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Բանալի բառեր․  հասցե, իրավական ակտ, անշարժ գույք, շի-
նություններ, էլեկտրոնային հարթակ, փողոցներ և թաղամասեր: 

 
Հասցեավորումը համարվում է անշարժ գույքի գրանցման գործընթա-

ցի հիմնական բաղկացուցիչ մասերից մեկը, քանի որ հասցեն հնարավո-
րություն է ընձեռում նույնականացնել անշարժ գույքի (օբյեկտի) տեղա-
դիրքը: Հասցեավորման գործընթացի կարևորությունը հաշվի առնելով՝ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունվել և 
մշակվել են ՀՀ տարածքում անշարժ գույքի հասցեավորման գործընթացը 
կարգավորող իրավական ակտեր և փաստաթղթեր, որտեղ սահմանվում 
են հասցեավորման գործընթացի կազմակերպման ընդհանուր դրույթնե-
րը, սկզբունքները, անշարժ գույքին հասցեի տրամադրման կարգը, հաս-
ցեի բաղկացուցիչ մասերը (վավերապայմանների համախումբը) և այլն։  
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Հետազոտության արդիականությունը և հրատապությունը։ 
Հոդվածում ուսումնասիրվել է հասցեավորման գործընթացում առկա 
խնդիրների միայն իրավական շրջանակը՝ վեր հանվել գոյություն ունեցող 
իրավական ակտերում առկա թերությունները։ Հոդվածում հիմնավորված 
է նշված ակտերում փոփոխությունների անհրաժեշտությունը և կարևո-
րությունը՝ անշարժ գույքի հասցեավորման գործընթացում։  

 Հայաստանի Հանրապետությունում հասցեավորման գործընթացը 
կարգավորող իրավական փաստաթղթերը ներառում են օրենքներ, որո-
շումներ և այլ նորմատիվ իրավական ակտեր։ Հետազոտության հիմնա-
կան խնդիրն է բացահայտել նշված իրավական ակտերում առկա թերա-
ցումները և առաջարկել դրանց լուծման ուղիներ, այդ թվում՝ իրավական 
ակտերի որոշ դրույթների փոփոխություններ։ Ուսումնասիրության առար-
կան է «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 
ՀՀ օրենքը (գլուխ 4, հոդված 44) [1], ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 
2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու 
վայրի հասցեավորման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հասցեների ռեեստրի 
ստեղծման և վարման կարգը սահմանելու մասին» N 2387-Ն որոշումը [2]։ 
2019 թվականին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց «ՀՀ հասցեների միաս-
նական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական 
համակարգի ստեղծման հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին N 553-Լ որոշումը [3], որը նպատակաուղղված էր 
հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության հասցեների միասնական 
ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համա-
կարգի ստեղծման հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը հաստա-
տելու մասին որոշումը»։ Վերոնշյալ միջոցառումների ծրագրի շրջանա-
կում՝ 2021 թվականի օգոստոսից Կադաստրի կոմիտեն էլեկտրոնային ծա-
ռայությունների մատուցման հարթակի միջոցով ընդունում է անշարժ գույ-
քի հասցեավորման հայտեր [4]: Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են 
տվել, որ այդ գործընթացի կազմակերպման ընթացքում առաջանում են մի 
շարք խնդիրներ, որոնք բխում են իրավական ակտերում առկա բացերից և 
թերացումներից։ Սույն հետազոտական աշխատանքը նպատակ ունի բա-
ցահայտել այդ խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման ուղիները։  

Օգտագործված մոտեցումներ և մեթոդներ։ Հետազոտության հա-
մար տեսական և մեթոդաբանական հիմք են հանդիսացել ՀՀ անշարժ 
գույքի հասցեավորման գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերն ու 
մեթոդաբանական մոտեցումները: Որպես տեղեկատվական հիմք են ծա-
ռայել ՀՀ իրավական տեղեկատվական համակարգը, ինչպես նաև ՀՀ կա-
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դաստրի կոմիտեի կողմից ներկայացված պաշտոնական տեղեկատվութ-
յունները։ Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են վերլուծության և հա-
մադրման, համեմատական և հիմնախնդրային մոտեցումները և մեթոդները: 

Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։ ՀՀ կառավարութ-
յան 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվե-
լու վայրի հասցեավորման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հասցեների 
ռեեստրի ստեղծման և վարման կարգը սահմանելու մասին» N 2387-Ն 
որոշումը, որը բխում է «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» ՀՀ օրենքից և հանդիսանում է հիմք 2019 թվականին 
ՀՀ կառավարությունն ընդունած «ՀՀ հասցեների միասնական ռեգիստրի 
և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի 
ստեղծման հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մա-
սին» N 553-Լ որոշումն իրագործելու համար։  

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 10-ի N553-Լ որոշումն 
իրագործելիս ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 2387-Ն որոշման մեջ ի հայտ են եկել հետևյալ խնդիրները․  

1․  Որոշման մեջ նշվում է, որ մայրուղին միջպետական կամ հանրապե-
տական նշանակության ճանապարհն է, որն իրար է միացնում քաղաքներ [2]։  
Սակայն, ըստ ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին 2006 թվականի 
դեկտեմբերի 5-ի օրենքի մայրուղիները, միջպետական և հանրապետա-
կան նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհները մեկնաբանվում են 
որպես իրարից տարբեր առանձին նշանակություն և չափանիշներ ունե-
ցող ճանապարհներ [4]: 

2․  www.e-cadastre.am էլեկտրոնային հարթակի միջոցով առցանց 
հասցեի հայտ լրացնելու ժամանակ ներբնակավայրային աշխարհագրա-
կան օբյեկտ ընտրելուց հետո պետք է ընտրել անշարժ գույքի հասցեն և 
տեսակը։ Տեսակն ընտրում են «շենքի տեսակ» դաշտից, այնուհետև «շի-
նության տեսակ» դաշտից (եթե այդպիսին առկա է)։ Սակայն որոշման մեջ 
բերված օրինակի շենքը և շինությունը ոչ թե անշարժ գույքի տեսակների 
խմբերի անվանումներ են այլ հերթական տեսակ, որը համազոր է հողա-
մասին, բնակարանին և այլն [2], [3]։ 

3․  Պահանջվում է ականավոր որևէ անհատի անվամբ անվանակո-
չում կատարվել նրա մահվանից առնվազն 5 տարի հետո, ինչը խնդրա-
հարույց էր Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո [1]։  

4․  Շենքերը և շինությունները համարակալվում են սկսած բնակավայ-
րի կենտրոնից դեպի ծայրամաս, սակայն մեկնաբանված չէ, թե որն են 
ընդունում բնակավայրի կենտրոն [2]։ 
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5. Նշվում է, որ կառուցապատման ճակատից դուրս տեղակայված 
գույքը հասցեավորվում է կառուցապատման ընդհանուր ճակատի նա-
խորդող անշարժ գույքի համարին ավելացնելով կոտորակ և հերթական 
համար [1]։ Որոշման մեջ չի նշվում, թե ինչպես պետք է հասցեավորել եթե 
նախորդող հասցեն բացակայում է, այսինքն՝ տվյալ անշարժ գույքից առաջ 
դեպի կառուցապատ ճակատ գրանցված հասցե չկա։ 

6․  Փողոցների հատման տեղում գտնվող շենքերն ու շինությունները 
համարակալվում են կարգով ավելի բարձր փողոցի նկատմամբ [2]: Սա-
կայն նշված կետը խնդրահարույց է, քանի որ անշարժ գույքը կարող է 
գտնվել փողոցների հատման կետում առավել լայն մասով հարի մի փողո-
ցին՝ սակայն այդ հատվածը լինի պարիսպային, իսկ մուտքը լինի մյուս 
փողոցի կողմից։ 

7․  Որոշման մեջ մեկնաբանվում է, թե ինչպես է կատարվում մայրու-
ղիներին կից անշարժ գույքի հասցեավորումը, բայց չի նշվում, թե ինչպես 
է կատարվում նույն հասցեավորումը, եթե մայրուղին անցնում է բնակա-
վայրի միջով։ 

8․  Հողամասերը, որոնք գտնվում են բնակավայրից դուրս, հասցեա-
վորման մեջ պարտադիր չէ նշել փողոցի անվանումը՝ միայն համայնք և 
հերթական համար։ Մեր դիտարկմամբ այս մոտեցումը տարիների ըն-
թացքում կհանգեցնի մեկ այլ խառնաշփոթի։ 

9. e-cadastre.am կայքում դիմումների մուտքագրման որոնման և այլ 
գործընթացների իրականացման ժամանակ բացակայում է ժամանակա-
վոր հասցեների որոնման գործառույթը։ Այսինքն՝ քաղաքացու անձնագ-
րում փաստացի հաշվառված հասցեով, եթե առկա չէ գրանցված իրա-
վունք, ապա Կադաստրի կոմիտեի պաշտոնական կայքում տվյալ օբյեկտի 
/հասցեի/ վերաբերյալ հարցումներ հնարավոր չէ իրականացնել առցանց։ 

10. Գույքի հասցեավորման ժամանակ կա ևս մեկ կարևորագույն 
խնդիր, որին հաճախ չէ, որ ուշադրություն է դարձվում` «Շենքի տեսակ» 
դաշտում առաջարկվող տեսակները շատ քիչ են և աշխատակիցը հաճախ 
չի գտնում գույքի պահանջվող տեսակը։ 

 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հետազոտության արդյունքում առաջ եկան գործող իրավակարգավո-
րումներում առկա երկու տիպի թերացումներ և բացթողումներ.  

1․  բացթողումներ և թերացումներ, որոնք կապված են էլեկտրոնային 
հարթակի գործարկման հետ, 

2․  բացթողումներ և թերացումներ՝ կապված բուն հասցեավորման 
հետ (իրավակարգավորման գործընթացի հետ): 
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Ուսումնասիրելով թերացումները և բացթողումները՝ առանց անդրա-
դառնալու այն խնդիրներին, որտեղ էլեկտրոնային հարթակը «չի ենթարկ-
վում» իրավական ակտերին, պարզ է դառնում, որ գույքի հասցեավորման 
հետ կապված որոշումներում և օրենքներում կան մի շարք խնդիրներ, ինչը 
միանշանակ բարդացնում է անշարժ գույքի հասցեավորումը: Հասցեների 
սխալ շարունակական բնույթը ձախողում է նաև ՀՀ կառավարության 
10.05.2019 թ. N553-Լ որոշումը հետևաբար հասցեների ճշգրտումը չի 
հասնում իր տրամաբանական ավարտին ինչը խոչընդոտում է նաև ՀՀ- ում 
հասցեների միասնական ռեեստրի ստեղծմանը։ 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Վերոնշյալ խնդիրները վերացնելու նպատակով առաջարկվում է ՀՀ 
կառավարության 29/12/2005 թ․  «Անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու վայ-
րի հասցեավորման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հասցեների ռեեստրի 
ստեղծման և վարման կարգը սահմանելու մասին» N 2387-Ն որոշման մեջ 
կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1․  պետք է կատարել փոփոխություններ՝ մայրուղի, միջպետական և 
հանրապետական ճանապարհ բառերին տալ առանձին մեկնաբանութ-
յուններ, որը կնպաստի նաև որոշման 5-րդ գլխի 37, 38 կետերի հստա-
կեցմանը, 

