ամերիկացի քաղաքագետ Ս. Հան-
թինգթոնը ձևավորեց մոտեցում որ գլոբալացման գործընթացները 
մարտահրավեր են նետել ԱՄՆ-ի ազգային ինքնությանը: Հոդվածի 
հեղինակի կարծիքով այդ մոտեցումը խաղային տրամաբանություն 
ունի: Նմանօրինակ մոտեցումը թուլ է տալիս ԱՄՆ-ին` ցանցավորե-
լով «ամերիկյան ոգու» պահպանման համար ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական 
տարածությունը՝ ստեղծելով թշնամու նոր կերպար: Ելակետ ընդու-
նելով Ս. Հանթինգթոնի մոտեցումները Սփյուռքի վերաբերյալ` ա-
ռաջարկվում է այն ուսումնասիրել անցյալ-ներկա-ապագա եռաչա-
փության մեջ որպես ցանցային գործունեության առանձնահատուկ 
ձև` «Սփյուռք-պատմական հայրենիք», «Սփյուռք-ընդունող հասա-
րակություն», «Սփյուռք-միջազգային (միջկառավարական) կազմա-
կերպություններ»: Այս ցանցայնությունը հնարավորություն է տալիս 
տարածական տարբեր հարթություններում ինքնորոշված «Ես»-ին 
լինել ազգային ինքնության արդիականացում և ցանցային հաղոր-
դակցության միջոցով՝ ձևավորելով գլոբալ քաղաքացիական օրա-
կարգ, դառնալ գլոբալ քաղաքացիական հասարակության դերա-
կատար: Հոդվածի հեղինակը համոզված է, որ Ս.Հանթիգթոնի կող-
մից մշակված մոտեցումը ուշագրավ է, քանի որ հնարավորություն 
կտա ԱՄՆ-ի հայկական Սփյուռքին ոչ միայն պայքարել պատմա-
կան արդարության վերականգնման համար, այլև հետամուտ լինե-
լով տրավմատիկ հիշողության վերարժևորմանը և ապագայի աշ-
խարհում հայության արժանապատիվ կեցության ապահովման հա-
մար, այլև հզորանալ և անդամագրվել «Հայկական աշխարհ» նա-
խագծի կերտման տեսլականին: 

Հիմնաբառեր. պետություն, պետականաշինության մշակույթ, 
գլոբալացման գործընթաց, ինտեգրում, քաղաքակրթական արժեք-
ներ, ազգային ինքնություն, քաղաքական արդիականացում, ցան-
ցային կառավարում, ինքնորոշում, մարգինալություն, սփյուռք: 
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Արդի կերպափոխվող աշխարհում ազգային ինքնության պահպան-

ման մարտահրավերները բազմատեսակ են` ցանցային գլոբալացում, 

տեխնածին աղետներ, բնական պաշարների սպառման գիտակցում, տե-

ղեկատվական պատերազմներ, տարաբնույթ ճգնաժամի ալիքներ, այդ 

թվում նաև ոգեղենականության ճգնաժամ և այլն: Այս համատեքստում 

առկա մարտահրավերներին նպատակամետ պատասխանելու նպատա-

կով անհրաժեշտ է ուսումնասիրել գլոբալ աշխարհում ավանդական և 

արդիական արժեշահային համակարգի առանձնահատկությունների, 

ազգային և անդրազգային նույնականացման ձգտումների, ինչպես նաև 

սոցիալական և քաղաքական ցանցեր ինտեգրված տարաբնույթ «Ես»-երի 

ինքնորոշման մակարդակների միջև առկա աններդաշնակ դրսևորումնե-

րը: Այս ամենն էլ` որպես նոր աշխարհաքաղաքական կարգի կազմա-

կերպման քաոսային դրսևորում, ուղեկցվում է ազգային ինքնության 

ճգնաժամով՝ խանգարելով պետականաշինության մշակույթի զարգաց-

մանը [1]: Ուստի փորձել ենք, ըստ Ս. Հանթինգթոնի, ներկայացնել բազ-

մաէթնիկ տարածաշրջանների քաղաքական զարգացման այն առանձ-

նահատկությունները, որոնք հաշվի առնելով ՀՀ և հայկական Սփյուռքը, 

իր մրցակցային մասնակցության դժվարին հիմնախնդիրը լուծելով, կա-

պահովի ցանցային կառուցակարգերով գործառող հայրենիք-Սփյուռք 

փոխհարաբերությունների կայուն զարգացումը: Այս պարագայում, ժամա-

նակի մարտահրավերներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է մշակել 

շարունակական բարեփոխումների ռազմավարություն, որը հնարավո-

րություն կտա ՀՀ կառավարող վերնախավին հանդես գալ որպես էթնիկ 

ինքնության բնականոն արդիականցման և՛ պրովայդեր, և՛ մոդեռատոր: 

Անդրադարձ կատարելով ամերիկյան ինքնությանը՝ Ս. Հանթինգթոնը 

հստակեցնում է երկու մոտեցում: Առաջինի համաձայն ԱՄՆ «ներգաղթ-

յալների պետություն» է, իսկ ըստ երկրորդի՝ ամերիկյան ազգային ինք-

նությունն անվանվում է «ամերիկյան կրեդո» [2, с. 528]: Ամերիկյան 

կրեդոյի սկզբունքներն են` ազատություն, հավասարություն, ժողովրդա-

վարություն, քաղաքացիական իրավունքներ, խտրականության բա-

ցակայություն և օրենքի գերակայություն: Դրանք իրենց էությամբ հա-

սարակության կառուցվածքի հիմնարար տարրն են, և ունենալով խոր 

հուզական բովանդակություն՝ ներառում են մշակույթով և ազգությամբ 

հագեցած արյուն և հողի պատկանելության զգացում:  

Ս. Հանթիգթոնը մերժում է Ամերիկան «ներգաղթյալների երկիր» է 

մոտեցումը՝ տարբերակելով «ներգաղթյալ» և «վերաբնակիչներ» հաս-

կացությունները: «Վերաբնակիչները» ԱՄՆ-ի հիմնադիրներն են, իսկ 
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«ներգաղթյալ» հասկացությունը 1980-ականներից օգտագործվեց նո-

րեկներին վերաբնակիչներից տարբերակելու համար: 

 Ըստ Ս. Հանթինգթոնի` համաշխարհային թատերաբեմում անդրազ-

գային կազմակերպությունների առաջացումը, ինչպես նաև անդրազգա-

յին դաշինքների առկայությունը հանգեցրեց «կոսմոպոլիտ ինքնու-

թյան» ձևավորման: Հենց դա էլ` համաձայն Ս. Հանթիգթոնի, խորացրել 

է ամերիկյան ինքնությանը նետած մարտահրավերը.  

առաջին՝ բազմամաշակութային և բազմազան տրոհված գաղափա-

րախոսությունները խաթարեցին «ամերիկյան հավատի» հիմնաքարային 

նշանակություն ունեցող հզոր բաղադրիչները՝ թուլացնելով «ամերիկյան 

կրեդոն»,  

երկրորդ՝ ներգաղթի երրորդ ալիքի հետևանքով ԱՄՆ-ում հաս-

տատվեցին բազմամիլիոն լատինաամերիկացիներ և Ասիայի բնակիչ-

ներ: Այս ալիքն իր բնույթով տարբերվում էր նախորդ երկու ալիքներից, 

քանի որ վերջիններիս կազմը եվրոպացիներ էին, իսկ ներգաղթյալների 

երրորդ ալիքը չուներ սահմանափակումեր: Սեպտեմբերի 11-ի դեպքերն 

ապացուցեցին, որ ԱՄՆ-ը խոցելի է, 

երրորդ՝ ԱՄՆ-ի պատմությունը չունի ներգաղթի այնպիսի ալիք, որի 

ներկայացուցիչները հաղորդակցվեին այլ լեզվով՝ անգլերենից բացի: 

Նորեկների աշխարհագրական տեղայնացումը, ներգաղթի ծավալների 

կրճատման անհնարիությունը, ամերիկյան վերնախավերի աջակցությու-

նը մուլտիկուլտուրաների սկզբունքներին երկլեզու կրթությունը հանգեց-

րին այսօրվա ձևափոխվող ԱՄՆ-ի իրականությունը:  

Ամերիկյան ինքնության հիմքի՝ ամերիկյան կրեդոյի պահպանման 

նկատառումներով ամերիկյան հասարակության մեջ բարձրացավ կրոնի 

դերը: Արդեն Ռ. Ռեյգանի և Ջորջ Բուշի նախագահության տարիներին 

պետությունն ավելի ուշադիր դարձավ եկեղեցու նկատմամբ: Եթե Ջոն 

Քենեդին հավատում էր այն նախագահին, ում վերաբերմունքը կրոնի 

հանդեպ մնում է իր անձնական գործը, ապա Ջիմի Քարտերից հետո 

կրոնական թեմաներ շոշափելու տաբուն սկսեց մեղմանալ: Իսկ երբ 

Ջորջ Բուշին հարցրեցին, թե ով է իր համար քաղաքական փիլիսոփայի 

օրինակը, նա պատասխանեց. «Քրիստոսը: Նա ստիպեց ինձ նայել աշ-

խարհին այլ կերպ… Երբ Քրիստոսին տրվես սրտով, երբ ընդունում ես 

Քրիստոս – Փրկիչին, կյանքդ դառնում է այլ: Եվ ոչ միայն կյանքը, այլև 

ամբողջ աշխարհը շուրջդ: Հենց այս կերպ եղավ ինձ հետ [2, с. 552 ]: 

Սակայն կրոնի՝ որպես ազգային ինքնության բնութագրիչի աճը նշանա-

կում է կրոնական բախումների թվի աճ աշխարհի տարբեր տարածա-

շրջաններում [3, с. 6-7]:  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 6 /2014 
 

 

142 

Նոր աշխարհակարգում Ամերիկան պետք է արդյունավետ օգտա-

գործի իր հնարավորությունները. «Բացվել աշխարհի համար, այ-

սինքն՝ բացել իրենց երկիրը ուրիշ ազգերի և ուրիշ մշակույթի համար 

ու պահպանելով իրենց մրցունակ մշակութային յուրօրինակությունը՝ այն 

«առաջարկել» մյուսներին» [2, с. 552]: Նախ մոտեցումը կոսմոպոլիտ է, 

ուստի ԱՄՆ-ի առաքելությունը՝ վերափոխել աշխարհը, ընկալվում է 

առավել կայսերական գնահատումներում: Այս տարբերակում ԱՄՆ դիտ-

վում է կայսերական մետրոպոլիա [4, с. 437-438] և կկորցնի իր ազգային 

ինքնությունը, եթե չշարունակի հզորանալ իր արժեհամակարգի միջոցով 

[5]: Կոսմոպոլիտիզմին և կայսերականությանն այլընտրանք է ազգային 

ինքնությունը, որի առաքելությունն աՄՆ-ի այն որակների պահպանու-

թյունն է, որ տարբերակում են նրան այլ ազգերից և գերտերություններից:  

Այս երևույթն ավելի խորացավ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո: Այստեղ 

ԱՄՆ որոշեց պայքար ծավալեր ահաբեկչության, թմրամոլության, ժողո-

վուրդների իրավունքների ոտնահարման դեմ՝ դասակարգելով «վատ 

գործերին» մասնակից պետություններին: Այսինքն՝ խոսքն աՄՆ-ի թշնամի-

ների մասին է, որոնք, ըստ Ս. Հանթինգթոնի, բաժանվեցին հետևյալ չա-

փանիշների՝ ահաբեկչական կազմակերպություններ, ահաբեկչությանը 

օժանդակող երկրներ, կոմունիստական գաղափարախոսության կրող 

երկրներ, «հանցագործ» և «չարիքի առանցք» երկրներ:  

 Ըստ Ս. Հաթինգթոնի` սփյուռքն անդրազգային էթնիկական և մշա-

կութային հանրույթ է, որտեղ առկա է միայն անդրազգային նույնակա-

նացում: Որպես Սփյուռքի դասական օրինակ դիտարկելով հրեանե-

րին՝ Ս. Հաթինգթոնը բարձր է գնահատում նրանց ազգաստեղծ և 

պետականաստեղծ բնութագրիչները:  

Վերոշարադրյալից ակնհայտ է դառնում, որ XXI դարում ԱՄՆ ազ-

գային ինքնության սահմանների փոփոխությունները կապված է մի 

շարք հանգամանքների հետ՝ ժողովրդագրական իրավիճակից մինչև 

տնտեսական և միգրացիոն քաղաքականություն, բազմամշակութայնութ-

յունից մինչև ազգայնականություն: Այս համատեքստում Ս. Հանթինգթոնն 

առանձնացնում է այն առանցքային կետերը, որոնց վերաբերյալ ուսում-

նասիրությունները բացահայտում են ամերիկյան ինքության հետ կապ-

ված հրատապ հարցերի ողջ ներկապնակը. «....ինքնության էթնիկ և 

ռասսայական աղբյուրների կարևորության նվազում և/կամ վերացում, 

երկլեզու և երկու մշակույթ ունեցող Ամերիկա (անգլախոս, անգլո-սաքսո-

նական և իսպանախոս, լատինաամերիկյան մշակույթների բնական հա-

կամարտության, գաղափարական, լեզվական առճակատումից առաջա-

ցած կամ ապագայում հնարավոր անհամատեղելիությամբ պայմանա-

վորված ինքության ճգնաժամ) [6, p. 300]: Փաստորեն ժամանակի ըն-
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թացքում էթնիկ ինքության կորուստը, կրոնական համայնքների և խառ-

նամուսնությունների հաճախակիացման և դրանց նկատմամաբ ունեցած 

վերբերմունքի փոփոխության պատճառով ամերիկացիները հասան այն 

հանգրվանին, որտեղ ոչ միայն խնդրահարույց է դառնում ամերիկյան 

ազգային ինքնության «կրեդոյի» նկարագրությունը, այլև «սպիտակ Ամե-

րիկան մի քանի տասնյակ էթնիկ խմբերից բաղկացած, բազմաէթնիկ 

հասարակությունից վերածվում է տասնյակ միլիոնավոր բազմաէթնիկ 

անհատներից բաղկացած էթնիկականությունից զուրկ հասարակութ-

յան» [6, p. 303]:  

Ինքնության փոփոխությունների ամերիկյան տարբերակում հետա-

քրքիր է նաև քաղաքական վերնախավի և անգլերենի դերն ամենա-

բարձր մակարդակով. այդպիսին էր Թ. Ռուզվելտի՝ անգլերենի նկատ-

մամաբ ունեցած վերաբերմունքը, երբ նա պնդում էր՝ Ամերիկան պիտի 

ունենա մեկ դրոշ և մեկ լեզու՝ հիմնադիր հայրերի լեզուն [6, p. 328]:  

Վերոշարադրյալը նկատի ունենալով, կարևորել ենք ազգային ինք-

նության արդիականացման որպիսությունը՝ որպես տեղեկատվահաղոր-

դակցական գործընթաց: Այս գործընթացի հիմքում դնելով բնության և 

բանականության էկոլոգիան [7] հնարավորություն ենք ստանում հիմնա-

վորել «ոսկե միլիարդի» պատասխանատվությունը և կանխել ազգային 

«ծայրամասերի», «համաշխարհային սև գյուղի», և «համաշխարհային 

սպիտակ քաղաքի» միջև նախանշվող զարգացման իրարամերժ ուղինե-

րը: Ուսումնասիրելով Ս. Հանթինգթոնի մոտեցումները՝ կատարենք 

հետևյալ ընդհանրացումը.  

1. Գլոբալացման գործընթացում սոցիո- էթնո մշակութային բազմա-

չափ փոխակերպումներն ազդում են ազգային մրցունակության և՛ բարձ-

րացման, և՛ անկման վրա: Բազմաէթնիկ տարածաշրջանների քաղաքա-

կան արդիականացման առանձնահատկությունները դիտարկելով ազգա-

յին ինքնության ապահովման տեսանկյունից՝ առանցքային է ոչ միայն ռա-

ցիոնալի և իռացիոնալի ներդաշնակման անհրաժեշտությունը, այլև ռացիո-

նալ ընտրության մոտեցումը:  

2. Բազմաէթնիկ տարածաշրջանների քաղաքական արդիականաց-

ման ժամանակատարածքային բազմաչափության և աններդաշնակ փո-

փոխությունների պայմաններում էթնիկ «Ես»-ը «հյուրընկալված» հայրե-

նիքում առկա մարտահրավերներին պատասխանելու համար պետք է 

բարձրացնի իր մրցունակությունը: Այդ իմաստով ԱՄՆ-ի հայկական 

սփյուռքը հետամուտ է տրավմատիկ հիշողության վերարժևորման միջո-

ցով պատմական արդարության վերականգնման և ապագա աշխարհում 

հայության արժանապատիվ կեցության ապահովման ու հզոր ՀՀ և ԼՂՀ 

կերտման տեսլականին: Ուստի պատմականության հետ միասին ազգա-
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կերտման և պետականաշինության մշակույթը դարձել է հայի տեսակի 

արժեշահային համակարգի բնականոն արդիականացման գերակայու-

թյուն՝ «Հայկական աշխարհի» կայացման շրջանակներում: Այս համա-

տեքստում բազմաէթնիկ տարածաշրջաններում կառավարող վերնախավը 

պետք է հանդես գա մի կողմից որպես ազգային ինքնության ցանցավոր-

ման արժեքային պրովայդեր, մյուս կողից՝ պետակաշինության մշակույ-

թի կայացման և արդիականացման ադմինիստրատոր:  
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ИМПЕРАТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ (НА ОСНОВЕ РАБОТЫ С. ХАНТИНГТОНА  

«КТО МЫ: ВЫЗОВЫ АМЕРИКАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ») 

После распада СССР процесс глобализации бросил вызов нацио-
нальной идентичности США. Автор на основании анализа подходов 
С.Хантингтона, согласно которым национальная идентичность США 
находится под угрозой, приходит к выводу, что представленные 
выводы носят игровой характер. Данный подход позволяет США 
посредством превращения в сеть социальное, экономическое и поли-
тическое пространство, создавая образ нового врага, что и имеет 
стратегическое значение для модернизации “американского духа”. 
Основываясь на подходах С.Хантингтона относительно Диаспоры, 
автор статьи предлагает изучать ее в триединстве прошлое-
настоящее-будущее как особая форма сетевой деятельности: 
“Диаспора-историческая родина”, “Диаспора-принимающее общество”, 
“Диаспора-международные (межправительственные) организации”. 
Данная сетевая форма сохранения национальной идентичности 
позволяет самоопределившемуся в разных пространственных плос-
костях “Я” осуществить многовекторную модернизацию. Это дает 
возможность сформировать глобальную политическую повестку 
посредством сетевой коммуникации и трансформироваться в актора 
глобального гражданского общества. Предложенный подход, по убеж-
дению автора, примечателен тем, что позволит армянской диаспоре 
США бороться не только за восстановление исторической справед-
ливости (международное признание Геноцида армян), но также быть 
последовательным в переоценке травматической памяти и обеспе-
чении достойной жизни армянства в мире будущего путем увеличения 
собственной мощи и формируя подходы к созданию проекта 
“Армянский мир”. 

Ключевые слова: государство, культура государственного строи-
тельства, глобализация, национальная идентичность, политическая 
модернизация, сетевое управление, самоопределение, маргиналь-
ность, диаспора. 
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THE IMPERATIVES OF MODERNIZATION OF NATIONAL IDENTITY 
(BASED ON THE S.HUNTINGTON` S MONOGRAPY “WHO ARE WE? 

THE CHALLENGES TO AMERICA`S NATIONAL IDENTITY”) 
After the collapse of the USSR process of globalization challenged the 

national identity of the USA. The author analyzed S.Huntington`s 
approaches according to which the national identity of the USA is 
threatened and concluded that the represented results had game 
specificity. This approach allows the US to create the imagine of the new 
enemy by transforming social, economic and political space, which have 
strategic importance for “American spirit”, into network. Based on 
S.Huntington`s approaches concerning Diaspora, the author suggests to 
research the latter in triune of past-present-future as a specific form of 
network activity: “Diaspora-historical homeland”, “Diaspora-accepting 
society”, Diaspora-international (intergovernmental) organizations”. This 
network form of preserving the national identity allows the self-determined 
in different areas identity to implement multivector modernization. This 
provides the opportunity to form global political agenda through network 
communication and transform it into an actor of global civil society. The 
author is convinced that this approach will allow Armenian Diaspora in the 
USA to struggle not only for restoration of historical justice (international 
recognition of Armenian Genocide), but also to be consistent in 
reassessment of traumatic memory and provision of prosperous life of 
Armenians in the world of future through the raise of own power and 
formation approaches to create the project “The Armenian world”. 