2․  1-ին գլխի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետի բերված օրինակը պետք է 
հեռացնել կամ էլեկտրոնային հարթակում «շենքի տեսակ» և «շինության 
տեսակ» դաշտերը փոխարինել «անշարժ գույքի տեսակ» և «անշարժ գույ-
քի ենթատեսակ» (կամ միավոր) հասկացություններով, 

3․  որոշման 3-րդ գլխի 19-րդ կետը պետք է փոփոխել հետևյալ կերպ․  
Ականավոր որևէ անհատի անվամբ կարող է անվանակոչում կատար-

վել նրա մահվանից առնվազն 5 տարի հետո՝ բացառությամբ, երբ անվա-
նակոչումը կատարվում է զոհված ազատամարտիկի անունով, 

4․  կատարել փոփոխություն, ըստ որի սույն կետում նշված օբյեկտնե-
րի միավորման դեպքում` նոր առաջացած հասցեավորման օբյեկտին 
տրամադրվում է մինչև գույքի բաժանումն ունեցած հասցեն, եթե այն չի 
հակասում որոշման 4-րդ գլխի 21 կետին, 

5․  փողոցների հատման տեղում գտնվող շենքերն ու շինությունները 
համարակալել այն փողոցի նկատմամբ, որ կողմում գտնվում է անշարժ 
գույքի գլխավոր մուտքը: Օրինակ՝ «Անի Գրանդ Հոթել» հյուրանոցը 
գտնվում է Հանրապետության 65 հասցեում, սակայն հյուրանոցի գլխա-
վոր մուտքը Վարդանանց փողոցից է, 

6․  որոշման 5-րդ գլխի 37-րդ և 38-րդ կետերում պետք է կատարել 
փոփոխություն վերջնամասում նշելով «բացառությամբ», երբ գույքը 
գտնվում է մայրուղու այն կմ-ի վրա, որն անցնում է բնակավայրի միջով՝ 
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տվյալ պարագայում գույքը կհասցեավորվի այնպես, ինչպես բնակավայ-
րերում, 

7․  առաջարկվում է որոշման 5-րդ գլխի 39-րդ կետի առաջացրած 
խառնաշփոթից խուսափելու համար՝ համայնքը բաժանել օրինակ 4 տե-
ղամասի և հասցեավորել տեղամասով, 

8․  որոշման մեջ պետք է կատարել փոփոխություն, ըստ որի ճիշտ 
հասցեավորված 2 գույքերի միջև նախկինում առկա, բայց հասցե չունեցող 
գույքին տալ հերթական ազատ համար, այլ ոչ թե կոտորակով համար, 
օրինակ՝ 6-ի և 10-ի միջև առաջացած գույքն ունենա 8 հասցե, այլ ոչ թե 
6/1՝ ինչպես պահանջում է որոշման 33 կետում, 

9․  պետք է ավելացնել «կետ» որոշման մեջ, որը կհստակեցնի գույքի 
բաժանումը խաչմերուկներում, 

10․  Առաջարկվում է ավելացնել «կետ» որոշման մեջ, որում նշված 
կլինի, որ արդեն սխալ հասցեավորմամբ գույքերի միավորման կամ բա-
ժանման դեպքում նոր հասցեն պետք է համապատասխանի կառավա-
րության որոշմանը, 

11․  կառավարության որոշման մեջ պետք է լինի հստակ մեկնաբա-
նություն, թե ինչպես է իրականցվում հասցեավորումը թաղամասերում և 
մեկնաբանել թե ինչպես է հասցեավորվում այն գույքը, որը գտնվում է X 
թաղամասի Y փողոցի վրա։ 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРАВОВЫХ АКТАХ РА В ПРОЦЕССЕ АДРЕСАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
ХАЧАТУР КАЗЕЯН1, ЛЕМЗА УНАНЯН2 

1 Академия государственного управления Республики Армения 
2 Комитет кадастра Республики Армения 

 
В статье представлена необходимость внесения изменений в 

правовых актах, действующих в Республике Армении, в процессе 
адресации объектов недвижимости. Были изучены постановления, 
принятые Правительством РА и законы, принятые Национальным 
Собранием РА по вопросам адресации недвижимого имущества. В 
результате исследования выяснилось, что существует ряд недостатков 
и упущений в соответствующих правовых актах, которые нарушают 
нормальный ход адресации. Правовые акты часто не совпадают с тре-
бованиями новосозданной электронной платформы www.e-cadastre.am и 
создают большое количество проблем в процессе адресации объектов 
недвижимости.  

Ключевые слова: адрес, правовой акт, недвижимость, строения, 
электронная платформa, улицы и кварталы. 

 
 
 
 

NEED FOR MODIFICATION OF THE LEGAL ACTS IN FORCE IN THE 
PROCESS OF PROPERTY ADDRESSING IN THE REPUBLIC OF 
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The article reflects upon the need to modify the legal acts in force in the 

process of property addressing in the Republic of Armenia. The laws and 
decisions adopted by the Government of the Republic of Armenia, pertaining 
to property addressing, have been studied. The study revealed that there are 
a number of defaults and omissions in the relevant legal acts, which disrupt 
the natural process of addressing. The legal acts often do not comply with 
the requirements of the newly-established electronic addressing platform 
and engender many problems in the process of property addressing. 

Keywords: address, legal act, property, buildings, electronic 
platform, streets and districts. 
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INNOVATION IN PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIGITAL 
AGE: TOWARD A CHANGE OF PARADIGMS 

GEORGES LABAKI 
National School of Administration Lebanon 

Public administration in the digital age represents a major shift in 
carrying on public service to adjust to global trends. This innovation in 
public services is not limited to digital change but calls for the 
introduction of new features into public services in the form of new 
knowledge, new structures and management styles. In fact, it is a 
change of paradigms in the operation of the public sector. 

Keywords: digital age, global trends, digital transformation, big 
data, training in public sector, change of paradigm, innovation, public 
sector. 

 
Introduction 
Public administration in the digital age represents a major shift. It is the 

result of governments obligations to address the evolving global trends, new 
political, demographic, technological, economic changes and citizen’s 
expectations and demands from their governments. Thus, traditional public 
administration needs to adjust to emerging and future needs of society, the 
impact of global trends such as globalization, climate change and Covid 19 
pandemics through innovation in the processes, the scrutiny of the raison 
d’être of the public sector, data collection and analysis, recruitment, training 
of government employees, decision-making process, and new ways of 
interacting with citizens and civil society. Now a day, digital technology 
impacts every aspect of life with the broad usage of mobiles, social platforms, 
Cloud, the Internet of Things, robotics, and artificial intelligence. The public 
sector needs urgently to keep up with innovation or risk being left behind by 
the current trends and rapidly development technologies. The main driver of 
change is the Internet and digital transformation. Almost, everything is now 
connected to the web, every piece of data can be stored on a virtual medium, 
and retrieved immediately. Citizens and users can receive real time data 
about almost anything they want to search using their smartphones and their 
personal profiles on different sites and search engines. In fact, this digital era 
requires a change in the ways to conduct the public service, a reorganization 
of public administration management, recruitment, training, budgeting, 
legislating, and a cultural and mind set change. Thus, this digital age and 
innovation calls for paradigms change. 

Innovation and digital age 
The accelerated trend towards digitalization was mainly the result of the 

pandemic that hit the world in the last three years. The covid-19 outbreak 
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obliged both public and private sectors to speed up their pace into online 
work in order to control the virus spread and protect their citizens, and keep 
their professional activity running at the same time. Thus, online platforms 
were widely used by governments in order to collect, analyze and use covid-
19 data to act through public health authorities supported by police force to 
bring to an end to the surge of this virus. Other government services were 
obliged to operate remotely, such as public schools and universities that 
switched into online learning. Moreover, in some countries, all public services 
such courts were digitalized, through replacing official paperwork by online 
delivery. 

Yet, this innovation in public services is not limited to digital change but 
encompasses the introduction of new features into public services in the form 
of new knowledge, new structures, and new management styles. As a result, 
innovation represents a break with the past in terms of processes, the 
acceptance of revolutionary and unprecedented new technologies specially 
the digital ones, the creation of new services, and the introduction of new 
concepts to boost efficiency and effectiveness to improve citizen’s 
satisfaction. These factors of discontinuity lead to a paradigm shift as 
innovation and digital technologies brings along new ways of operating in 
public administration. These paradigms are translated into new concepts, 
new operational methods, new management tools, new goals, new values, 
and processes aiming to better service citizens. In fact, the key difference 
between change and innovation is that change is the difference in a state of 
affairs related to different points of time whereas innovation is something 
original and new, being introduced to a field of activity. 

Clearly, innovation is needed in the public sector. One of the major 
objectives is the replacement of rigid and tight legacy systems with modern 
digital technology. Many governments and local authorities are already 
connected to the Internet. They are adopting platforms that utilize digital 
technology i.e. specifically, Citizen Relationship Management. 1 

Citizen relationship management is a concept enabled by technologies 
closely connected to digital government. CRM is meant to improve 
relationships between citizens and public administration through online 
contacts, interactions, and dialogue between all citizens of the country and 
their government. Thus, CRM platforms are extremely useful in allowing the 
public administration to connect with their citizens. In addition, digital 
transformation allows through automation public sector employees to deliver 
automatic information to citizens.2 This is a cost effective mean that allow 
civil servants to provide better value services to their citizens. Moreover, it 
allows civil servants to focus on most important tasks and more importantly 
receive relevant information through data-driven insights and various tools 

                                        
1 Alexander Schellong, CRM in the public sector: Toward a conceptual research framework, 
http://dl.acm,doi,pdf, accessed on April 23, 2022. 
2 Sian Herbert, Automations of government processes, Helpdesk Report, University of 
Birmingham , 2019. 

http://dl.acm,doi,pdf/
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that will help them to carry out those tasks much more effectively. In addition, 
self-service portals and utility applications allow citizens to contact online 
public agencies and public local authorities to present their requests. 
Furthermore, Citizen Relationship Management platforms help public 
agencies to quickly and easily create and customize their own applications, 
allowing for complete personalized citizen portals. 

Aside from self-service portals, the public sector can also use CRM 
platforms to better serve citizens using case management tools. These tools 
allow civil servants to answer citizens requests more rapidly through 
automatic labeling and instant access to relevant information. Once again, 
data analysis provides useful and relevant insights that help deal with 
problems before they arise. 

Thus, CRM innovative technology allows the public sector to better deal 
with all community requests, improve the relationships between government 
and the overall public, upgrade government capability, and develop quality 
and courteous contacts with citizens.  

Government role in managing global trends challenges 
The world is witnessing dramatic changes. Thus, today’s major global 

trends are: Climate change and environmental challenges, epidemic threats 
such as Covid 19, economic and political power shift, global socioeconomic 
difficulties, demographic shifts, the slowed global economic recovery, and 
changes in society, culture, and the workplace. In addition, the universal 
spread of information and technology has brought significant changes in the 
global innovation scene. Globalization has radically altered economies, 
cultures, and the natural environment in recent decades, owing to rapid 
technological advancements and increasing mobility of commodities, 
services, capital, and labor. It has also made our world more interconnected 
than ever before. In addition, in recent years, globalization has come under 
scrutiny, with citizens becoming increasingly dissatisfied with the unequal 
distribution of its benefits 

Additionally, climate change is currently one of the most pressing issues 
in our societies. The concentration of greenhouse gases in the atmosphere 
has risen dramatically in the previous 150 years, particularly carbon dioxide, 
methane, and nitrous oxide. The result is a rise in global average 
temperature. In order to minimize emissions and foster technological 
innovation, rigorous mandatory regulations are essential. Thus, innovation 
and the achievement of environmental quality goals has become a rising 
focus requiring a major role of public administration to infuse sustainable and 
friendly policies in the energy sector and in all aspects of industrial, 
agricultural, and services sectors. 