Keywords: state, state-building culture, globalization, national identity, 
political modernization, network governance, self-determination, 
marginalism, diaspora. 
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ՄԱՐԻ ԶԱՔԱՐՅԱՆ 
Բանասիրական գիտությունների 

 դոկտոր, պրոֆեսոր 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկվում են գլոբալացման և ժողովրդավարաց-

ման գործընթացների արդի պայմաններում պետություններում լեզ-

վական քաղաքականությունը և լեզվական ծրագիրը, որոնք գործու-

նեության առաջնահերթ ուղղություններ են, քանի որ սոցիալական 

կյանքի բոլոր կողմերն ապահովվում են լեզվական հաղորդակցման 

միջոցով: Անդրադառնայով պատմական անցյալին` հոդվածագիրը 

հանգում է, որ լեզուն ազգի պահպանման, պետության միասնակա-

նության ապահովման կարևորագույն գրավականն է: 

Հիմնաբառեր. ազգային լեզու, ազգային ինքնություն, արդիա-

կանացում, մոնոէթնիկ և բազմաէթնիկ պետություններ, լեզվական 

քաղաքականություն, լեզվական պետական ծրագիր, արևելահայե-

րեն, արևմտահայերեն, պետական լեզու, պաշտոնական լեզու: 

 

 Ազգային լեզվի և պետական քաղաքականության փոխկապվածու-

թյունն ապացուցված է պատմականորեն: Գիտության, ինդուստրիալաց-

ման քաղաքաշինության, տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիա-

ների զարգացումը ընդլայնեց լեզվի գաղափարական նշանակությունը, 

որն էլ իր որոշակի ազդեցությունն ունեցավ ազգ-պետությունների ձևա-

վորման հետագա գործընթացների վրա: Մինչև XlX դարը միապետները, 

առաջնորդվելով լեզվական բազմակարծության քաղաքականությամբ, 

ձգտում էին զարգացնել ազգային այն լեզուն, որով հաղորդակցվում էին 

բանակում: Ֆրանսիական բուրժուական հեղափոխությունից մինչև Հոկ-

տեմբերյան սոցիալիստական հեղափոխության հաղթանակն ազգային 

լեզուն մի շարք պետությունների (Լեհաստան, Հունգարիա, Ֆինլանդիա) 

կողմից օգտագործվում էր որպես քաղաքականության արդիականաց-

ման կարևորագույն միջոց: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 

հետո գաղութային լծի փլուզումը և նոր պետությունների կազմավորմանը 

համընթաց՝ ազգային, պետական պաշտոնական և միջազգային 

լեզուների արդիականացումը դարձավ հրամայական: Այս բազմամա-

կարդակ գործընթացի տրամաբանությունը բացահայտելու համար 

ուշագրավ է Հնդկաստանի օրինակը: Անկախությունից հետո Հնդկաս-

տանի կառավարությունն իր լեզվական քաղաքականությունը մշակելիս 

ընդունեց որոշում, համաձայն որի` հինդին համարվեց պետական 
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լեզու: Հնդկաստանի սահմանադրության մեջ միաժամանակ ազգային 

փոքրամասնությունների լեզուների կարգավիճակի վերաբերյալ  հստակ 

չափորոշիչներ չսահմանվեցին: Այս էլ նպաստեց նրանց հետագա վե-

րելքին: Հնդկաստանի գերագույն դատարանը 1958-ին սահմանեց 

«ազգային փոքրամասնությանների լեզվի» գործածության որոշակի 

չափորոշիչներ, քանի որ երկրում գոյություն չուներ մեկ այնպիսի լեզվա-

խումբ, որը կարողանար հավակնել մեծամասնության լեզվի կարգավի-

ճակին: Չնայած հինդին պաշտոնական լեզու էր, սակայն բնակչության 

միայն մեկ երրորդն էր այդ լեզվով հաղորդակցվում: Հինդիերենի` որպես 

պետական լեզվի հաստատման համար հսկայական միջոցներ վատնվե-

ցին՝ գրվեցին բառարաններ, գրքեր, տպագրական մեքենաների ստեղ-

նաշարերը համապատասխանեցվեցին հինդիերենին և այլն: Չնայած 

ձեռնարկված մի շարք նախաձեռնություններին` 1967-ին անգլերենը ժա-

մանակավորապես ճանաչվեց երկրորդ պաշտոնական լեզուն:  

Ազգային լեզվի արդիականացման քաղաքականությունը պայմանա-

վարված է հետևյալ գործոններով` լեզուն որպես պետական քաղաքա-

կանության զենք և պետական քաղաքականության օբյեկտ: 

Առաջին դեպքում լեզվի միջոցով իրականցվում է պետական այնպի-

սի քաղաքականություն, որը որոշակի քաղաքական նպատակների հաս-

նելու համար օգտագործվում է որպես հասարակության վրա ազդեցու-

թյան կարևորագույն միջոց: Այս համատեքստում էլ կարող է իրականաց-

վել լեզվական մանիպուլյացիա, որի շրջանակներում էլ առաջանում է 

նեյրոլինգվիստիկ ծրագրման խնդիրը: Ուստի լեզվական քաղաքակա-

նության և լեզվական ծրագրման օբյեկտներն են` ազգային և միջազգա-

յին ասպարեզում` համաշխարհային և ՄԱԿի լեզուները: Երկուսն էլ 

ենթադրում են փոխազդեցության ակտիվ ձևեր՝ պայմանավորված 

տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացմամբ: 

Պետությունները միշտ էլ կանգնում են լեզվական քաղաքականության 

կամ լեզվական ծրագրի իրականացման խնդրի առջև: Լեզվական քա-

ղաքականությունը պետության կողմից իրականացվող ընդհանուր քա-

ղաքականության բաղադրատարր է: Պետությունը մշակում է լեզվական 

քաղաքականության հիմնական սկզբունքները, որոնք առնչվում են իր 

տարածքում ծագած լեզվական խնդիրներին և լեզվական ծրագրի միջո-

ցով դրանք իրականացնում: Լեզվական քաղաքականությունը ենթա-

դրում է պետության և հասարակության նպատակամղված, գիտակցված 

փոխգործակցություն՝ ուղղված տվյալ լեզվի զարգացմանը և գործառու-

թյանը: Այն ներառում է մի շարք միջոցներ` լեզուների և լեզվական ենթա-

համակարգերի գործառույթների բաշխման, լեզվական նորմերի ներդր-

ման կամ պահպանման համար [1, с. 46-48]: Լեզվական քաղաքակա-

նությունը կարգավորում է լեզվավիճակը, պետական իշխանության և 



Քաղաքագիտություն 
 

  

149 

կառավարման մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու 

կազմակերպությունների լեզվահարաբերությունները` իր մեջ ներառելով 

օրենսդրական ակտեր` նախատեսված հասարակության լեզվական 

կյանքի վրա գործունեություն ծավալմանը: Լեզվական քաղաքականութ-

յան հիմնախնդիրներից են գրական լեզվի և բարբառների փոխհարաբե-

րությունները, պետության մեջ ազգային փոքրամասնությունների ազատ 

գործածությունը, գրական լեզուների կարգավորման և կանոնակարգման 

խնդիրները: Լեզվական քաղաքականության հիմքն ազգային լեզվի 

պահպանությունն է` հասարակության գիտակցված ազդեցությունը լեզվի 

վրա, որը ներկայանում է գործունեության այնպիսի ձևերում, ինչպիսիք 

այբուբենի և գրի ստեղծումն է այն ազգերի համար, որոնք զուրկ են 

գրից, լեզվական այս կամ այն միջոցների կիրառման ձևերի սահմանու-

մը, լեզվական գիտելիքների քարոզչությունը և այլն: Լեզվական ծրագի-

րն առավել լայն հասկացության՝ «լեզվական քաղաքականության» 

բաղկացուցիչն է: Իսկ առավել հստակ՝ այն լեզվական քաղաքականու-

թյան իրականցումն է` լեզվական քաղաքականության պետական  ծրա-

գիրը համապատասխան մարմինների միջոցով: Այս առումով էլ կարելի է 

առանձնացնել լեզվական քաղաքականության կամ լեզվական ծրա-

գրման երեք փուլ` 

 Լեզվի ընտրություն (սա վերաբերում է հատկապես զարգացող 

երկրներին): Պետական լեզվի ընտրության խնդրի հետ բախվել են գա-

ղութային լծից ազատագրված գրեթե բոլոր պետությունները:Նման դեպ-

քում որևէ միասնական բաղադրատոմս գոյություն չունի: Հաճախ էլ պա-

տահում է, որ որպես պետական լեզու չի ընտրվում լայն կիրառում ունե-

ցող լեզուն: Այդպես օրինակ` Ինդոնեզիան ընտրեց բահաինդոնեզերենը, 

իսկ Մոզամբիկը`պորտուգալերենը: 

 Ազգային փոքրամասնությունների լեզուների նկատմամբ վե-

րաբերմունքի ձևավորում: Այս դեպքում հարց է ծագում՝ արդյոք անհ-

րաժեշտ է պահպանել ազգային փոքրամասնությունների լեզուները, թե 

դրանք պետք է ճնշել: Սա թելադրվում է տվյալ երկրում ազգային փոք-

րամասնությունների լեզուների հանդեպ վարած և՛ բացահայտ, և՛ գաղտ-

նի քաղաքականությամբ: Վերջին պարագայում լեզվական ծրագիրը 

հանգեցնում է ազգային փոքրամասնությունների լեզուների սառեցմանը: 

 Լեզվական շինարարություն: Այս փուլը ներառում է այբուբենի և 

քերականության, տերմինաբանության ստեղծումը, որն արդեն վերաբե-

րում է դպրոցներում կրթության լեզվի դասավանդմանը, տվյալ լեզվով 

գրականության հրատարակման կազմակերպմանը և այլն: Սովորաբար 

դրա անմիջական ազդեցությունը լեզվի կառուցվածքի վրա ոչինչ չի 

հավելում, քանի որ հասարակությանը հնարավոր չէ պարտադրել չգոր-
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ծածել այս կամ այն հոլովով բառ, բառակապակցություն, կամ քերակա-

նական ձև [2, с 24-25 ]:  

Լեզվական քաղաքականության ռազմավարությունները լինում են 

պրագմատիկ, հովանավորչական-պրագմատիկ և ազգայնական:  

Պրագմատիկ ռազմավարությունը կենտրոնանում է տնտեսական 

առաջխաղացման և արդյունավետության վրա: Հովանավորչական-

պրագմատիկ ռազմավարությունն իր ուշադրությունը սևեռում է ոչ 

միայն տնտեսական արդյունավետության, այլև լեզուների պաշտպանու-

թյան վրա: Խոսքը վերաբերում է ազգային փոքրամասնությունների լե-

զուներին, կամ էլ ոչ մեծ էթնոսների պաշտոնական լեզուներին, որոնց 

գոյությունը վտանգված է կա՛մ համաշխարհային լեզուներից մեկի, կա՛մ 

տվյալ տարածաշրջանում գերակայություն ունեցող որևէ լեզվի կողմից: 

Ազգայնական ռազմավարությունը համակարգվում է «Մեկ երկիր, մեկ 

ազգ, մեկ լեզու» կարգախոսի շրջանակներում: Եվ քանի որ նշված ռազ-

մավարություններից մեկի ընտրությունն էլ պայմանավորված է կառավա-

րող ընտրանու քաղաքականության արժեքային, տնտեսական, քաղա-

քական-գաղափարական կողմնորոշումներով, ուստի պրագմատիկ 

ռազմավարության ընտրությունը կատարվում է՝ ելնելով քաղաքական 

ընտրանու կողմից արժեքային և տնտեսական նկատառումներից: 

Պրագմատիկ ռազմավարության լավագուն օրինակ է Սինգապուրի 

Հանրապետության վարած քաղաքականությունը: Այստեղ միջազգային 

հաղորդակցության լեզուն անգլերենն է, որը 1826 թ. գաղութի ստեղծ-

ման պահից երկրի պաշտոնական  լեզուն է: Երեխաները դպրոցում սո-

վորում են իրենց մայրենին, իսկ համալսարաններում ուսուցումը կա-

տարվում է անգլերեն: Նման քաղաքականությունը թույլ է տալիս լուծելու 

մի շարք ռազմավարական նշանակության խնդիրներ, ինչպիսիք բնակ-

չության մեծամասնության կողմից բարդ աշխատանքային մասնագիտու-

թյունների, ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների յուրացումն 

է: Մի քանի տասնամյակում ազգային քաղաքական վերնախավի կողմից 

լեզվական այս հետևողական քաղաքականությունը նպաստեց ներքին 

տնտեսական արդյունավետության (այդ թվում՝ նաև լեզվական) և ներ-

քին կայունության պահպանմանը [3, с. 49-52]: Սակայն հարկ չկա կար-

ծելու, որ պետությունն այն միակ մարմինն է, որն ունակ է իրականացնե-

լու լեզվական քաղաքականություն և կյանքի կոչելու լեզվական ծրագրե-

րը: Այս գործընթացի մեջ կարող են ներգրավվել նաև հասարակական 

տարբեր ուժեր [4, p. 3-7]: Լեզուն առհասարակ կարող է կա՛մ նպաստել, 

կա՛մ խոչընդոտել պետությունների կայացմանը: 1960-ական թվականնե-

րին Արևմտան Եվրոպայի որոշ ազգային փոքրամասնություններին 

(օրինակ` կելտերին) սպառնում էր ուծացման վտանգը: Նույնն արտա-

հայտվեց  Հյուսիսային Ամերիկայի ներգաղթյալների շրջանում, ուստի և 
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սուր ձևով ի հայտ եկավ էթնիկական ինքնագիտակցության և լեզվական 

պահանջմունքների վերածնման կամ ամրապնդման միտում: 

Արդի գլոբալացման և ժողովրդավարացման գործընթացների պայ-

մաններում լեզվական քաղաքականությունը և լեզվական ծրագիրը գոր-

ծունեության առաջնահերթ ուղղություններ են, ուստի և անհրաժեշտու-

թյուն է զգացվում պարզաբանելու մի շարք եզրեր, որոնք համախմբվում 

են «լեզու» տերմինի տիրույթներում՝ կիրառվելով ինչպես ցանկացած պե-

տության պաշտոնական փաստաթղթերում, այնպես էլ քաղաքացիների 

ամենօրյա կյանքում: Լեզվական քաղաքականության շրջանակներում 

ուսումնասիրվող հիմնական հասկացությունների շարքին են դասվում 

հետևյալ եզրային կապակցությունները՝ համաշխարհային լեզու, տիտ-

ղոսակիր լեզու, պաշտոնական լեզու, ազգային լեզու, միջազգային 

հաղորդակցման լեզու, պետական լեզու, մայրենի լեզու, կաղապարա-

յին լեզվական պլանավորում, լեզվական կարգավիճակային պլանա-

վորում և այլն: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետները տարանջատում են «ազ-

գային լեզու (National language)» և «պաշտոնական լեզու (official 

language)» հասկացությունները: Հաշվի առնելով այն, որ ԱՄՆ-ում և 

Արևմտյան Եվրոպայի մի շարք երկրներում «nationality» բառը մեկնա-

բանվում է որպես «քաղաքացիություն» և ոչ թե «ազգություն», ապա «ազ-

գային լեզուն» տվյալ պետության քաղաքական, մշակութային, սոցիալա-

կան կյանքում իրականցնում է ինտեգրման և արդիականացման գոր-

ծառույթ: Ուստի «պաշտոնական լեզուն» պետական կառավարման, 

օրենսդրության, արդարադատության լեզու է [5, с. 16-18]: Լեզվական 

քաղաքականությունը և լեզվի զարգացման, կերպափոխման պլանավո-

րումը և՛ մոնոէթնիկ, և՛ բազմաէթնիկ պետություններում ազգային ինք-

նության արդիականացման գործիք է: Առհասարակ լեզվի զարգացումը 

պայմանավորված է ինչպես ներքին գործոններով (խոսողների դիրքորո-

շումները), այնպես էլ արտաքին (լեզվական քաղաքականության արդիա-

կանացումը):  

 Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման ար-

դի պայմաններում լեզվական քաղաքականության կառուցվածքում ավե-

լի քան կարևորվում է կրթության դասավանդման և դաստիարակության 

լեզվի ընտրությունը, որն ունի էական նշանակություն լեզուն պահպանե-

լու և սերնդեսերունդ փոխանցելու առումով: Հաղորդակցական ոլորտում 

զանգվածային տեղեկատվության միջոցների (այսուհետև` ԶՏՄ) զարգա-

ցումը ևս նպաստեց կարևոր լեզվական որոշումների տեղափոխմանը՝ 

անհատական կարգավորման ոլորտից դեպի հասարակականը:  

Բազմալեզու հասարակության մեջ կարևորագույն խնդիր է նաև պե-

տական ոլորտի աշխատանքային լեզուն, իսկ որոշ դեպքերում նաև 

օրենսդրության ընդունումը, որոնք կարգավորում են նաև մասնավոր 
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ոլորտում գործածվող լեզուները: Այս առումով ուշագրավ է Բելգիայի լեզ-

վական քաղաքականությունը, որը պայմանավորված է մեկ պետության 

մեջ երկու էթնոսների` ֆլամանդացիների և վալոնների՝ պատմականո-

րեն ձևավորված բարդ փոխհարաբերություններով: 1830-ի սահմանա-

դրությունը ֆրանսերենին հատուկ կարգավիճակ չի շնորհում, և թույ-

լատրում է տարբեր լեզուների միաժամանակյա գործածությունը: Բել-

գիայի Թագավորության ստեղծման պահից ձևավորվում է «ֆլամանդա-

կան շարժում» կազմակերպությունը, որը նպատակ ուներ պաշտոնա-

կան ոլորտից ֆրանսերենը դուրս մղել: 1943 թ. նիդեռլանդացիների և 

ֆլամանդացիների միջև կնքվեց մշակութային համագործակցության 

երկկողմանի պայմանագիր: 1975 թ. ֆրանսերենը դարձավ Նիդեռլանդ-

ների հարավային մասի պաշտոնական լեզուն: 1980 թ. Նիդեռլանդների 

և Բելգիայի միջև կնքված պայմանագրով ձևավորվեց Նիդեռլանդական 

լեզվական միությունը: Բելգիայի համար նիդեռլանդերենի կանոնա-

կարգմանն ուղղված լեզվական պաշտոնական քաղաքականությունն 

ուներ ռազմավարական նշանակություն, քանի որ, ի տարբերություն 

«ֆլամանդական» նիդեռլանդերենի, որին բնորոշ էին բարբառային 

երևույթները և ֆրանսերենից բազմաթիվ փոխառությունները, կանոնա-

կարգված նիդեռլանդերենը դարձավ ազգային լեզուն: Չնայած կրթութ-

յան լայն ոլորտներին, ինչպես նաև ԶՏՄ-ների ակտիվ գործունեությանը` 

կանոնակարգված նիդեռլանդերենը դուրս չի մղվել  բանավոր և գրավոր 

հաղորդակցության պաշտոնական սահմաններից: Բելգիայում երեք 

տարբեր էթնիկ խմբերի` ֆլամանդացիների, վալոնացիների և բրյու-

սելցիների առկայությունը դժվարացնում է լեզվական հաղորդակցութ-

յան խնդիրը:  

Վերոշարադրյալը հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ ար-

դի հասարակական բազմամակարդակ փոխակերպումներում ազգ-պե-

տությունները բախվում են մի շարք մարտահրավերների: Դրանց ըստ 

արժանվույն պատասխանելու միջոցներից է պետության լեզվական քա-

ղաքականության ծրագրված արդիականացումը: Հայացք նետելով 

պատմական անցյալին՝ կարող ենք փաստել, որ լեզուն ազգի պահպան-

ման, պետության միասնականության ապահովման կարևոր գրավա-

կանն է: Այժմ փորձենք այս հավաստել հայերենի՝ անցյալ և ներկա լեզ-

վաքաղաքական խնդիրների արձանագրումներով: Հին շրջանի մեր 

գրական լեզուն հին հայերենն էր` պետական առաջին լեզուն, որը հետա-

գայում անվանվեց գրաբար: Այն ժամանակի ժողովրդախոսակցական, 

իսկ մաշտոցյան գրի ստեղծումից հետո պատմագրության լեզուն էր՝ 

պատմիչների կողմից հղկված, մշակված, ճոխ ու հարուստ բառամթեր-

քով և ոճական նրբություններով: XlX դարի կեսերից հայ ժողովրդի եր-

կատված քաղաքական ճակատագրով թելադրված՝ օգտագործվում են 
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գրական հայերենի երկու տարբերակները՝ գրական արևելահայերենը և 

գրական արևմտահայերենը:  

Դրանք շարունակվում են նաև այժմ՝ XXl դարում: Այս առումով 

ուշագրավ է Պ. Սևակի կողմնորոշումն այս հարցում «...մեր նպատակն 

է ունենալ մեկ և միասնական ուղղագրություն: Անկարելի է կարծել, 

թե մերոնք կդառնան հին ավանդական ուղղագրությանը լիապես: 

Բայց Սփյուռքն էլ պիտի «նահանջի» ինչ-ինչ չափով: Միայն այդ 

կերպ է հնարավոր հասնելու մեկ և միասնականի, որ պիտի պարտա-

դիր լինի աշխարհում ապրող ամեն մի հայի համար» [7, էջ 46-48]: 

1993 թ. ապրիլի 17-ի ՀՀ Գերագույն խորհրդի ընդունած «Լեզվի մա-

սին» ՀՀ օրենքում ամրագրվել է, որ  ՀՀ պաշտոնական լեզուն գրական 

հայերենն է [6]: Այսինքն` «Այսօրվա գրական հայերենը՝ մեր պետական 

լեզուն, իր հնչյունական, ձևաբանական, շարահյուսական ու ոճական 

համակարգով շատ է տարբեր հայոց լեզվի մյուս դրսևորումներից և 

հղկվելով ու կատարելագործվելով հասել է գրության և արտահայտման 

գրեթե կատարյալ վիճակի» [8, էջ 78]:  
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ՍՏԵՓԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ  

 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ 

Անցկացված է որոշման ընդունման անձնային գործոնների հա-

մեմատական վերլուծություն տարբեր մասնագիտական ստաժ ունե-

ցող անձնաց մոտ:  

Հայտնաբերված են հավաստի տարբերություններ ըստ որոշման 

ընդունման գործընթացի տարբեր փուլերի առանձնահատկություն-

ների, անձնային հատկությունների և կոգնիտիվ ոճերի: Մասնավո-

րապես մասնագիտական մեծ ստաժ ունեցող անձանց առանձնաց-

նում է մասնագիտական բարձր պատասխանատվությունը, որոշ-

ման ընդունման տրամաբանական մոտեցումը, հավակնությունների 

և հաջողության մոտիվացիայի օպտիմալ մակարդակը, ինչպես նաև 

դաշտից անկախություն կոգնիտիվ ոճը:  

Հիմնաբառեր. որոշման ընդունում, մասնագիտական ստաժ, 

անձնային գործոններ, կոգնիտիվ ոճեր: 

 
Հետազոտության արդիականությունը: Ժամանակակից աշխարհը 

բնութագրվում է մասնագիտական գործունեության բովանդակության և 

ընթացքի բուռն փոփոխություններով՝ որոշակի մասնագիտություններ 

կորցնում են իրենց անհրաժեշտությունն ու նշանակությունը,  ի հայտ են 

գալիս նոր մասնագիտություններ կապված մասնագիտական և հասա-

րակական ոլորտների կառավարման ու վերահսկման հետ: Հատկանշա-

կան է որոշման ընդունման ուսումնասիրումն այն մասնագիտություննե-

րում, որտեղ այդ գործընթացը իրականացնում է մասնագիտական նշա-

նակալի գործառույթ, հանդիսանում է նման մասնագետների բազմակող-

մանի գործունեության հիմնական և առանցքային օղակներից մեկը, 

զբաղեցնելով կենտրոնական տեղ տեղեկատվության ընդունման և 

մշակման գործընթացում, դրանով իսկ կանխորոշելով կառավարչական 

գործունեության արարողակարգային և արդյունարար բնութագրերը: 