 Also, working conditions are changing due to the online digital 
technology. Currently, one out of every five employees in the world currently 
works remotely at least on part time basis as organizational structures grow 
more flexible and a high careers mobility. 

As a result of the Covid 29 epidemic, there is an increase of pressure on 
government to provide healthcare, energy, raw material, agricultural 
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products, water, and emergency services that are in high demand. 
Government are called upon to deal with these demands that the private 
sector is unable to provide. Thus, there is a need to reimagine and remodel 
the public service. 

In order to improve the government performance in facing and managing 
global trends, the public administration should reshape its rules such as its 
formal laws, administrative procedures, and organizational structures that 
govern the activities of public officials. Public managers should acquire 
greater freedom to engage in performance management more effectively, 
develop competition, choice and incentives, perform on demand, involve 
people, leverage networks and partnerships, reduce obstructions and 
barriers, change civil service processes, procurement techniques, budgeting 
and financial management, abandon uniform rules in favor of allowing public 
agencies greater managerial flexibility through made to order operating 
procedures and service delivery practices to improve and achieve better 
public administration results. On the other hand, in return of giving public 
administrators more managerial flexibility by liberating them from central 
agencies' and restrictions on inputs and operational processes there is need 
to establish clear goals and results to be achieved by public administrators 
and holding them personally accountable for better performance as an 
incentive for fostering performance-based management.  

The rising use of performance management and a cost-return 
awareness in public administrations throughout the world is a crucial trend. 
Yet, this new approach performance management necessitates an accurate 
and reliable performance information system that is linked to policy making 
and to financial management. In this context, organizational performance 
management oversees the degree of success of public policies and projects 
in attaining their goals and delivering the intended outcomes.  

Also, dealing with global trends requires the creation of a competitive 
environment with a variety of options and incentives, the adoption of 
management based practices and models. This management based 
governance is composed of a number of tools, methods and incentives that 
pilot and direct public policy by incorporating some of the positive aspects of 
the private sector rules to creating competition, rather than binding and rigid 
rules, as well as incentives to achieve the required levels of performance in 
ways that are more efficient and effective than traditional methods and 
procedures. This approach was extensively used over the last years –since 
globalization-, but it has stimulated extensive ideological debate over the role 
of the state and ses nouveaux devoirs régaliens. 

An additional trend that is reshaping governments and public 
administrations is on demand driven performance -and not resources driven- 
that changes the way government policies and targets are set. This approach 
requires a change of mind set. As a matter of fact, governments are being 
challenged and pressured to measure and improve services and program 
performance. In terms of responsiveness, and due to global challenges 
governments and admit that they have failed to provide the appropriate levels 
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of capacity to meet demand. They recognize their duty to improve their ability 
to detect and respond to economic, social, technical, and health 
developments or crisis such as terrorism, pandemics, or other crisis. These 
factors, along with new technological capabilities and computer 
infrastructures are affecting government strategies and operations. In fact, 
these challenges necessitate a significant cultural change in mindset to allow 
a major transformation to move from routine work to an "on-demand" 
performance that includes the understanding of demand patterns, the ways 
to deal with them, more effective ways in allocating resources, and setting 
up a system of dynamic approach. 

In order to achieve such performance, non-routine capability, digital 
technology through the Internet may be used to improve and increase the 
responsiveness of governments. As a matter of fact, wireless internet 
infrastructure, laptop computers, personal digital assistants, and cellular 
phones are used to provide information and services to civil servants, 
citizens, businesses and organizations, and NGOs. Often referred to as 
mobile government, such tools and devices have the ability to speed up and 
improve public services response specially in case of emergency and public 
safety issues such as pandemic, terrorism, and natural disasters.  

Innovation in the public sector 
Public sector innovation entails essential improvements in the delivery 

of public service. Innovation relies on continuous improvements in both the 
content of these services and the instruments used in applying them in 
cooperation with the civil society. In fact, nowadays, citizens are more 
informed and have more expectations from their government, especially with 
the advancement of technology that has transformed the way citizens 
interact with their governments and made their demands more specific 
diverse, and unexpected. These increased expectations combined with the 
constant challenges in society require innovative policies and a strategic shift 
in the public sector. However, public sector innovation suffers from limitations 
due to its working environment. In fact, public sector innovation is made 
difficult and slowed down by the heavy administrative processes, and 
budgets constraints of the state, in addition to the limited knowledge and 
awareness by public servants of the full range of fast developing digital tools 
available to policy makers for speeding up innovation. 

Yet, the process of innovation is already launched and cannot be 
reversed due to the changing global trends, the challenges faced by states, 
and the unfolding managerial technique developed by the private sector use 
of digital transformation. Thus, many countries have implemented various 
approaches to adopt public-sector innovation such as: Developing national 
innovation strategies involving all public administrations as well as private 
sector stakeholders, creating structures to support individual organizations 
in their innovation process, and adopting e-government website for all their 
public agencies.  

The goal of innovation is to come up with new ideas and technologies 
that boost productivity and create more output and value from the same 
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amount of resources. New digital technologies and inventive solutions 
provide enormous opportunity for developing countries to combat disease, 
poverty, and hunger. In order to overcome their own difficulties relating to 
these themes, developed countries rely on innovation. Agricultural 
production, for example, is crucial in decreasing hunger in nations with a 
booming demography. Artificial intelligence has shown to be an effective 
means of assisting farmers by providing them with information on weather 
conditions and irrigation. Although this is only one example of how innovation 
might assist farmers to increase their food production, innovation provides a 
plethora of possibilities that can help in the reduction of poverty and hunger. 

Another example concerns the role of digital technology in dealing with 
environmental difficulties, such as climate change through the earth 
observation and the follow up on pollution indicators and threats. As a matter 
of fact, policy changes take time to take effect. Or, new and creative 
technologies are critical to our society's future. 

These digital innovative methods in service delivery include: 
− Introducing advanced technologies to meet citizen’s requests, modify 

services and decrease costs. 
− Partnerships with citizens and civil society: The partnership with 

citizens and civil society organizations in delivering public services helps to 
achieve better user satisfaction to reducing costs.  

− Partnerships with the private sector to reduce the costs of service 
delivery and provide innovative method and improving services.  

− Introduce e-Government in public administration. In fact, instead of 
waiting for a long line, citizens can process their applications through their 
laptops or application on their phone. 

− The payment online of taxes through E-Government. 
− Establishment and registration companies by submitting applications 

them on the required website. 
− Adopt online courts litigations in the justice sector. Courts that deal 

with commercial cases are now working almost exclusively online and 
remotely to accelerate the flow of legal decision. Court decisions became 
more rapid and traceable. 

− Automation governments decrease the financial crimes and open 
new opportunities for development. 

− Government spending on Research and Development in the new 
digital technologies. 

− Digital technology allows the simplifying of procedures and 
contributes to open government.  

− Making political institutions more participatory and efficient if they 
were redesigned. 

− Adoption of the policy of open government and data. 
− Using digital technologies to improve accountability, openness, and 

fairness.  
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− Adoption of new service design as a tool that can help governments 
innovate while engaging with a large number of stakeholders. 

− Adoption of new organizational charts with less hierarchy and an 
innovative approach to rethink and redesign the public sector through 
citizen’s initiatives. 

− To attract people with visionary and creative solutions. 
− Making government more inventive and competitive for the 

government destiny in not to remain permanently in deficit. 
− Develop new skills for public administrators and government 

employees promoting creativity in identifying new challenges and 
implementing innovative solutions. 

− Attract highly qualified candidates to integrate the public sector. 
− Modernizing the recruitment processes and civil service training. 
The value of data as an asset to governments  
 The huge volume of data collection, its digitalization, the rapidity to 

access information through digital technology are presenting a major 
challenge to government.  

In the traditional data collection system, the added value it gave to civil 
servants was very limited. But as data collection was digitalized, it became 
more voluminous, powerful, and strategic in the drawing of public policies 
and decision making process.  

Big data generates public value greater than ever before. For example, 
in the health care, big data collection provides precious information specially 
in critical time for patients in danger of losing their lives, enhance care 
personalization, and connect medical files from different hospitals. In 
education, teaching moved from classroom set up to online education across 
the world. In agriculture, data helps farmer in choosing their crops, the time 
and amount of irrigation, and usages of fertilizers and pesticides. Major 
advantages of big data: 

− Cost reduction specially that real-time data access permits 
organizations to make better and quicker decisions and strategic choices.  

− Improve public services and introduce necessary adjustments to their 
public policies, increase their productivity and agility, and detect fraud. 

Yet, data can create a lot of harm provoked by governments or by 
outsiders. Moreover, there are several ways in which government decisions 
about data can harm people such as: 

− Governments can use data systems in a way that carelessly and 
unintentionally harm people. 

− Governments can use data especially against groups that are 
systematically discriminated against. 

− Governments can harm people by not successfully regulating non-
government data used by actors outside the public sector. Attempts to 
mitigate the harms caused by misuse of data can themselves create harms. 
Thus, data has to be protected very seriously. Governments should be 
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worried about unauthorized access to government information systems and 
should developing their cybersecurity through the following means: 

− Develop digital security skills to prevent hackers from gaining 
unauthorized access to systems and data. 

− Help civil servant acquire a clear grasp of data ethics, especially when 
data collection and usage directly affects groups that have been victims of 
discrimination and marginalization. Digital era civil servants should be aware 
of the danger of carelessly securing systems in a way that produces new 
types of administrative burden, or inaccessibility. 

− Making sure that government data is used in ways that comply with 
policies protecting privacy. 

− Not allowing what is fundamentally government data to be owned or 
marketed by independent suppliers. 

− Checking algorithmic to guarantee that they are using biases that 
discriminate against people of different ethnic groups or other vulnerable 
communities or persons. 

− Adopt regulations to prevent people outside government from 
misusing data to harm people. 

 DEFENSE OFFENSE 
KEY OBJECTIVES Ensure data security, 

privacy, integrity, quality, 
regulatory compliance, and 
governance 

Improve competitive 
position and profitability 

CORE ACTIVITIES Optimize data extraction, 
standardization, storage, 
and access 

Optimize data analytics, 
modeling, visualization, 
transformation, and 
enrichment 

DATA-
MANAGEMENT 
ORIENTATION 

Control Flexibility 

ENABLING 
ARCHITECTURE 

SSOT 
(Single source of truth) 
Lack of talent 
 Security risks 
 Compliance 

MVOTs 
(Multiple versions of the 
truth) 
Better decision-making 
Reduce costs 
Fraud detection 
Increased productivity 
and agility 

Figure 1: The Elements of Data Strategy 
Digital transformation in the public sector 
Digital transformation in the public sector is becoming crucial day after 

day. Governments will have to speed up the process of adapting to digital 
transformation, in order to stay up to date with the changing global and 
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national trends. More importantly, it is vital for countries to go full-fledged into 
digital transformation as soon as possible, in order to avoid the total 
economic under development.  

Several countries have already adopted digital transformation as an 
integral part of their public sector development and have adopted policies for 
progressive implementation.  