Որոշման ընդունման գործառույթի յուրահատկությունն այն է, որ կառա-

վարման այլ գործառույթների համեմատ այն ամենաքիչն է ստանդար-

տացված և ալգորիթմացված: 
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Միևնույն ժամանակ, արդի կազմակերպության արդյունավետ գոր-

ծառության պայմաններից է ղեկավարի անձի որպես արհեստավարժի 

ձևավորումն իր կառուցվածքային բոլոր մակարդակներում: Ղեկավարի 

որպես  արհեստավարժի ձևավորման պահից սկսած անձը դառնում է իր 

մասնագիտական գործունեության և մասնագիտական կյանքի սուբյեկտ: 

Ղեկավարի անձի մասնագիտական կայացման կարևոր ուղիներից է ան-

ձի և մասնագիտության առավելագույն մոտեցումն անձնային որակների 

փոփոխության հաշվին: Ընդ որում՝ ունակությունների զարգացման ըն-

թացքում նման մոտեցումը իրականանում է մասնագիտական կարևոր 

հատկությունների ձևավորման հաշվին, որոնք ապահովում են մասնա-

գիտական գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջների 

արդյունավետ իրականացումը: Մասնագիտական կայացման ժամանակ 

խնամակցությունը մասնագիտության հետ այնքան մեծ է, որքան որ 

տվյալ մասնագիտությունը հնարավորություններ է ընձեռում աշխատան-

քի տարբեր պայմաններից և գործոններից բավարարվածության զգաց-

ման առաջացման համար, այսինքն՝ ինչքան մասնագետը ներգրավված 

է լինում աշխատանքի մեջ, այնքան բավարարվածությունն աշխատան-

քից լինում է բարձր և գործունեությունը ձեռք է բերում անձնային իմաստ 

[1]: Այս ամենի վրա հիմնվելով մի շարք հեղինակներ առանձնացնում են 

մասնագիտական կայացման երկու փուլ՝ 1-ին հարմարման փուլն է գոր-

ծունեությանը, որն իրագործվում է մարդ-մասնագիտություն հակասութ-

յունների շրջանակներում, 2-րդ փուլը՝ մասնագիտության ստեղծագործա-

կան տիրապետման փուլն է, որը դրսևորվում է գործունեության բովան-

դակության և ձևի ռացիոնալացմամբ [2], [3], [4]: 

 Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ անհրաժեշտություն է առաջանում ախ-

տորոշել մասնագիտական ստաժով պայմանավորված որոշման ընդուն-

ման արդյունավետության անհատական առանձնահատկությունները և 

դրանց համակցությունները:  

Հետազոտության նպատակն է՝ պարզորոշել բանակցությունների 

ընթացքում որոշման ընդունման արդյունավետությունը պայմանավորող 

գերակայող հոգեբանական գործոնների համալիրը մասնագիտական 

տարբեր ստաժ ունեցող անձանց մոտ:  

Նպատակին հասնելու համար առաջադրվեցին հետևյալ խնդիրները՝ 

1. ախտորոշել որոշման ընդունման անձնային և անհատական գոր-

ծոնները և դրանց համակցությունը,  

2. անցկացնել որոշման ընդունման արդյունավետության հոգեբա-

նական գործոնների համեմատական վերլուծություն տարբեր մասնագի-

տական ստաժ ունեցող անձանց մոտ, 
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3. պարզորոշել այն հոգեբանական առանձնահատկությունները, 

որոնք գերակայող դեր են խաղում որոշման ընդունման գործընթացում,  

4. կատարել հետազոտական տվյալների վիճակագրական՝ համեմա-

տական և բազմագործոն վերլուծություն:  

Հետազոտության ընտրանքը: Հետազոտությունն անց է կացվել 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» և «Ինգո-Արմենիա» ապահովագրական ըն-

կերություններում: Հետազոտությանը մասնակցել են տարբեր տարիքի, 

սեռի, կրթության և մասնագիտական գործունեության ստաժի 69 ռես-

պոնդենտ:  

Բոլոր հետազոտվողների մասնակցությունը կրել է կամայական բնույթ՝ 

ծանոթանալով հետազոտության նպատակի և ընթացքի հետ հետազոտ-

վողները տվել են իրենց գրավոր կամ բանավոր համաձայնությունը: 

Հետազոտության ընտրանքի միջին տարիքը կազմում է 27±3, աշ-

խատանքային ստաժի միջին ցուցանիշները 15±3:  

Մասնակիցների 85% ունեին բարձրագույն կրթություն, 10%-ը՝ միջին 

մասնագիտական կրթություն, 5%-ը՝ միջնակարգ կրթություն:  

Հետազոտության կազմակերպումը: Հետազոտությունն անց է 

կացվել երկու փուլով: 

Առաջին փուլում անց ենք կացրել փորձագիտական հարցում, 

որոնցով և տեսական նյութի վերլուծությամբ ընտրվել են որոշման ըն-

դունման արդյունավետության անհատական հոգեբանական առանձնա-

հատկությունների ախտորոշման մեթոդներն ու մեթոդիկաները: Որպես 

փորձագետներ ընտրվել են կառավարման ոլորտում 15 տարի և ավելի 

աշխատանքային փորձ ունեցող աշխատողներ-ղեկավարներ, ում գոր-

ծունեության արդյունավետությունը մեծապես կախված է որոշման ըն-

դունման արդյունավետությունից:  

Ստացված արդյունքների հավաստիությունը և հուսալիությունն 

ապահովել է ընդհանուր գիտական մեթոդների կիրառումը՝ համակար-

գային և գործունեական մեթոդը, մոդելավորման և փորձագիտական 

գնահատականների մեթոդը, հետազոտության խնդիրների մեթոդական 

մոտեցման մշակումը, ստանդարտացված և վալիդ գիտամեթոդական 

ապարատը, տեսական հիմնավորվածությունը, մեթոդիկաների ապրո-

բացիան փորձնական (պիլոտային) հետազոտության փուլում, ընտրան-

քի ներկայացուցչականությունը, ինչպես նաև մաթեմատիկական վիճա-

կագրության մեթոդների կիրառումը:  

Հետազոտության մեթոդները: Հետազոտության հիմնական մե-

թոդներն են՝ 

1. փորձագիտական հարցումը, 

2. հարցարանային,  
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3. անկետավորման, 

4. թեստավորման, 

5. վիճակագրական վերլուծության: 

Փորձագիտական հարցման շրջանակներում մեր կողմից մշակվել է 

հարցարան, որը կազմված է պնդումներից և բառակապակցություննե-

րից: Հարցարանը նպատակաուղղված էր պարզորոշելու այն հոգեբանա-

կան առանձնահատկությունները, որոնք ըստ փորձագետների նշանա-

կալի դեր են խաղում որոշման ընդունման գործընթացում, հատկապես 

անորոշ, արագ կողմնորոշում պահանջող իրավիճակներում: Փորձագի-

տական հարցման արդյունքների և տեսական նյութի վերլուծությամբ 

պարզորոշվել են որոշման ընդունման գործընթացի արդյունավետութ-

յունն ապահովող դոմինանտ գործոնները, որոնց հիման վրա կազմվել է 

թեստերի փաթեթը: 

 Թեստավորման շրջանակներում կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկա-

ները՝ 

1. «Մեծ հնգյակ» հարցարանը, 

2. Ա. Ռեանի «Հաջողության և անհաջողությունից խուսափելու 

մոտիվացիա»,  

3. Տ. Վ. Կորնիլովայի «Որոշման ընդունման անձնային գործոններ», 

4. Շվարցլանդերի «Հավակնությունների մակարդակի ինքնագ-

նահատական» մեթոդիկան, 

5. ինքնագնահատականի մակարադակի ախտորոշման հարցա-

շար՝ ըստ Գ. Կազանցևայի,  

6. Գոտշիլդի ներառված խաղաքարերի թեստ,  

7. մտածողության տիպերի ախտորոշման մեթոդիկաներ «Պրակ-

տիկ և տրամաբանող», «Սենսորիկ և Ինտուիտիվիստ», 

8. Ա. Բատրաշևի «Աշխատանքով բավարարվածության ախտո-

րոշման մեթոդիկա», 

9. Մայերս-Բրիգսի անձի տիպի որոշիչ (MBTI): 

Ստացված տվյալներն ենթարկվել են կոռելյացիոն վերլուծության՝ 

ըստ SPSS 22.0 փաթեթի:  

Հետազոտության արդյունքները 

Մեր հետազոտական ընտրանքը բաժանել ենք երկու խմբի՝ ըստ աշ-

խատանքային ստաժի՝ մինչև 5 տարի ստաժ ունեցողները ներառվել են 

1-ին խմբի մեջ, 6-ից ավելի ստաժ ունեցողները կազմել են 2-րդ խումբը: 

Հարկ է նշել, որ 3-5 տարիների աշխատանքային ստաժը տարբեր մաս-

նագիտությունների համար այն ժամանակահատվածն է, երբ սուբյեկտի 

մոտ ձևավորվում են մասնագիտական հմտություններ և կարողություն-

ներ, որից հետո նոր զարգանում է մասնագիտական զարգացման ար-
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հեստավարժության փուլը, երբ սուբյեկտը ցուցաբերում է ստեղծագործա-

կան մոտեցում:  

Որոշման ընդունման արդյունավետության գործոնների հայտնաբեր-

ման համար անցկացվել է միջխմբային համեմատական վերլուծություն՝ 

ըստ Ստյուդենտի T-չափանիշի: 

Անցկացրած համեմատական վերլուծությունը հայտնաբերել է հա-

վաստի տարբերություններ ըստ հուզական կայունության-անկայունութ-

յան գործոնի (p≤0.001): Ընդ որում՝ 1-ին խմբի հետազոտովողները բնու-

թագրվում էին հուզական կայունության ցածր մակարդակով (34.5 պ.մ.,), 

այն դեպքում երբ 2-րդ խմբի հետազոտվողները բնութագրվում էին հու-

զական կայունության միջին մակարդակով (46.35 պ.մ.): Հավաստի 

տարբերություններ գրանցվել են նաև ըստ «էքսպրեսիվոււթյուն» գործո-

նի (p≤0.05), 1- ին խմբի փորձարկվողները գրանցվում էր էքսպրեսիվութ-

յան բարձր մակարդակով (60.31 պ.մ.), երկրորդ խմբի հետազոտվողնե-

րը՝ միջին մակարդակով (50.35 պ.մ.) (աղ.1):  

Նշանակալի տարբերություններ գրանցվել են ըստ հաջողություննե-

րի մոտիվացիայի (p≤0.05): Հատկանշական է, որ երկու հետազոտվող 

խմբերում արտահայտված է հաջողության մոտիվացիան (համապա-

տասխանաբար՝ 14 և 16 պ.մ.), սակայն 6 տարի և ավելի աշխատանքա-

յին ստաժ ունեցող անձանց մոտ հաջողության մոտիվացիայի բևեռն 

առավել արտահայտված է:  

Ըստ Շվարցլանդերի «Հավակնությունների մակարդակի ինքնա-

գնահատական» մեթոդիկայի «հավակնությունների մակարդակ» գործո-

նի՝ հայտնաբերված է նշանակալի տարբերություններ (p≤0.05) հետազոտ-

վող խմբերում: Հավակնությունների մակարդակն աշխատանքային ցածր 

ստաժ ունեցողների մոտ գտնվում է ցածր տիրույթում (-0.0.3 պ.մ.), այն 

դեպքում, երբ 6 տարի և ավելի աշխատանքային ստաժ ունեցող անձանց 

մոտ գրանցվում է հավակնությունների միջին մակարդակ (1.5 պ.մ.) (տե՛ս 

Աղյուսակ 1):  

Ըստ դաշտից կախվածություն-անկախություն կոգնիտիվ ոճի՝ նույն-

պես գրանվել են հավաստի տարբերություններ (p≤0.001), սակայն երկու 

խմբերում էլ ստացված ցուցանիշները խոսում են դաշտից անկախության 

կոգնիտիվ ոճի առկայության մասին (համապատասխանաբար՝ 3.9 և 4.8 պ.մ.): 

Հավաստի տարբերություններ հետազոտվող խմբերում գրանցվել են 

նաև ըստ MBTI թեստի ինտրավերտության (p≤0.01), էքստրավերտութ-

յան (p≤0.01), որոշման ընդունման ժամանակ զգացմունքների հիման 

վրա ընկալման (p≤0.05), որոշման ընդունման ժամանակ սուբյեկտիվ 

զգացողությունների հիման վրա ընտրության գործոնների (p≤0.05):  
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 Ըստ MBTI թեստի՝ էներգիայի ուղղվածության ցուցանիշների՝ էքստ-

րավերտության և ինտրավերտության նույնպես գրանցվել են հավաստի 

տարբերություններ: Ընդ որում՝ որքան ավելի մեծ էր հետազոտվողների 

ստաժն այնքան առավել արտահայտված է էքստրավերտությունը (ինտ-

րավերտությունը համապատասխանաբար՝ 3.3 և 4.1 պ.մ., էքստրավեր-

տությունը՝ 4.55 և 3.62 պ.մ.): 

Հավաստի տարբերություններ գրանցվել են նաև ըստ MBTI թեստի 

որոշման ընդունման ժամանակ ընկալման առանձնահատկությունների: 

Ընկալման ժամանակ զգացմունքների դերն առավել բարձր է աշխա-

տանքային ցածր ստաժ ունեցողների մոտ (4.0 պ.մ.), իսկ մեծ ստաժ 

ունեցողների մոտ այն տատանվում է միջին մակարդակում (3.3 պ.մ.): 

Նմանատիպ տարբերություններ գրանցվում են նաև ըստ որոշման ըն-

դունման ժամանակ ընտրության առանձնահատկությունների՝ սուբյեկ-

տիվ զգացմունքների դերն առավել արտահայտված է աշխատանքային 

ցածր ստաժ ունեցող հետազոտվողների մոտ (3.88 պ.մ. և 3.13 պ.մ. հա-

մապատասխանաբար):  

Ա. Բատրաշևի «Աշխատանքով բավարարվածության ախտորոշման 

մեթոդիկա»-ի հայտնաբերված են նշանակալի տարբերություններ՝ ըստ 

աշխատանքում նվաճումներով բավարարվածության (p≤0.001), բարձր 

աշխատավարձի նախընտրության (p≤0.001) և մասնագիտական պա-

տասխանատվության (p≤0.05) գործոնների:  

Ըստ աշխատանքով բավարարվածության թեստի՝ 1-ին խմբի հետա-

զոտվողները բնութագրվում էին աշխատանքում նվաճումներով բավա-

րարվածության բարձր մակարդակով (6.04պ.մ.), այն դեպքում երբ աշ-

խատանքային մեծ ստաժ ունեցող ղեկավարները բնութագրվում էին 

նվաճումներով բավարարվածության միջին մակարդակով (5.03 պ.մ.): 

Դրա հետ մեկտեղ ըստ աշխատավարձի նախընտրության արտահայտ-

վածության գրանցվում էր հակառակ պատկերը՝ աշխատանքային մեծ 

ստաժ ունեցող ղեկավարներն առավել նախընտրում են բարձր աշխա-

տավարձը (4.25 և 2.13 պ.մ.): Նմանատիպ պատկեր գրանցվում է նաև 

ըստ մասնագիտական պատասխանատվության՝ 5.65 և 4.89 պ.մ. հա-

մապատասխանաբար (տե՛ս Աղյուսակ 1): 
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Աղյուսակ 1  

Որոշման ընդունման արդյունավետության անձնային գործոնների 

համեմատական վերլուծության ցուցանիշների  

հետազոտվող խմբերում: 

 I խումբ II խումբ հավաստիություն 

հուզական կայունություն 34.5 46.35 p≤0.001 

էքսպրեսիվություն 60.31 50.35 p≤0.05 

հաջողությունների մոտիվացիա 14 16 p≤0.05 

հավակնությունների մակարդակ -0.03 1.5 p≤0.05 

դաշտից կախվածություն-անկա-

խություն 
3.9 4.8 p≤0.001 

աշխատանքում նվաճումներով 

բավարարվածություն 
6.04 5.03 p≤0.001 

բարձր աշխատավարձի նա-

խընտրություն 
4.25 4.13 p≤0.001 

մասնագիտական պատասխա-

նատվություն 
5.65 4.89 p≤0.05 

 

Մեր կողմից ստացված տվյալները փաստում են, որ աշխատանքա-

յին ստաժի և փորձի ավելացման հետ մեկտեղ ձևավորվում են արդյու-

նավետ որոշման կայացման որոշակի ռազմավարություններ, որոնք 

իրենցից ներկայացնում են տարբեր անձնային գործոնների համակցութ-

յուն: Մասնավորապես ձևավորվում են այնպիսի կոգնիտիվ ոճեր, ինչպի-

սիք են դաշտից անկախությունը, ինչը թույլ է տալիս գործել առավել օբ-

յեկտիվ, յուրաքանչյուր որոշում կայացնելիս դիտարկել խնդիրն անկախ 

ներքին և արտաքին պայմաններից: Համաձայն Մ.Ա. Խոլոդնայի (2003)՝ 

դաշտից կախվածություն-անկախություն կոգնիտիվ ոճը նշանակալի տեղ 

է զբաղեցնում որոշման ընդունման գործընթացում [5]: Այսպես օրինակ, 

հատկապես խմբային աշխատանքների ժամանակ, երբ խումբը կազմ-

ված է լինում տարբեր ոճեր ունեցող անձանցից, սովորաբար արդյունա-

վետ որոշում է կայացնում դաշտից անկախ ոճով անձը: Դրա հետ մեկ-

տեղ, երբ խմբի անդամների մեծ մասի մոտ է գրանցվում դաշտից անկա-

խություն կոգնիտիվ ոճը, դա դժվարեցնում է ընդհանուր հայտարարին 

գալու գործընթացը [5], [6]:  

Հետաքրքրական են այն տվյալները, որ տարիքի և ստաժի հետ 

միասին անձի էներգիայի ուղղվածությունը փոխվում է արտաքին աշ-

խարհից դեպի ներքին աշխարհ, հուզական կայունությունը և էքսպրեսի-

վությունը նվազում են:  
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Դրան զուգահեռ որոշման ընդունման ողջ ընթացքում թուլանում է 

սուբյեկտիվ զգացմունքների դերը, և ավելի շատ որոշումը հիմնվում է 

տրամաբանական մտածողության վրա: Միևնույն ժամանակ սուբյեկտի 

մոտ նվազում է բավարարվածության զգացումը նվաճումներից, մասնա-

գիտական պատասխանատվության զարգացման մեծացման հետ մեկտեղ:  

Ամփոփելով վերոնշյալը՝ կարելի է նշել, որ կառավարչական գործու-

նեության ընթացքում սուբյեկտի մոտ ձևավորվում է որոշման ընդունման 

ռազմավարություն, որն հիմնված է իրավիճակի, խնդրի օբյեկտիվ գնա-

հատման և ընկալման վրա, ինչն էլ իր հերթին հանդիսանում է որոշման 

ընդունման արդյունավետության ապահովման գործոն:  

Ստացված արդյունքները կարող են հիմք հանդիսանալ որոշման ըն-

դունման արդյունավետության ռազմավարության մշակման համար, 

հաշվի առնելով ղեկավարների անհատական առանձնահատկություն-

ները, աշխատանքային ստաժը և տարիքը:  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Проведен сравнительный анализ личностных характеристик приня-
тия решений у лиц с разным стажем профессиональной деятельности. 

Выявлены достоверные различия по особенностям протекания 
процесса принятия решений, индивидуальным характеристикам и 
когнитивным стилям у лиц с разным стажем профессиональной 
деятельности. В частности лиц с большим стажем профессиональной 
деятельности характеризует высокий уровень профессиональной 
ответственности, логический подход к принятию решений, оптималь-
ный уровень притязаний и мотивации к успеху, а также выраженность 
поленезависимого когнитивного стиля принятия решений.  

Ключевые слова: принятие решений, профессиональный стаж, 
личностные факторы, когнитивные стили. 
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THE PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF FORMATION OF 
DECISION-MAKING’ STRATEGY 

A comparative analysis of the personal characteristics of the decision-
making in people with different experience of professional activity was 
carried out. 

Significant differences on the specifics of the process of decision-
making, personal characteristics and cognitive style in individuals with 
different experience of professional activity was found out. In particular, 
individuals with many years of professional activity characterizes the high 
level of professional responsibility, logical approach to decision-making, the 
optimal level of aspiration and motivation to succeed, as well as the 
severity of the cognitive style of field independence of decision-making. 

Keywords: decision making, professional activity, personal factors, 
cognitive styles. 

 

Ներկայացվել է խմբագրություն 09.09.2015 թ.  
 