Using digital transformation in the public sector will have a direct impact 
on several levels. First, digitalizing the public sector makes the processing 
time of citizens requests much faster and efficient. Second, it will resolve the 
archiving problem and move all the data from physical files to the cloud or 
servers, the scanning all the physical documents and up load them to the 
cloud or servers. Then, the data stored on systems can be retrieved for 
specific information or modelling it and making analysis. 

 Furthermore, one of the uses of digital transformation is the block chain 
technology to fight corruption, and to hold civil servants accountable.1 Thus, 
block chain technologies are changing the world with their innovative 
solutions to problems that have been faced for a long time now. Moreover, 
block chain can provide a good governance tool and is particularly suited to 
fight and track corruption. Also, it eliminates the need for intermediaries and 
discretionary powers.  

Yet, the implementation of digital transformation is a challenging 
process. First, there is a resistance from bureaucracy to adopt this new 
technology, because one of its benefits is reducing red-tape and bribery. 
Second, the country needs financial means to be able to introduce such 
technology. Third, it is important to foster the proper environment and culture 
to be able to implement such transformation. The latter might reveal to be 
tricky, especially if the presence of routine type or unqualified employees in 
the public sector.  

Moreover, digital transformation requires an enabling environment that 
has to be provided by the state. Thus, it is important to integrate digital 
transformation in the education sector starting from schools up to higher 
education. The availability of public e-services for children, families and 
community at large, including digital education, has a recognized potential to 
improve service relevance and accessibility to all.  

The enabling factors of digital transformation are:  
a- A propice environment: In every country, there should be a sufficient 

data on the use of digital services and of their impact. The population should 
also be connected to digital networks or the web. Otherwise, digitalization is 

                                        
1 Blockchain technology: It is a framework that holds public transactional records (also 
known as blocks) in many databases (also known as the "chain") in a network connected by 
peer-to-peer nodes. This type of storage is usually remarked as a 'digital ledger.' Every 
transaction in this ledger is verified and protected by the owner's digital signature, which 
verifies and secures the transaction from manipulation. It resulted that the digital ledger's data 
is highly secure. To put it another way, the digital ledger is akin to a Google spreadsheet in 
that it is shared across a network of computers and stores transactional information based on 
actual purchases. The intriguing feature is that anyone can look at the data but not change it. 
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not inclusive and may exclude large segments of the population and 
vulnerable groups such as elderly, and children. 

b- Efficiency and accountability: The Covid-19 global pandemic led to a 
fantastic acceleration of the digitization of governmental e-services through 
moving from governmental uniform and paper-back services are starting to 
become more user centered services. This digital transformation will last 
after the end of Covid 29 pandemic.  

c-Infrastructure: Digital transformation of public services is a coordinated 
initiative on national and subnational levels. It necessitates an enabling 
infrastructure including internet coverage and stable connection, proper 
equipment and trainings on digital skills.  

d-Digital inclusion: Promoting inclusive digital transformation is essential 
to achieve results. Cross-ministerial and agencies collaboration is essential 
to ensure systems’ implementation and accessibility of all member of the 
community.  

e-Dissemination: A successful digital service requires a strategic 
dissemination plan through a progressive implementation by priority of the 
targeted population or field of activity. 

Teaching public administration in the digital era government 
Digital era brings requires new management practices. In addition, it also 

creates new challenges such as privacy and cyber security as they collect 
vast amounts of data. Civil servants will need new skills to understand the 
meaning of digital transformation and its practical applications, to help their 
public services to evolve, and solve digital-era public administration 
problems.  

Public servants need to be familiar of different software’s component and 
the ones that are the most appropriate to enable them to make good choices, 
especially when procuring systems for public service, and capable to 
endorse or challenge advisors and specialist’s recommendations for 
deploying specific technologies, even when they are not themselves 
technical experts. 

In fact, bureaucrats in the Weberian public servants have been trained 
to plan their projects and budgets in clearly well-defined and delimitated 
project phases, with clear timelines and clear lines of accountability, and stick 
to these plans without any variations. This approach had the advantage of 
control, predictability, and clarity in government management and is backed 
up by specific structures and processes handled by bureaucrats and decision 
makers. This is also being in line with Max Weber bureaucratic model that 
emphasized the importance of individual public servants being assigned 
clear work packages, so that personal accountability for failure could be 
traced and sanctioned. 

These planning techniques have been the standard approach to project 
management in governments until very recently when most government 
services became critically dependent on computer software. This includes 
online services, like COVID-19 tracking applications, government websites, 
and face-to-face services and other computer tools. As a matter of fact, at 
the turn of the 20th century governments started to use digital technologies 
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to support the provision of all kinds of public services. Yet, these systems 
were built to operate in very controlled and constrained environments in line 
with traditional project planning mechanisms. 

But recently, citizens started to interact directly with government systems 
via the internet. Traditional software’s failed to address citizen’s expectations 
became fundamentally incompatible with the unpredictable complexities 
introduced by both complex computing systems, and by unpredictable 
human beings.  

In fact, one of the most fundamental assumptions of government project 
management is that projects are initiated, delivered and then closed. Yet, 
modern software offers much more options. Thus, a revolution in project 
management thinking started to take place within the software industry 
during the 1990s increased options, and are operate in face to face 
sequences far from routine and planned outcomes. Moreover, there is 
always the threat of obsolesce from rapidly changing digital technologies, 
and from shifting user expectations. For example, websites from 2010 are 
not fit for the smartphone users of the 2020s. This is an indicator how rapidly 
this obsolescence happens. 

This iterative approach came into conflict with traditional public service 
practices. For example, budgeting regimes will often treat the costs of public 
service improvements as something that happens within a fixed period of 
time, with a beginning and end. Shifting the norms from timid or rigid 
improvements to continuous improvement may significantly challenge 
bureaucracies that do not have up to date digital era command and 
structures.  

As a matter of fact, government services are designed in uniform way- 
as Max Weber recommends-to work for people from all background and are 
not focused always on users. Yet, people come from different contexts and 
have different needs. This is one of the reasons of the difficult to deliver good 
quality service. It is due to bureaucracy, confusing paperwork, and complex 
regulations that create inconveniences and waste the time of users of 
government services that are looking for customized services. In order to 
reduce this administrative burden policies and services should be designed 
with a 'user focus', using tools, skills and an overall attitude centered around 
understanding and meeting people's needs. 

Thus, public servants should be trained and provided with human 
centered design skills and practices to apply specific user-centered needs 
and how it will affect them to enable citizens to navigate government 
processes which are accessible, simple and integrative.  

On the other hand, civil servants shall be trained on the use of big data 
for government decisions are increasingly being made by and through 
automated systems that are based on data. Surprisingly, this data is no 
longer coming from public agencies statistical administrations but from 
computer software’s., blogs and social media. Learning to deal with this type 
of data to make better quality choices is a new skill.  

The digital era has also allowed governments to open up data in so that 
data can directly fuel technical systems operating outside government. For 
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example, government-run public transport systems now routinely open up to 
enable journey planning mobile apps to work, a form of government 
openness that has no real pre-digital equivalent.  

Thus, there is a need for adjusted training programs. Today's workforce 
operates in a citizens oriented service, goal-oriented purposes, and highly 
productive. Training programs must be adapted to specific requirements 
according to the tasks that need to be achieved. Public administrators have 
to learn in innovative ways and adapt to unexpected and evolving challenges. 
Also, training programs have to be tailored to each employee's individual 
learning goals and skill gaps. Coaching can be helpful through linking 
experienced employees with fresher team members through official or 
informal programs. Moreover, it is necessary to render government 
employees able to deal with practical challenges and real life cases and get 
continuous training in critical thinking and analysis instead of using traditional 
book learning methods, and to keep up with the quick rise of digital tools and 
other digital innovations. 

Conclusion 
Today's complicated society's face many challenges making it difficult 

for public agencies to solve in a traditional way. Governments have to 
produce positive outcomes through collaborating across public agencies, 
citizens, non-profit organizations, and the private sectors. The utilization of 
networks is a major instrument for achieving effective results. Moreover, it 
appears that having the proper personnel in the networks is more important 
than depending on traditional policy management techniques that rely more 
heavily on institutional structures, legislation, or the budget process. The 
fundamental challenge for national leaders will be to build networks and 
alliances, as policy success is increasingly reliant on the strength of 
collaboration in areas as diverse as homeland security, job training, and 
poverty reduction. if not impossible. Digital age technologies allow senior 
public servants to structure, analyze, and evaluate vast amounts of data, 
create better public service, and make design tools more efficient, operate 
under greater flexibility, reduce time to make decision, allow a better 
understanding of customer behavior, reach more citizens, and increase their 
involvement in the democratic processes. Other benefits of digital 
transformation come from the emergence of synergies between different 
subsystems, which lead to the creation of added value for citizens. At the 
same time, digitalization is the source of challenges, including rising 
unemployment, digital inequality in different countries and regions, 
discrimination against vulnerable groups, the emergence and intensification 
of cybercrime, rapid changes in state governance, and the risks of 
government discrimination against citizens in case the digital software is unfit 
or not properly managed. As a conclusion, digital transformation is inevitable 
and already there. Public servants should act proactively and adopt a clear 
strategy of innovation to efficiently take advantage of this global modern 
technology the modern not only as support tool, but also as the main trait of 
a modern organizational culture that requires a change in the role, and the 
operation of the public service. The digital era is at a dawn of the most 
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important technological revolution in the history of mankind that requires a 
change of paradigms in the operations of public administration and there is 
no way anyone could stop it. Thus, it is preferable to embrace it rather than 
ignore it while making sure that digital technology should be focused on 
citizen’s service and has to protect their privacy, and provide them with a 
better public service, and enhance his participation in the management of 
public affairs. Finally, in order to be a success, the digital government should 
be led by qualified and well trained public managers. 
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ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԱՅԻՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ԴԵՊԻ ՀԱՐԱՑՈՒՅՑԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ՋՈՐՋ ԼԱԲԱԿԻ 

Լիբանանի պետական կառավարման դպրոց  

Հանրային կառավարումը թվային դարաշրջանում համաշխարհային 
միտումներին հարմարվելու գործում հանրային ծառայությունների մա-
տուցման մեծ տեղաշարժ է ներկայացնում: Հանրային ծառայությունների 
մատուցման գործում այս նորամուծությունը չի սահմանափակվում միայն 
թվային փոփոխություններով, այլ պահանջում է նոր հնարավորություններ 
ներմուծել նոր գիտելիքների, նոր կառուցվածքների և կառավարման ոճե-
րի տեսքով: Իրականում դա հարացուցային փոփոխություն է հանրային 
հատվածի գործունեության մեջ: 

Բանալի բառեր. թվային դարաշրջան, համաշխարհային միտումներ, 
թվային փոխակերպում, մեծ տվյալներ, վերապատրաստում հանրային 
հատվածում, հարացույցի փոփոխություն, նորարարություն, հանրային 
հատված: 

 
 

 
ИННОВАЦИИ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: 

К СМЕНЕ ПАРАДИГМ 
ДЖОРДЖ ЛАБАКИ 

Школа государственного управления Ливана 

Публичное управление в эпоху цифровых технологий осуществил 
серьезный сдвиг в публичной службе, чтобы приспособиться к глобаль-
ным тенденциям. Это новшество в публичных услугах не ограничивается 
цифровыми изменениями, но требует внедрения в публичные услуги 
новых функций в виде новых знаний, новых структур и стилей 
управления. По сути, это смена парадигмы в работе публичного сектора. 