 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 6 /2014 
 

 

164 

ԱՐԹՈՒՐ ՄԻՐԶՈՅԱՆ  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ,  

ՍՕՍ մանկական գյուղ, «Իջևան» մասնաճյուղ 

ՊՐՈՅԵԿՏԻՎ ԵՎ ԶՐՈՒՅՑԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՐԱԿՏԻԿ ՀՈԳԵԲԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ 

Ուսումնասիրված են պրոյեկտիվ մեթոդների և զրույցի համադ-

րության ախտորոշիչ, կանխարգելիչ և թերապևտիկ գործառույթնե-

րը: Հայտնաբերված է, որ պրոյեկտիվ մեթոդները բացի ախտորո-

շող գործառույթից կատարում են նաև թերապևտիկ գործառույթ: 

Ցույց է տրված, որ պրոյեկտիվ մեթոդների կիրառումն ախտորո-

շող զրույցի համադրմամբ նպաստում է հոգեբանի աշխատանքի 

արդյունավետության բարձրացմանը, քանի որ պրոյեկտիվ մեթոդ-

ների թերապևտիկ ազդեցությունն ապահովելու համար մեծ նշանա-

կություն ունի հետազոտվողի կամ այցելուի հետ շփման հաստա-

տումը, ինչը հնարավոր է կատարել զրույցի միջոցով: 

Հիմնաբառեր. պրոյեկտիվ, պահանջմունքներ, մեթոդ, հոգե-

կան, տագնապ: 

 

Անձի առանձնահատկությունների և զարգացման օրինաչափություն-

ների ուսումնասիրման կարևոր բաղադրիչներից է ախտորոշման գործի-

քակազմը, որտեղ պրոյեկտիվ մեթոդները զբաղեցնում են առանցքային 

տեղ: Պրոյեկտիվ մեթոդները ծառայում են որպես հզոր հոգեբանական 

գործիք անձնային առանձնահատկությունների, հոգեկան վիճակների, 

սոցիալ-հոգեբանական երևույթների ստուգման համար դրանց համա-

կարգված կիրառելու դեպքում:  

Պրոյեկտիվ մեթոդի կիրառումը հոգեբանական հետազոտություննե-

րում ունի բավականին երկար և հարուստ պատմություն [1], [2], [4]: Պրո-

յեկտիվ տեխնիկաներին անդրադարձող գիտնականները միակարծիք են 

այն հարցում, որ պրոյեկտիվ մեթոդի հիմքում ընկած է անձի ձգտումը 

շրջակա իրականության յուրաքանչյուր առարկային կամ երևույթին վե-

րագրել սեփական ցանկությունները, մղումները և պահանջմունքները: 

Հետևաբար, կարելի է ասել, որ պրոյեկտիվ տեխնիկայի հիմքում ընկած 

է անձի սուբյեկտիվ և որոշ չափով «թաքնված» աշխարհը: Հայտնի է, որ 

յուրաքանչյուր նկարչի, բանաստեղծի, գրողի անձը դրսևորվում է նրա 

աշխատանքներում [5]: Գ.Ս. Աբրամովան նշում է, որ «պրոյեկտիվ մեթո-

դիկաներն ուղղված են անձի այն առանձնահատկությունների փորձա-

րարական հետազոտմանը, որոնք ենթակա չեն անմիջական դիտման և 
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հարցման» [3]: Ընդ որում` ախտորոշվում են հետաքրքրությունները և 

դիրքորոշումները, մոտիվացիան, արժեքային կողմնորոշումները, վախե-

րը և տագնապները, չգիտակցված պահանջմունքները և մղումները: Հե-

ղինակները նշում են, որ անգիտակցական վերապրումները, հակումները 

ենթակա են օբյեկտիվ ախտորոշման, քանի որ դրանք արտացոլվում են 

արագ բառային զուգորդություններով, ոչ կամային վրիպումներով, երա-

զատեսությունների, երևակայության, նկարների ընկալման առանձնա-

հատկությունների մեջ և այլն: Ըստ Հ. Մյուրեյի` պրոյեկցիան մարդկանց 

բնական միտումն է գործել պահանջմունքների, հետաքրքրությունների և 

ողջ հոգեկան կազմավորման ազդեցության ներքո [6]: 

Հոգեախտորոշումում ընդունված է, որ պրոյեկտիվ մեթոդիկաների 

ստիմուլային (խթանող) նյութը բնութագրվում է անորոշությամբ, սակավ 

կառուցվածքով, ինչը հանդիսանում է պրոյեկցիայի սկզբունքի կիրառ-

ման հիմնական և անհրաժեշտ պայմանը: Անձի և խթանող նյութի փո-

խազդեցության արդյունքում տեղի է ունենում այդ նյութի կառուցվածքա-

վորումը, որի ընթացքում անձը պրոյեկտում է իր ներաշխարհի առանձ-

նահատկությունները՝ պահանջմունքները, բախումները, վախերը, տագ-

նապը և այլն: Պրոյեկտիվ մեթոդների թվին են դասում նաև զրույցը՝ 

ազատ, կառուցվածքավորված կամ մասամբ կառուցվածքավորված, դի-

տումը, կենսագրական մեթոդը և գործունեության արդյունքների վերլու-

ծությունը: Սակայն քիչ ֆորմալացված մեթոդները պահանջում են ախ-

տորոշող-հոգեբանի բարձր արհեստավարժություն, ինչը մեծ դեր է խա-

ղում հոգեբան-այցելու համագործակցության հաստատման հարցում, 

քանի որ հենց դա ախտորոշման և թերապիայի պարտադիր և անհրա-

ժեշտ փուլերից է [2]:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ կարելի է ենթադրել, որ հոգեախտորոշ-

ման մեթոդները, մասնավորապես պրոյեկտիվ մեթոդները բացի ախտո-

րոշող գործառույթից կատարում են նաև շտկողական, կանխարգելիչ և 

թերապևտիկ գործառույթներ, ինչն արդիականացնում է հոգեախտորո-

շող մեթոդների բազմագործառութային նշանակության ուսումնասիրութ-

յունը, մասնավորապես, երեխաների և դեռահասների հետ տարվող ախ-

տորոշիչ աշխատանքներում:  

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել պրոյեկտիվ մեթոդի-

կաների և զրույցի համադրության ազդեցությունը դեռահաս տարիքի 

անձի հոգեկան վիճակների շարժընթացի վրա:  

Նպատակին հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները՝ 

1. ուսումնասիրել դեռահասների հոգեկան վիճակների որակական և 

քանակական ցուցանիշները, 
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2. հետազոտել պրոյեկտիվ մեթոդների ազդեցության գործառույթները՝ 

ըստ հոգեկան վիճակների մակարդակի փոփոխության,  

3. ստացված արդյունքներով պարզորոշել այն մեթոդիկաները, 

որոնք առավել նպատակահարմար են գործանական հոգեբանությունում 

որպես բազմագործառույթ գործիք կիրառելու համար:  

Հետազոտության օբյեկտն է՝ պրոյեկտիվ մեթոդիկաների և զրույցի 

համադրությունը: 

Հետազոտության առարկան է՝ պրոյեկտիվ մեթոդիկաների և զրույ-

ցի համադրման շտկողական, կանխարգելիչ և թերապևտիկ գործա-

ռույթները: 

Ստացված արդյունքների հավաստիությունը և հուսալիությունն ապա-

հովել է ընդհանուր գիտական մեթոդների ու մոտեցումների կիրառումը՝ 

համակարգային ու համալիր մոտեցումները, հետազոտության խնդիրնե-

րի մեթոդական մոտեցման մշակումը, ստանդարտացված և վալիդ գի-

տամեթոդական ապարատը, տեսական հիմնավորվածությունը, մեթոդի-

կաների փորձարկումը փորձնական (պիլոտային) հետազոտության փու-

լում, ընտրանքի ներկայացուցչականությունը, ինչպես նաև մաթվիճա-

կագրության մեթոդների կիրառումը:  

Հետազոտությունն անց է կացվել ՍՕՍ մանկական գյուղերի Իջևանի 

և Աբովյանի մասնաճյուղերում, ինչպես նաև Իջևանի և Կոտայքի հան-

րակրթական դպրոցներում:  

ՍՕՍ մանկական գյուղի երեխաները ընդգրկվել են փորձարարական 

խմբի, իսկ հանրակրթական դպրոցի երեխաները՝ ստուգողական խմբի մեջ: 

Հետազոտությանը մասնակցել են ՍՕՍ մանկական գյուղերի 90 և 

հանրակրթական դպրոցի 75 սան: Հետազոտվողների միջին տարիքը 

կազմել է 12,5 տարեկան: Հետազոտվողների 60% (99 հոգի) կազմել են 

արական սեռի ներկայացուցիչները, իսկ 40% (66 հոգի) ՝ իգական սեռի 

ներկայացուցիչներ: Բոլոր հետազոտվողները մասնակցել են կամայա-

կան սկզբունքով. ծանոթանալով հետազոտության նպատակի և ընթաց-

քի հետ տվել են իրենց բանավոր կամ գրավոր համաձայնությունը: Հե-

տազոտության մեջ կիրառվել են զրույցի և թեստավորման մեթոդները: 

Թեստավորման մեթոդի շրջանակներում կիրառվել են սթրեսակա-

յունության ախտորոշման բոստոնյան, «Հոգեկան վիճակների ինքնագ-

նահատական» Այզենկի, Ն.Պ. Ֆետիսկինի և Վ.Վ. Կոզլովի «Ինքնագնա-

հատականի մակարդակ»-ի ախտորոշման թեստերը, Ռոզենցվեյգի 

«Ֆրուստրացիոն հակազդումների» մեթոդիկան, «Ծառ» ուսումնական 

գործընթացին կամ նոր միջավայրին երեխայի հարմարման արդյունավե-

տության ախտորոշման պրոյեկտիվ մեթոդիկան, «Անավարտ նախադա-

սությունների պրոյեկտիվ մեթոդիկան, որն ուղղված է ախտորոշելու անձի 
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հարաբերությունների համակարգը՝ վերաբերմունքը ընտանիքի նկատ-

մամբ, վերաբերմունքն անցյալին, ներկային և ապագային, ինչպես նաև 

վերաբերմունքը ընկերների ու շրջապատի նկատմամբ:  

Հետազոտությունն անցկացվել է երկու փուլով՝ առաջին փուլում վերը 

նշված մեթոդիկաների օգնությամբ ախտորոշվել են ՍՕՍ մանկական 

գյուղերի և միջնակարգ դպրոցի երեխաների հոգեկան վիճակների, ինք-

նագնահատականի, սթրեսակայունության, հարմարման մակարդակները: 

Երկրորդ փուլում հետազոտվել է պրոյեկտիվ մեթոդների ախտորոշման 

և շտկողական գործառույթները կիրառելով մի դեպքում միայն պրոյեկ-

տիվ մեթոդները, մյուս դեպքում դրանց համադրումը մասնակի կառուց-

վածքային զրույցի հետ: Այս հոդվածում կներկայացվեն հետազոտության 

2-րդ փուլի արդյունքները՝ պոյեկտիվ մեթոդների թերապևտիկ ազդե-

ցության վերաբերյալ:  

Ստացված արդյունքները ենթարկվել են քանակական և որակական 

վերլուծության: Կիրառվել են վերլուծության կոռելյացիոն, միջինների հա-

մեմատության մեթոդները (SPSS 19.0 for Windows փաթեթ): 

Հետազոտության արդյունքները: Մեր հետազոտության մեջ փոր-

ձել ենք հաստատել վարկածը, որի համաձայն նախ պրոյեկտիվ մեթոդ-

ները հանդիսանում են հոգեախտորոշիչ հավաստի գործիք, և, երկրորդ 

հերթին, որ դրանք կատարում են շտկողական և կանխարգելիչ գործա-

ռույթներ:  

Հետազոտության 2-րդ փուլում անցկացվել է համեմատական վերլու-

ծություն պրոյեկտիվ մեթոդների շտկողական ազդեցության ախտորոշ-

ման նպատակով՝ առաջին սերիայում կիրառել ենք միայն պրոյեկտիվ 

մեթոդները, իսկ երկրորդ սերիայում՝ համադրել ենք պրոյեկտիվ մեթոդ-

ները մասնակի կառուցվածքային զրույցի հետ:  

Պրոյեկտիվ մեթոդների շտկողական (որոշ իմաստով նաև թերապև-

տիկ) գործառույթի նշանակության վերաբերյալ տվյալների ստացման 

նպատակով մեր կողմից իրականացվել է ռեթեստավորում՝ ըստ Հ. 

Այզենկի «Հոգեկանի վիճակների ինքնագնահատականի ախտորոշման» 

թեստի: Այդ նպատակով ընտրվել են ՍՕՍ մանկական գյուղերի երկու 

սեռի 25-ական սաներ, որոնց հետ ռեթեստավորումն անցկացրել ենք հե-

տազոտությունից երկու ամիս անց:  

Պրոյեկտիվ մեթոդների կիրառման արդյունքում՝ ըստ Հ. Այզենկի 

թեստի, գրանցվել են հետևյալ տվյալները. տագնապալիության բարձր 

մակարդակով սաների թիվը նվազել է 15%-ով, միջին մակարդակով հե-

տազոտվողների քանակն ավելացել է 12%-ով, իսկ ցած մակարդակով 

բնութագրվող հետազոտվողների քանակը հավաստի փոփոխություննե-
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րի չի ենթարկվել: Իսկ ֆրուստրացիայի ցուցանիշի միջև հավաստի փո-

փոխություններ չեն գրանցվել:  

Ըստ ագրեսիվության ցուցանիշի՝ բարձր մակարդակով բնութագր-

վող հետազոտվողների քանակը փոփոխության չի ենթարկվել, դրա հետ 

մեկտեղ միջին մակարդակով բնութագրվող հետազոտվողների թիվն 

ավելացել է 5.5 %-ով, իսկ ցածր ագրեսիվությամբ բնութագրվող հետա-

զոտվողների թիվը նվազել է 6 %-ով:  

Հետաքրքրքական ըստ ռիգիդության ցուցանիշի փոփոխություննե-

րը՝ հավաստի նվազել է բարձր մակարդակով բնութագրվող հետազոտ-

վողների քանակը (T0=72 %, T1=55.5 %), միջին և ցածր մակարդակով 

բնութագրվող հետազոտվողների քանակը մեծացել է համապատասխա-

նաբար 7.5% 7 9.9%-ով:  

Պրոյեկտիվ մեթոդների և զրույցի համադրության ազդեցության 

արդյունքում ըստ Հ. Այզենկի «Հոգեկանի վիճակների ինքնագնահատա-

կանի ախտորոշման» թեստի տագնապայնության բարձր մակարդակով 

սաների թիվը նվազել է մոտ 20%-ով, դրա հետ մեկտեղ բարձրացել է 

տագնապայնության միջին մակարդակով բնութագրվող սաների թիվը 

մոտ 18%-ով: Տագնապայնության ցածր մակարդակով սաների թիվը հա-

վաստի փոփոխությունների չի ենթարկվել:  

Նմանատիպ փոփոխություններ գրանցվել են նաև ըստ ֆրուստրա-

ցիայի, ագրեսիվության և ռիգիդության ցուցանիշների: Այսպես՝ հետա-

զոտությունից առաջ ֆրուստրացիայի բարձր մակարդակով բնութագր-

վում էին հետազոտվողների 74,50%-ը, հետազոտության ավարտին՝  

52%-ը: Ֆրուստրացիայի միջին մակարդակով բնութագրվող սաների թիվն 

ավելացել է մոտ 20%-ով, միևնույն ժամանակ ֆրուստրացիայի ցածր մա-

կարդակով բնութագրվող սաների թիվը հավաստի փոփոխությունների 

չի ենթարկվել: Ըստ ագրեսիվության մակարդակի՝ հետազոտության 

ավարտին բարձր մակարդակով բնութագրվող անձանց թիվը նվազել է 

20%-ով, միջին մակարդակով բնութագրվողներինը՝ ավելացել է երկու 

անգամ: Ցածր մակարդակով բնութագրվող անձանց թիվը հավաստի 

փոփոխությունների չի ենթարկվել (TO=5.5%, T1=8%): 

Նշանակալի փոփոխությունների են ենթարկվել ռիգիդության ցուցա-

նիշները: Հետազոտությունից առաջ հետազոտվողների 75,5%ը բնու-

թագրվում էին ռիգիդության բարձր մակարդակով, հետազոտության 

ավարտին՝ 48%ը: Միջին մակարդակով բնութագրվող անձանց թիվն 

աճել է մոտ 30%ով (TO=14.5%, T1=44%): Ցածր մակարդակով բնութագր-

վող անձնաց թիվը հավաստի փոփոխությունների չի ենթարկվել:  

Անցկացրած համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կի-

րառված պրոյեկտիվ թեստերը նպաստում են նշված հոգեկան վիճակնե-
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րի միջին մակարդակի ոչ նշանակալի փոփոխությունների, ի տարբե-

րություն համալիր ներազդման, երբ գրանցվում են նշանակալի փոփո-

խություններ: Ստացված տվյալները վկայում են այն մասին, որ մասնակի 

ստանդարտացված զրույցը ստեղծում է հետազոտվողների համար բա-

րենպաստ անմիջականության մթնոլորտ գործունեության մեջ համագոր-

ծակցության համար, որն էլ իր հերթին նպաստում է հոգեբանական թե-

րապևտիկ գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:  

Ամփոփելով մեր հետազոտության արդյունքները, որի առարկան են 

հանդիսացել դաստիարակչամանակավարժական և մանկական հաս-

տատությունների երեխաների հոգեկան վիճակների, ինքնագնահատա-

կանի, սթրեսակայունության ախտորոշման պրոյեկտիվ միջոցները, ինչ-

պիսիք են մասնակի կառուցվածքավորված զրույցի մեթոդը, և «Անա-

վարտ նախադասություններ», «Ֆրուստրացիոն հակազդումներ», «Ծառ» 

պրոյեկտիվ մեթոդիկաները, անհրաժեշտ է շեշտել, որ հոգեկան վիճակ-

ների մեր կողմից սահմանված համալիր գնահատման և շտկման 

սկզբունքները, և դրա հիման վրա մշակված հոգեդիագնոստիկ գործիքը 

համապատասխանում է ժամանակակից հոգեչափման մեթոդների չա-

փանիշներին և նշանակալի ներդրում կունենա հոգեբանական նման գի-

տագործնական մոտեցման զարգացման հարցում: Հետազոտության 

արդյունքերը թույլ են տալիս դատել այն մասին, որ պրոյեկտիվ մեթոդ-

ները պարունակում են հետազոտվողի հոգեբանական առանձնահատ-

կությունների մասին բավականաչափ տեղեկություն և վերլուծության ու 

մշակման համապատասխան համակարգի առկայության դեպքում կա-

րող են տալ հուսալի հոգեախտորոշիչ, շտկողական և նույնիսկ թերապև-

տիկ արդյունքներ:  

Մասնավորապես ստեղծված հոգեբանական գործիքն առանցքային 

տեղ է զբաղեցնում մանկական հաստատությունների սաների հոգեկան 

վիճակների և դրանց դրսևորումների ախտորոշման համար, որոնք բնու-

թագրվում են զգայական դեպրիվացիայի նշանակալի մակարդակով: 

Հատկանշական է, որ նման հաստատություններում ախտորոշիչ, կան-

խարգելիչ և շտկողական աշխատանքների արդյունավետության անհրա-

ժեշտ և կարևոր պայման է հանդիսանում կոնտակտի հաստատումը, ան-

միջականության մթնոլորտի ստեղծումը (առանց պարտավորություննե-

րի), ինչը հնարավոր է դառնում անցկացվող հոգեբանական զրույցի 

արդյունքում: Գիտական մտքի ճանաչման պահանջը հոգախտորոշման 

բնագավառում հանդիսանում է դրա կիրառման զարգացման արդյունքը, 

և հակառակը: Դրա հետ մեկտեղ հոգախտորոշումում պրոյեկտիվ մե-

թոդներին հատկացվում է սահմանային տեղ, չնայած, որ պրոյեկտիվ մե-

թոդները թույլ են տալիս ուսումնասիրել անձին որպես ամբողջականութ-
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յուն, այլ ոչ թե նրան որպես առանձին բնութագրերի համալիր: Գրակա-

նության մեջ պրոյեկտիվ մեթոդները դիտարկվում են որպես ոչ բավա-

րար վալիդ և հուսալի մեթոդներ, որոնց արդյունքները կարող են աղա-

վաղված լինել և մեծապես կախված են հոգեբանի արհեստավարժութ-

յան մակարդակից:  

Ամփոփելով ստացված տվյաները՝ կարելի է եզրակացնել, որ պրո-

յեկտիվ մեթոդներն անհրաժեշտ է կիրառել խորքային վերլուծության 

նպատակով ուղղակի մեթոդների հետ միասին: Միևնույն ժամանակ 

հաշվի առնելով ՍՕՍ մանակական գյուղերի և նման հաստատություննե-

րի գործունեության առանձնահատկությունները պրոյեկտիվ մեթոդները 

կարող են ծառայել նաև շտկողական, պրոֆիլակտիկ և թերապևտիկ 

նպատակներով:  

Հիմնվելով մեր կողմից ստացված տվյալների վրա՝ կարելի է եզրա-

կացնել, որ պրոյեկտիվ մեթոդները կարևոր դեր են խաղում անձի տար-

բեր առանձնահատկությունների ախտորոշման գործընթացում, բացի 

այդ պրոյեկտիվ մեթոդների օգնությամբ նպատակահարմար է ախտորո-

շել նաև անձնային առանձնահատկությունների դինամիկան, ինչը հար-

ցարանային մեթոդներով կարճ ժամանակահատվածում անցկացնելը 

նպատակահարմար չէ: Կարևորվում է նաև մի քանի պրոյեկտիվ մեթո-

դիկաների կիրառումը հաջորդաբար, որը թույլ է տալիս ազատել հետա-

զոտվողին ավելորդ կաշկանդվածությունից, ստեղծում է անմիջակա-

նության մթնոլորտ, դրանով իսկ նպաստելով ստացված արդյունքերի 

վալիդության բարձր աստիճանին:  
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СОЧЕТАНИЯ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК И БЕСЕД В РАБОТЕ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

Изучены диагностическая, профилактическя, коррекционная и 
терапевтическая функции проективных методик. Выявлено, что, при 
соответствующем подборе, проективные методики кроме диагности-
ческой функции выполняют также и коррекционную функцию. 

Показано, что комплексное применение проективных методик с 
частично стандартизированной беседой повышают эффективность 
деятельности психолога, так как одним из факторов эффективного 
взаимодействия с подростком является установление контакта.  
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THE COMBINATION OF PROJECTIVE METHODS AND TALKS IN A 
JOB OF PRACTICAL PSYCHOLOGIST 

 The diagnostic, preventive and therapeutic functions of projective 
techniques were studied. 

It was revealed that, besides of diagnostic functions the projective 
techniques are performed also a therapeutic function. 

It was shown that the use of complex projective techniques with a 
partially standardized conversation increase the effectiveness of the activity 
of psychologist, in that one is a factor of the effective interaction with the 
client is to establish contact. 

Keywords: projective, demands, method, psychic, alarm. 
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Չափսը՝ 70x1001/16, թուղթը՝ օֆսեթ, տպագրությունը՝ օֆսեթ,  

ծավալը՝ 10,8 տպ. մամուլ, տպաքանակը՝ 300: 

Տպագրվել է «Տիգրան Մեծ» տպագրատանը 

(հասցեն՝ Երևան, Արշակունյաց 2) 

 
 

 

 

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսն ընդգրկված է Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի (ՀՀ ԲՈՀ) 

սահմանած դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների 

հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի 

պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում: 
 

« Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն » 

 Ե ր և ա ն 

 