Ключевые слова: цифровая эпоха, глобальные тенденции, 
цифровая трансформация, большие данные, обучение в публичном 
секторе, смена парадигмы, инновации, публичный сектор. 
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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ 
ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԻՆՏԵԳՐԱԼԱՅԻՆ ՑՈՒՑԻՉԻ 

ԱՐՓԻՆԵ ԱՍԼԱՆՅԱՆ  

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 

Հոդվածում բացահայտվել են ՀՀ Լոռու մարզի ռազմավարական 
կառավարման հիմնախնդիրները և գերակայությունները: Այդ նպա-
տակով օգտագործվել է Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի հայե-
ցակարգը, որի միջոցով մարզի հիմնախնդիրները դիտարկվել են 
երեք մասով՝ բնակչության բարեկեցության մակարդակ, կյանքի որակ 
և սոցիալական ոլորտի որակ: Կատարված հետազոտության արդյուն-
քում բացահայտվել է, որ Լոռու մարզի համար գերակայություններ են 
աղքատության և ծայրահեղ աղքատության կրճատումը, գործազր-
կության մակարդակի իջեցումը, միգրացիայի տեմպի, հանցավորութ-
յան մակարդակի նվազեցումը և քաղաքացիների բնակարանային 
ապահովության բարձրացման համար պայմանների ստեղծումը: 

Բանալի բառեր. մարզ, կյանքի որակ, ինտեգրալային ցուցիչ, 
սոցիալական ոլորտ, բարեկեցություն: 

 
Ժամանակակից պայմաններում  կայուն սոցիալ-տնտեսական զար-

գացումն անհնար է առանց պետական քաղաքականության հիմնա-
խնդիրների սահմանման: Այս առումով հիմնախնդիրների որոշումն ու 
հիմնավորումը նաև մարզերի զարգացման ռազմավարական կառավար-
ման հիմնական տարրերն են: Քանի որ պետական մարմինների գոյութ-
յան վերջնական նպատակը բնակչության կյանքի որակի բարելավումն է, 
ապա հենց  այն պետք է հիմք հանդիսանա մարզի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման հիմնախնդիրների բացահայտման գործում: Սույն հայեցա-
կարգի կիրառման բարդությունն այն է, որ կյանքի որակի ախտորոշումը 
բարդ ու բազմագործոն գործընթաց է, բացի այդ առկա են բազմաթիվ մե-
թոդներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի բարեկեցության ոոշման սեփական 
գործիքակազմը: 

Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչը կյանքի որակի գնահատման 
ժամանակակից մոդելներից մեկն է, որը, հանդիսանալով փոխկապակց-
ված ցուցանիշների հիերարխիկ համակարգ, հնարավորություն է տալիս, 
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հանրամատչելի վիճակագրական տեղեկատվության հիման վրա, գնա-
հատել բնակչության կյանքի որակը [2]:1 

Սույն հոդվածում դիտարկվում է ՀՀ Լոռու մարզի հիմնախնդիրների 
ախտորոշման գործընթացը կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի միջո-
ցով: Հաշվարկների համար օգտագործվել են  ՀՀ վիճակագրական կոմի-
տեից ստացված պաշտոնական տվյալներ 2020 թվականի համար: 
Ստացված տվյալները բաժանվել են երեք՝ բնակչության որակ, բնակչության 
բարեկեցության մակարդակ, սոցիալական ոլորտի որակ հատվածների: 

Աղյուսակ 1 
Բնակչության բարեկեցության մակարդակ ինտեգրալային ցուցիչի 

ապոստերիոր ցուցանիշների վիճակագրական տվյալներ 
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Մարզի ՀՆԱ մեկ 
շնչի հաշվով (մլն, 
դր / մարդ) 

1508 1648 1440 1026 1147 1627 1168 2796 1535 1113 

Մեկ շնչի հաշվով 
միջին դրամական 
եկամտի 
գնողունակությունն 
ըստ նվազագույն 
կենսապահովման  
միջոցների ՍԳԻ (%) 

0,6 0,4 0,6 1 0,2 0,2 0,1 0,8 1,1 1,3 

Կենսապահովման 
մակարդակից ցածր 
եկամուտ ունեցող 
բնակչության կամ 
ծայրահեղ 
աղքատների 
մասնաբաժինը  (%) 

1,7 0,5 1,2 3,4 1,5 0,6 1,7 0,04 0,07 0,6 

                                        
1  Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելի մաթեմատիկական ալգորիթմը տե՛ս 
Վահրամ Բաղդասարյան, Արփինե Ասլանյան «Մարզի հանրատնտեսական զարգացման 
հիմնախնդիրների որոշման համար կիրառվող կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի 
կառուցման մեթոդաբանությունը» Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական 
տեղեկգիր Եր. 2021-Պրակ Ա, էջ 201։ 

https://old.vsu.am/2021_prakner/prak_a/201-209-%D5%8E%D5%A1%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%B4%20%D4%B2%D5%A1%D5%B2%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6,%20%D4%B1%D6%80%D6%83%D5%AB%D5%B6%D5%A5%20%D4%B1%D5%BD%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf
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Ընդհանուր եկամտի 
հարաբերակցութ-
յունն ամենահա-
րուստ 20% և 
ամենաաղքատ 20% 
բնակչության 

8,1 8 7,8 7,9 8,2 8,9 8,2 8,4 8,4 8,3 

Մեկ բնակչի 
ապահովվածութ-
յունը բնակարանա-
յին ֆոնդի ընդանուր 
մակերեսով 
(քառ.մ/մարդ) 

46,1 34,1 32,6 32,7 42,1 38,3 31,6 31,2 40,3 48,6 

Վթարային 
բնակարանների 
մասնաբաժինը 
բնակֆոնդի մեջ (%) 

4,2 3,8 3,5 3,6 12,7 4,7 13,1 5,3 2,2 6,4 

ՀՀ Լոռու մարզի համար կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի  
«Բնակչության բարեկեցության մակարդակ» կատեգորիայի երրորդ մա-
կարդակի մասնակի ինտեգրալային ցուցանիշերի և կշիռների հաշվարկ-
ների արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 2-ում: 

Աղյուսակ 2 
«Բնակչության բարեկեցության մակարդակ» կատեգորիայի 

ցուցանիշների երրորդ մակարդակի մասնակի ինտեգրալային 
ցուցանիշերը և կշիռները  

 Կշիռ 𝒘𝒘�𝒌𝒌 Ցուցանիշ Կշիռ 𝒍𝒍𝒋𝒋,𝒌𝒌 
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րս
տ

ու
թ

յո
ւն

 
և 

եկ
ա

մո
ւտ

նե
ր 

0,319 

Մարզի ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով  0,37 
Մեկ շնչի հաշվով միջին դրամական 
եկամտի գնողունակությունն ըստ նվազա-
գույն կենսապահովման  միջոցների ՍԳԻ 

0,08 

Կենսապահովման մակարդակից ցածր 
եկամուտ ունեցող բնակչության կամ 
ծայրահեղ աղքարների մանաբաժինը  

0,52 

Ընդհանուր եկամտի հարաբերակցությունն 
ամենահարուստ 20% և ամենաաղքատ 20% 
բնակչության 

0,03 

Ե
նթ

ա
կա

-
ռո

ւց
վա

ծք
 

0,681 

Մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակա-
րանային ֆոնդի ընդանուր մակերեսով  0,5 

Վթարային բնակարանների մասնաբաժինը 
բնակֆոնդի մեջ  0,5 
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 Ինչպես երևում է Աղյուսակ 2-ից, «Ենթակառուցվածք» երրորդ 
մակարդակի մասնավոր ինտեգրալ ցուցանիշի կշիռն ավելի մեծ է, քան 
«Բնակչության եկամուտ և սեփականություն» ցուցանիշի կշիռը: Երրորդ 
մակարդակի բնութագրիչների թվում առավել մեծ կշիռ ունեն 
կենսապահովման մակարդակից ցածր եկամուտ ունեցող բնակչության 
կամ ծայրահեղ աղքարների մանաբաժինը և բնակարանային ֆոնդով 
ապահովվածությունը: 

Առանձին ցուցանիշների կշիռները դիտարկելու համար դիտարկենք 
Աղյուսակ 3-ը, որում ներկայացված են ապոստերիոր ցուցանիշների 
մասնակի ածանցյալ արժեքները: 

Աղյուսակ 3 
«Բնակչության բարեկեցություն» կատեգորիայի ապոստերիոր 

ցուցանիշների մասնակի ածանցյալ արժեքներ 

Ցուցանիշ Ածանցյալ արժեք 

Մարզի ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով 0,114 
Մեկ շնչի հաշվով միջին դրամական եկամտի 
գնողունակությունն ըստ ՍԳԻ  0,025 

Կենսապահովման մակարդակից ցածր եկամուտ 
ունեցող բնակչության կամ ծայրահեղ աղքատ-
ների մանաբաժինը    

0,160 

Ընդհանուր եկամտի հարաբերակցությունն ամենա-
հարուստ 20% և ամենաաղքատ 20% բնակչության 0,009 

Մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակարա-
նային ֆոնդի ընդանուր մակերեսով  0,315 

Վթարային բնակարանների մասնաբաժինը 
բնակֆոնդի մեջ  0,345 

Ըստ Աղյուսակ 3-ում արտացոլված արդյունքների՝ Լոռու մարզում 
քաղաքացիների բնակարանային ապահովման հարցը լուծված չէ (մեկ 
բնակչի հաշվով բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր տարածքի ցուցանիշը 
ցածր է, իսկ վթարային բնակարանների մասնաբաժնինը՝ բարձր): 
Վերջինս ևս մեկ անգամ փաստում է, որ չնայած երկրաշարժից անցել է 
ավելի քան 30 տարի, սակայն բնակֆոնդի խնդիրը մարզում դեռևս 
շարունակում է մնալ արդիական: 

Այժմ դիտարկենք ինտեգրալային ցուցիչի «Բնակչության որակ» 
կատեգորիայի համար առանձնացված ցուցանիշների նախափորձնական 
տվյալները՝ վերցված ՀՀ վիճակագրական կոմիտեից: 
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Աղյուսակ 4 
Բնակչության որակ ինտեգրալային ցուցիչի ապոստերիոր 

ցուցանիշների վիճակագրական տվյալներ 
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Բնական աճի տոկոս 
1000 բնակչի հաշվով 
(մարդ) 

2,2 4,3 3,4 3,9 -0,1 3,1 1,7 1,1 0,5 0,3 

Հաշմանդամների թիվը 
1000 բնակչի հաշվով 
(մարդ) 

70,8 71,9 49,5 79,1 88,6 60,2 81,1 77,5 90,2 68,4 

Կյանքի սպասվող 
տևողությունը ծննդյան 
պահից (տարի) 

73,4 74,7 74,8 75,1 75,2 73,6 73 75 75 75,2 

Բնածին արատների 
գրանցված դեպքեր 1000 
բնակչի հաշվով (դեպք) 

7,04 6,43 21,5 6,9 13,1 16,9 9,04 15,05 1,44 9,02 

Մանկական 
մահացության 
գործակիցը, 1 000 
կենդանի ծնվածի հաշվով 

9,7 6,5 5,2 7,2 9 9,1 6,7 6,7 7,7 6,1 

ՄԻԱՎ-ով վարակված 
հիվանդների թիվը (մարդ) 

16 44 44 31 47 30 51 33 11 12 

Նորագոյացություններից 
մահվան թիվը 100 000 
բնակչի հաշվով (մարդ) 

179,1 155,5 157,3 155,7 271 194,6 225,6 179,2 197 174,8 

Արյունատար համա-
կարգի հիվանդություն-
ներից մահվան դեպքերը 
100 000 բնակչի հաշվով  
(մարդ) 

528,5 464,1 408,9 441 695,9 456,9 579,4 351,4 428,8 649,9 

Վարակիչ և մակաբու-
ծային հիվանդություն-
ներից մահացությունների 
թիվը 100 000 բնակչի 
հաշվով (մարդ) 

5,6 3,9 3,8 4,8 3,3 9,6 3 2,2 8,3 8,3 
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Շնչառական հիվան-
դություններից մահացութ-
յունների թիվը 100 000 
բնակչի հաշվով (մարդ) 

31,2 28,8 40,9 22,8 58,3 35,4 87,4 42,9 26,7 32 

Մարսողական համա-
կարգի հիվանդություն-
ներից մահացությունների 
թիվը 100 000 բնակչի 
հաշվով (մարդ) 

1,6 0,4 3,4 2,2 1,9 3,2 3,4 1,5 4,1 4,1 

Դժբախտ պատահար-
ներից, վնասվածքներից և 
թունավորումներից 
մահացությունների թիվը 
100 000 բնակչի հաշվով 
(մարդ) 

60,8 39,7 32,2 35,1 43,8 44,2 37,5 47,3 65,7 35,3 

Բարձրագույն կրթություն 
ունեցող մասնագետների 
մասնաբաժինը տնտե-
սության մեջ զբաղված-
ների շրջանում (%) 

21,7 19,3 14,1 20,5 26,2 22,6 30,2 24,1 23,9 26,7 

Աշխատուժի բերված 
արտադրողականություն 
(մլն. դրամ/մարդ) 

16,11 15,81 15,94 14.68 9,47 11,43 11,58 16,34 12,27 11,05 

Միջին մասնագիտացված 
և բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատությունների 
ուսանողների մասնաբա-
ժինը մարզի բնակչության 
մեջ (%) 

0,05 0,46 0,49 0,92 2,18 0,65 2,08 1,87 0,79 1,68 

Բնական հավելաճի 
տոկոս 1000 բնակչի 
հաշվով (մարդ) 

2,2 4,3 3,4 3,9 -0,1 3,1 1,7 1,1 0,5 0,3 

Աղյուսակ 4-ի տվյալներով կատարենք կյանքի որակի ինտեգրալային 
ցուցիչի «Բնակչության որակ» կատեգորիայի կշիռների որոշում 
(արդյունքները տե՛ս Աղյուսակ 5): 
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Աղյուսակ 5 
Երրորդ մակարդակի մասնակի ինտեգրալ ցուցանիշների կշիռները և 

«Բնակչության որակը» կատեգորիայի ցուցանիշների կշիռներ 

 Կշիռ  
𝒘𝒘�𝒌𝒌 

Ցուցանիշ Կշիռ 
𝒍𝒍𝒋𝒋,𝒌𝒌 
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0,118 

Բնական հավելաճի տոկոս 1000 բնակչի հաշվով  0,218 

Հաշմանդամների թիվը 1000 բնակչի հաշվով  0,128 

Կյանքի սպասվող տևողությունը ծննդյան պահից  0,009 

Բնածին արատների գրանցված դեպքեր 1000 
բնակչի հաշվով  0,314 

Մանկական մահացության գործակիցը, 1000 
կենդանի ծնվածի հաշվով 0,085 

ՄԻԱՎ-ով վարակված հիվանդների թիվը  0,246 

Ա
ռո

ղջ
ու

թ
յո

ւն
 

0,629 

Նորագոյացություններից մահվան թիվը 100 000 
բնակչի հաշվով  0,523 

Արյունատար համակարգի հիվանդություններից 
մահվան դեպքերը 100 000 բնակչի հաշվով   0,086 

Վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններից 
մահացությունների թիվը 100 000 բնակչի 
հաշվով  

0,056 

Շնչառական հիվանդություններից մահացութ-
յունների թիվը 100 000 բնակչի հաշվով  0,042 

Մարսողական համակարգի հիվանդություն-
ներից մահացությունների թիվը 100 000 բնակչի 
հաշվով   

0,081 

Դժբախտ պատահարներից, վնասվածքներից և 
թունավորումներից մահացությունների թիվը 
100000 բնակչի հաշվով   

0,212 

Կ
րթ

ու
թ

յո
ւն

 

0,253 

Բարձրագույն կրթություն ունեցող մասնագետ-
ների մասնաբաժինը տնտեսության մեջ զբաղ-
վածների շրջանում 

0,235 

Աշխատուժի բերված արտադրողականություն 
(մարզի ՀՆԱ-ի և տնտեսության մեջ զբաղված-
ների միջին տարեկան թվաքանակի հարաբե-
րություն 

0,531 

Միջին մասնագիտացված և բարձրագույն ուսում-
նական հաստատությունների ուսանողների մաս-
նաբաժինը մարզի բնակչության մեջ 

0,234 

Երրորդ մակարդակի մասնակի ինտեգրալ ցուցանիշների կշիռներն 
ուսումնասիրելով՝ կարող ենք, նշել, որ առավել մեծ ազդեցություն ունի 
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«Առողջություն» ենթակատեգորիան, վերջինիս ազդեցությունը սրվել է 
նաև 2020 թվականին Covid-19-ով պայմանավորված մահացությունների 
թվի աճով:  

Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի վերջին կատեգորիայի՝ 
սոցիալական ոլորտի որակի հաշվարկների արդյունքնրը ներկայացված 
են Աղյուսակ 6-ում:  

Աղյուսակ 6  
«Սոցիալական ոլորտի որակը» կատեգորիայի և երրորդ մակարդակի 

մասնակի ինտեգրալ ցուցանիշների կշիռներ 

 Կշիռ  𝒘𝒘�𝒌𝒌 Ցուցանիշ Կշիռ  
𝒍𝒍𝒋𝒋,𝒌𝒌 

Գ
որ

ծա
զր

կո
ւ

թ
յո

ւն
, 

մի
գր

ա
ցի

ա
 

0,511 
Միգրացիայի աճի տեմպ   0,54 

Գործազրկության մակարդակ  0,46 

Ա
շխ

ա
տ

ա
նք

ա
յի

ն 
պ

ա
յմ

ա
նն

եր
 և

 
հա

նց
ա

վո
րո

ւթ
յո

ւն
 

0,489 

Վնասակար և վտանգավոր 
աշխատանքային պայմաններում 
զբաղված աշխատողների 
մասնաբաժինը տնտեսության մեջ 
զբաղվածների միջին տարեկան 
թվաքանակում 

0,03 

Մահացու ելքով կամ աշխատանքային 
ունակությունների կորստով աշխատա-
վայրում տուժածների թիվը  

0,03 

Գրանցված հանցագործությունների 
քանակը  0,94 

Ինչպես երևում է կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի հաշվարկ-
ման արդյունքներից, երրորդ մակարդակի մասնակի ինտեգրալ ցուցա-
նիշների կշիռները բավականին մոտ են թվային արժեքներով, սակայն, 
այնուամենայնիվ, գործազրկություն-միգրացիա ենթակատեգորիան ավե-
լի մեծ կշիռ ունի: Գործազրկություն-միգրացիա ենթակատեգորիայում 
նույնպես կշիռնեը գրեթե հավասար են: Միգրացիայի աճի տեմպի կշիռը 
գերազանցում է գործազրկության մակարդակի կշռին ընդամենը 0,08 չա-
փով: Աշխատանքային պայմաններ և հանցավորություն կատեգորիայում 
հիմնական կշիռը բաժին է ընկնում գրանցված հանցագործությունների 
քանակին՝ 0,94: 
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 Աղյուսակ 7 
«Սոցիալական ոլորտի որակ» կատեգորիայի ապոստերիոր 

ցուցանիշների մասնակի ածանցյալ արժեքներ 

Ցուցանիշ Ածանցյալ 
արժեք 

Միգրացիայի աճի տեմպ   0,04 
Գործազրկության մակարդակ 0,03 
Վնասակար և վտանգավոր աշխատանքային պայմաններում 
զբաղված աշխատողների մասնաբաժինը զբաղվածների 
միջին տարեկան թվաքանակում 

0,002 

Մահացու ելքով կամ աշխատանքային ունակությունների 
կորստով աշխատավայրում տուժածների թիվը  0,002 

Գրանցված հանցագործությունների քանակը  0,05 

Ածանցյալ գործիքների վերլուծությունը ցույց է տալիս (տե՛ս Աղյուսակ 7), 
որ հանցավորության ցուցանիշն ամնամեծն է այս խմբի ցուցանիշների 
մեջ: Հաջորդ երկու ցուցանիշները, որոնք ունեն մեծ ածանցյալ արժեք, 
համապատասխանաբար միգրացիայի և գործազըրկության ցուցանիշ-
ներն են: Միգրացիայի ցուցանիշով Լոռու մարզը նաև գտնվում է ՀՀ բոլոր 
մարզերի մեջ ամենավատ դիրքում: Ինչ վերաբերում է գործազրկությանը, 
այն անշուշտ թույլատրելի արժեքից (բնական մակարդակ) ավելին է, և 
հանգեցնում է բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների առաջացման՝ հան-
ցավորության բարձր մակարդակից մինչև մեծ թվով սոցիալական պաթո-
լոգիաներ: Նույնիսկ, կարելի է պնդել, որ մարզում միգրացիայի բարձր 
ցուցանիշի հիմնական պատճառը նույնպես գործազրկությունն է: Հենց 
դա է որոշում գործազրկության խնդրի լուծման առաջնահերթությունը: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոշարադրյալ հետազոտությունը, կարող 
ենք սահմանել ՀՀ Լոռու մարզի համար ռազմավարական կառավարման 
հետևյալ հիմնախնդիրներն ու գերակայությունները. 

 աղքատության և ծայրահեղ աղքատության կրճատում,  
 քաղաքացիների բնակարանային ապահովության բարձրացման 

համար պայմանների ստեղծում, 
 քաղաքացիների կյանքի տևողության բարձրացման համար պայ-

մանների ստեղծում, 
 բնական հավելաճի տոկոսի բարձրացում, 
 գործազրկության կրճատում, 
 միգրացիայի տեմպի նվազեցում, 
 հանցավորության մակարդակի նվազեցում: 

  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2022  
 

  

40 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
 

1. ՀՀ վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի վիճակագրական 
տարեգիրք 2021, Եր. 2021: 

2. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը 
թվերով, 2020, https://armstat.am/am/?nid=81&id=2324 : 

3. Айвазян С. А., Интегральные индикаторы качества жизни 
населения. - М.: ЦЭМИ РАН, 2000. 

4. Айвазян С. А., Исакин М. А., Интегральные индикаторы 
качества жизни населения региона как критерии эффективности 
социально-экономической политики, проводимой органами региональ-
ной власти.Прикладная эконометрика, 2006. 

5. Айвазян С. А., Афанасьев М. Ю., Кудров А. В., Индикаторы 
основных направлений социально-экономического развития и их 
агрегаты в пространстве характеристик региональной дифферен-
циации, часть сборника Прикладная экономика   №2 М.:НАУКА, 2019. 

6. Айвазян С.А., Эмпирический анализ синтетических категорий 
качества жизни населения // Экономика и математические методы, 
М.:НАУКА, 2003, том 39, №2, 3. 

7. Интегрированная информационная система социально-
экономических показателей. - Сборник статей под ред. А.В. Маракуева, 
М.:ЦЭМИ РАН, 2001.  

https://armstat.am/am/?nid=81&id=2324


Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

41 

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ЛОРИЙСКОГО МАРЗА ПО 
ИНТЕГРАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

АРПИНЕ АСЛАНЯН 

Национальный политехнический университет Армении 

Целью данной статьи является выявление проблем и приоритетов 
стратегического управления Лорийского марза РА. С этой целью была 
использована концепция интегрального показателя качества жизни, 
посредством которой проблемы марза рассматривались в трех частях: 
уровень благосостояния населения, качество жизни и качество 
социальной сферы. В результате проведенного исследования было 
выявлено, что приоритетами для Лорийского марза являются- 
сокращение бедности и крайней нищеты, снижение уровня 
безработицы, снижение уровня миграции, снижение уровня 
преступности, создание условий для повышения жилищной 
обеспеченности граждан. 

Ключевые слова: марз, качество жизни, интегральный 
показатель, социальная сфера, благосостояние. 

 
 
 

DIAGNOSIS OF RA LORI REGION ISSUES ACCORDING 
TO INTEGRAL QUALITY OF LIFE INDICATOR 

ARPINE ASLANYAN  

National Polytechnic University of Armenia 

This article aims to identify the issues and priorities of strategic 
management of Lori marz of the Republic of Armenia. For this 
purpose, the concept of the Integral Quality of Life Index was used, 
through which the problems of the region were considered in three 
parts: the level of welfare of the population, quality of life and quality 
of the social sphere. As a result of the research, it was revealed that 
the priorities for Lori region are the reduction of extreme poverty and 
the reduction of unemployment rate, the reduction of migration rate, 
the reduction of crime rate, and the creation of conditions for 
increasing housing security of citizens. 

Keywords: region, quality of life, integral indicator, social sphere, 
welfare. 
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ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՄ 
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածը վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման համա-
կարգի հանդեպ պետության պարտավորությունների իրականաց-
ման հիմնախնդիրներին: Մասնավորապես հիմնավորվում է, որ տե-
ղական ինքնակառավարման խնդիրներում պետության պարտավո-
րությունները գլխավորապես վերաբերում են համայնքների ներդաշ-
նակ զարգացման ապահովմանը, բացահայտվում է պետության այդ 
քաղաքականության արդյունավետությունը կանխորոշող գործոն-
ների ազդեցությունը համայնքների զարգացման փաստացի արդ-
յունքների վրա: Հոդվածում տրվում է «համայնքների ներդաշնակ 
զարգացում» հասկացության մեկնաբանությունը և այդ լույսի ներքո 
վերլուծվում է պետության պարտավորությունների իրականացման 
գործիքների՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի և սուբ-
վենցիայի գործառնական առանձնահատկությունները, գործող 
օրենսդրությամբ այդ գործիքների կիրառման կառուցակարգերը և 
բացահայտվում են վերջինների արդյունավետության վրա ազդող 
գործոնները, այդ հիմքով շարադրվում են նշված գործիքների և կա-
ռուցակարգերի օրենսդրական կարգավորումների կատարելագործ-
ման հայեցակարգային մոտեցումները:  

Բանալի բառեր. ապակենտրոնացում, տեղական ինքնակառա-
վարում, պարտադիր առաջադրանքներ, պատասխանատվություն, 
ներդաշնակ զարգացում, համայնք, լրահատկացում, սուբվենցիա, 
ֆինանսական համահարթեցում։ 

 
Պետության պատասխանատվությունները տեղական ինքակառա-

վարման (այսուհետև՝ ՏԻ) խնդիրներում պայմանավորված են այն հայե-
ցակարգային մոտեցմամբ, որ ՏԻ համակարգը իշխանության փոխանց-
ման ուժով գործադիր իշխանության ապակենտրոնացման արդյունք է [6] 
և թեպետ ՀՀ Սահմանադրությամբ պետական իշխանության աղբյուրը 
ժողովուրդն է, որն իր իշխանությունն իրականացնում է պետական և տե-
ղական ինքնակառարման մարմինների (այսուհետև՝ ՏԻՄ) միջոցով [1], 
այդուհանդերձ ՏԻ համակարգի հանդեպ գործադիրի պարտավորություն-
ները պայմանավորված են հիմնականում նրանով, որ ՏԻ համակարգը 
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ձևավորվել է վերը նշված ապակենտրոնացման ճանապարհով: Հետևա-
բար պետությունն ի դեմս գործադիր իշխանության պատասխանատու է 
ՏԻ իրավունքի առավել արդյունավետ իրականացմանը նպաստելու 
խնդրում։ Եվ քանի որ ՏԻ իրավունքը վերաբերում է համայնքներում ապ-
րելու պայմանների բարելավմանը և այդ առաքելության իրականացումն 
ապակենտրոնացման արդյունքում վերապահված է տեղական իշխա-
նության մարմիններին [3], ապա, մեծ իմաստով, պետության պատաս-
խանատվությունը ՏԻ համակարգի հանդեպ հանգում է տեղական իշխա-
նության մարմինների գործունեության արդյունավետությանն ըստ ամե-
նայնի նպաստելու խնդրին։  

Այդ նպատակով անհրաժեշտ է նախ օրենսդրորեն սահմանել ՏԻ հա-
մակարգի տեղն ու դերը պետական կառավարման ողջ համակարգում 
(այն իրացված է ՀՀ Սահմանադրությամբ [1], Տեղական ինքնակառավար-
ման Եվրոպական Խարտիային [4] միանալով և ՏԻՄ-երի գործունեությունը 
կարգավորող համապատասխան օրենքների ընդունմամբ), ապա 
օրենսդրորեն սահմանել սեփական պատասխանատվությամբ տեղական 
նշանակության խնդիրները լուծելու համար տեղական իշխանության մար-
միններին անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպական, ֆինանսական և 
տնտեսական կարողություններով ապահովելու գործիքակազմն ու համա-
պատասխան կառուցակարգերը (այդ նպատակով ընդունված են համա-
պատասխան օրենքները և դրանց կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդ-
րական ատերը), և, ՏԻՄ-երի գործունեության օրինականությունն ապահո-
վելու նպատակով, օրենքով սահմանել և ստանձնել նրանց նկատմամբ 
հսկողություն իրականացնելու իրավասությունը [3]։ 

Ընդհանուր առմամբ այսպիսին է ՏԻ համակարգի հանդեպ պետութ-
յան պատասխանատվութունների նկարագրությունը։ Սակայն իրականում 
ՏԻ իրավունքի կիրառումը և հատկապես այդ իրավունքի եվրոպական 
մեկնաբանությունը [4] ենթադրում է բոլոր քաղաքացիների համար ապ-
րելու պայմանների համաչափելիության երաշխավորում՝ անկախ բնա-
կության վայրից և աշխարհագրական պայմաններից։ Եվ երբ խոսքը 
վերաբերում է ՏԻ համակարգի հանդեպ պետության պատասխանատ-
վություններին, ապա վերջիններիս գնահատման գլխավոր չափանիշը 
պետք է լինի պետության կողմից համայնքների ներդաշնակ զարգացման 
ապահովման փաստացի վիճակը։  

Այդ համատեքստում առանձնահատուկ կարևորություն են ձեռքբե-
րում համայնքների ներդաշնակ զարգացումն ապահովելու խնդրում պե-
տության պոզիտիվ պարտավորության իրականացման գործիքների և 
կառուցակարգերի ընտրության և դրանց արդյունավետության խնդիրնե-
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րը։ Եվ քանի որ «համայնքների ներդաշնակ զարգացում» հասկացությու-
նը ենթադրում է համայնքներում սոցիալ-տնտեսական և կոմունալ-կեն-
ցաղային այնպիսի գործուն ենթակառուցվածքների առկայություն, որոնք 
կապահովեն տարբեր համայնքներում բնակիչների ապրելու համաչափե-
լի պայմաններ, ապա մեզանում, հատկապես համայնքների զարգացման 
ներկա փուլում, վերջիններիս ներդաշնակ զարգացման ապահովման 
խնդիրը հիմնականում հանգում է հետևյալին՝  

ա) բոլոր համայնքների համար օրենսդրորեն սահմանել իրականաց-
ման ենթակա պարտադիր խնդիրների նույնանման համախումբ,  

բ) ապահովել բոլոր այդ խնդիրների իրականացումը երաշխավորող 
համայնքային ենթակառուցվածքների (մանկապարտեզներ, մշակույթի 
տներ, գրադարաններ, առողջապահական և կոմունալ կենցաղային ծա-
ռայությունների մատուցման ներհամայնքային ցանցեր և այլն) բավարար 
առկայությունը ցանկացած համայնքում, 

գ) ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից օրենքով նրանց վերրապահված 
պարտադիր խնդիրների լուծման (ա ուղղություն) սեփական լիազորութ-
յունների կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական և 
տնտեսական կարողություններ։ 

Հարկ է արձանագրել, որ ՏԻ համակարգի հանդեպ պետության պո-
զիտիվ պարտավորությունների համատեքստում համայնքների ներդաշ-
նակ զարգացման քաղաքականության նշյալ ուղղությունները (ա), բ) և գ) 
ենթակետեր) կարող են ուսումնասիրության առումով հետաքրքրություն 
ներկայացնել այն դեպքում, երբ ընդունված են ՏԻ համակարգի հայեցա-
կարգային այն օրենքները, որոնք ձևավորում են համակարգի իրավաքա-
ղաքական բազիսը և երաշխավորում են ՏԻ ինստիտուցիոնալ կայացումը 
(Սահմանադրություն, Եվրոպական Խարտիա, «Տեղական ինքնակառա-
վարման մասին» ՀՀ օրենք, ՏԻՄ-երի ձևավորման օրենսդրություն [7], 
«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք [2] և այլ հիմնարար նշա-
նակության նորմատիվ իրավական ակտեր), թեպետ ակնհայտ է, որ 
նշված իրավական ատերի մշակումը, ընդունումը և կիրարկումը ինքնին 
ևս համակարգի հանդեպ պետության պատասխանատվության իրակա-
նացման կոնկրետ դրսևորում է։  

Համայնքների ներդաշնալ զարգացման քաղաքականությունը կարող 
է գնահատվել նախորդիվ շարադրած ուղղություններով (ա,բ և գ ենթակե-
տեր) ձեռք բերված փաստացի արդյունքների հանրագումարով: Այսինքն՝ 
նշված ուղղություններից որևէ մեկով աշխատանքների թերացումը (ոչ 
պատշաճ կատարումը կամ պատշաճ կատարումը, բայց ոչ բոլոր հա-
մայնքների մասով) փաստացի հանգեցնելու է պետության քաղաքակա-
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նության ձախողմանը։ Ուստի ՏԻ համակարգի հանդեպ պետության պո-
զիտիվ պարտավորությունների կատարումը մեծապես պայմանավորված 
է վերը նշված բոլոր երեք ուղղությունների համատեղ իրականացմամբ և 
այդ նպատակով նախատեսվող գործիքների կամ կառուցակարգերի արդ-
յունավետությամբ։  

Այդ ամենով հանդերձ՝ քաղաքականության վերը նշված ուղղություն-
ների ազդեցությունները (կշիռը) համայնքների ներդաշնակ զարգացման 
վերջնական արդյունքների վրա էապես տարբեր են։ Մասնավորապես, ե-
թե նույնիսկ բոլոր համայնքների համար օրենսդրորեն սահմանված են 
միևնույն պարտադիր խնդիրները (ա ուղղություն), այդուհանդերձ հա-
մայնքներում ապրելու համաչափելի պայմանների ձևավորման համար ա-
ռավել կարևոր է ներհամայնքային գործունակ ենթակառուցվածքների 
առկայությունը (բ ուղղություն), իսկ վերջինը պայմանավորված է գլխավո-
րապես համայնքային իշխանությունների առկա ֆինանսական և տնտե-
սական կարողություններով (գ ուղղություն)։ Այսինքն՝ թեպետ այս երեք 
ուղղությունների համատեղ և միաժամանակյա կիրառմամբ է հնարավոր 
ապահովել համայնքների ներդաշնակ զարգացումը, այդուհանդերձ 
նրանց ազդեցությունը (կշիռը) այդ քաղաքականության փաստացի արդ-
յունքներն ապահովելու առումով՝ տարբեր է։  

Եվ քանի որ համայնքային իշխանությունների կարողությունների 
ձևավորումը պայմանավորված է օրենքով նրանց սեփական բյուջետային 
միջոցներ գեներացնելու իրավասությամբ օժտելու և դրա հետ մեկտեղ 
պետական բյուջեից համապատասխան հատկացումներ կատարելու գոր-
ծոններով [2], իսկ համայնքային իշխանությունների կողմից օրենքով ի-
րենց վերապահված պարտավորությունների պատշաճ իրականացումը 
պահանջում է նաև պետական բավարար հսկողություն, ապա գործա-
ռույթների նկարագրած այս ողջ շղթայի ապահովումը օրենսդրորեն սահ-
մանված գործիքների և կառուցակարգերի կիրառմամբ հենց իրենից ներ-
կայացնում է ՏԻ համակարգի հանդեպ պետության պարտավորություն-
ների իրականացում:  

Սակայն հաշվի առնելով գործառույթների այդ ողջ շղթայի առանձին 
օղակների վերը նկարագրված կշիռների տարբերությունը, ինչպես նաև 
այդ գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական, 
մարդկային ներուժի և կառուցվածքային ռեսուրսների ապահովման բար-
դությունները, գործնականում համայնքների ներդաշնակ զարգացման 
փաստացի արդյունքները գլխավորապես պայմանավորված են ՏԻ մար-
մինների փաստացի կարողություններով (գ) ենթակետ): 
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Ահա թե ինչու, երբ խոսքը վերաբերում է ՏԻ համակարգի հանդեպ 
պետության պատասխանատվություններին, ապա, նախ և առաջ, ի նկա-
տի է առնվում համայնքային իշխանությունների փաստացի կարողութ-
յունների ձևավորման խնդրում պետության դերակատարումը:  

Բոլոր մնացած հավասար պայմաններում մեծ հաշվով այն հանգում է 
հետևյալին՝ օրենքով ի՞նչ աղբյուրներից է ձևավորվում տեղական բյուջեն 
(այս առումով հատկապես կարևոր է տեղական բյուջե մուտքագրվող հար-
կատեսակների հարցը) և ինչպիսի՞ հատկացումներ են կատարվում պե-
տական բյուջեից՝ տեղական իշխանությունների կողմից պարտադիր 
խնդիրները պարտադիր լուծելու և անհրաժեշտ համայնքային ենթակա-
ռուցվածքներ ստեղծելու համար կարողություններ ձևավորելու նպատա-
կով (բ) ենթակետ):  

Եվ քանի որ տեղական բյուջեի կառուցվածքը և որոշ եկամտատեսակ-
ներ (վարչական բյուջեի հարկային և ոչ հարկային եկամուտները, ֆոնդա-
յին բյուջեի եկամուտները) նույնն են բոլոր համայնքների համար [2], ապա 
սույն վերլուծության խնդրո առարկայի առումով առավել կարևորություն է 
ձեռք բերում պետական բյուջեից տեղական իշխանության մարմիններին 
հատկացվող ֆինանսական գործիքների խնդիրը, առավել ևս, որ մեզա-
նում գլխավորապես հենց այդ հատկացումների միջոցով է նախատեսված 
[3] ապահովել համայնքային մարմինների կողմից թե՛ պարտադիր 
խնդիրների լուծման սեփական լիազորությունների կատարման ընթացիկ 
ծախսերի լիարժեք ֆինանսավորումը և թե՛ համայնքային ենթակառուց-
վածքների ձևավորման համար անհրաժեշտ կապիտալ հատկացումները:  

Օրենքը [2] սահմանում է համայնքների ներդաշնակ զարգացումն ան-
միջականորեն ապահովելու պետական մասնակցության երկու հիմնա-
կան գործիք՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիա և սուբվենցիա:  

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիան սահմանվում է օրենքով 
[5] և նախատեսում է տեղական բյուջեի պահպանման ծախսերի մասով 
(վարչական բյուջեի մասով) պարտադիր խնդիրների լուծման սեփական 
լիազորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով պետական բյու-
ջեից համապատասխան բանաձևով ֆինանսական աջակցության՝ դոտա-
ցիայի (անվճար, անհատույց և առանց օգտագործման նպատակը նշելու 
ֆինանսական միջոցներ) հատկացում՝ անխտիր բոլոր համայնքներին:  

Օրենքը [2] համայնքի ընթացիկ ծախսերի պարտադիր կատարումն 
ապահովելու նպատակով նախատեսում է նաև պետական բյուջեից այլ 
դոտացիաների, ինչպես նաև կոնկրետ ընթացիկ ծասերի կատարման հա-
մար նաև նպատակային հատկացումների՝ սուբվենցիաների հատկացում, 
սակայն գործնականում դրանք շատ հազվադեպ են կիրառվում, ուստի չեն 
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կարող դիտարկվել որպես ՏԻ համակարգի հանդեպ պետության պարտա-
վորությունների կատարումն ապահովող գործիքներ և սույն վերլուծության 
նպատակների տեսակետից հետաքրքրություն չեն ներկայացնում:  

Սուբվենցիան համայնքային ենթակառուցվածքների ձևավորման 
նպատակով պետական բյուջեից առանձին համայնքներին (ըստ համայնք-
ների ներդաշնակ զարգացման խնդիրների կարևորության և հրատապութ-
յան) անվճար, անհատույց, բայց կոնկրետ ծրագրային նպատակով կապի-
տալ ծախսեր կատարելու համար հատկացվող ֆինանսական միջոց է:  

Պետական բյուջեից համայնքներին աջակցելու խնդրում կիրառվում 
է նաև ֆինանսական փոխառության գործիքը [3], սակայն այն նախատես-
ված է համայնքի եկամուտների ընթացիկ ծախսերին ոչ համաչափ մուտ-
քերի հետևանքով առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու հա-
մար և նախատեսում է պետական բյուջեից, մինչև տվյալ բյուջետային 
տարվա վերջը վերադարձնելու պայմանով, անվճար ֆինանսական հատ-
կացում և ուղղակիորեն չի առնչվում համայնքերի ներդաշնակ զարգաց-
ման խնդրին:  

Հարկ է նշել, որ միայն օրենքով համայնքներին պետական աջակ-
ցության գործիքների և կառուցակարգերի սահմանումը բավարար չէ հա-
մայնքների ներդաշնակ զարգացման հարցում պետության պարտավո-
րությունների արդյուավետ իրականացման համար:  

Պետության կողմից համայնքային իշխանությունների աջակցության 
ավելի քան 25-ամյա փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հա-
մայնքների ներդաշնակ զարգացման ապահովման հարցում ՏԻ մարմին-
ների կարողությունների ավելացումն ապահովող գործիքների՝ ֆինանսա-
կան համահարթեցման դոտացիայի և սուբվենցիայի կիրառումն օրենքով 
կարգավորելուց զատ անկյունաքարային նշանակություն է ձեռքբերում թե՛ 
ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի մեծության որոշման և թե՛ 
սուբվենցիաների հատկացման գործում առաջնահերթությունների սահ-
մանման օրենսդրական կարգավորումների խնդիրը:  

Բանն այն է, որ ինչպես նշվեց նախորդիվ, ֆինանսական համահար-
թեցման դոտացիայի հատկացմամբ պետք է ապահովվի համայնքային 
իշխանությունների կողմից իրենց պարտադիր ծախսերի լիարժեք ֆինան-
սավորումը և քանի որ այդ ծախսերի փաստացի ծավալները համայնքից 
համայնք փոփոխվում են (ներհամայնքային ենթակառուցվածքների առկա-
յությամբ և համայնքային ծառայությունների տեսականիով պայմանավոր-
ված), ապա դոտացիայի չափը պետք է հաշվի առնի յուրաքնչյուր կոնկրետ 
համայնքում պարտադիր ծախսերի և ֆիսկալ պոտենցիալի խզումը:  
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Այսինքն՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի չափի (դրա-
մային արտահայտությամբ դոտացիայի մեծության) հաշվարկման, օրեն-
քով սահմանված, բանաձևը պետք է հաշվի առնի համայնքի փաստացի 
ֆիսկալ կարողություների (համայնքի ֆիսկալ պոտենցիալը բնութագրող 
պարամետրերի հիման վրա) և պարտադիր խնդիրների իրականացման 
ընթացիկ ծախսերի փաստացի պահանջի (հիմք ընդունելով համայնքում 
պարտադիր ծախսերի կոնկրետ տեսակները և, ըստ այդմ, ծախսերի յու-
րաքանչյուր տեսակի համար սահմանված նորմատիվները) տարբերութ-
յունը՝ համայնքի ցուցակային բնակչության թվաքանակի մեկ շնչի 
կտրվածքով և դոտացիայի պահանջվող մեծությունը ստանալու համար 
նախատեսի այդ հարաբերության բազմապատկումը համայնքային ծա-
ռայություններից օգտվող բնակիչների թվաքանակով:  

Առաջին հայացքից թվում է համայնքային ծառայություններից օգտ-
վող բնակիչների թվաքանակը պետք է համընկնի տվյալ համայնքի բնակ-
չության ցուցակային թվաքանակի հետ: Սակայն իրականում շատ դեպքե-
րում դրանք տարբերվում են: Բանն այն է, որ քիչ չեն դեպքերը, երբ հա-
մայնքի պարտադիր խնդիրների իրականացման համար մատուցվող հա-
մայնքային ծառայություններից օգտվում են նաև հարևան համայնքների 
բնակիչները: Այսինքն ՏԻ մարմինների մատուցած համայնքային ծառա-
յություններից օգտվող բնակիչների քանակն իրականում ավելին է, քան 
տվյալ համայնքի բնակչության ցուցակային թվաքանակը: Հետևաբար 
պարտադիր խնդիրների լուծման համար պահանջվող ընթացիկ ծախ-
սերն էլ կլինեն ավելի մեծ: Օրինակ՝ Չարենցավանի երաժշտական դպրո-
ցի ծառայություններից օգտվում են նաև հարևան համայնքների բնակիչ-
ները, մինչդեռ նշված դպրոցի պահպանման ծախսերը հոգում է բացա-
ռապես Չարենցավանի քաղաքային իշխանությունը, ինչը հաշվի չի առն-
վում Չարենցավանին հատկացվող ֆինանսական համահարթեցման դո-
տացիայի հաշվարկում: Նման օրինակները քիչ չեն: 

«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» գործող օրենքում [5] այս 
հանգամանքները հաշվի չեն առնվում: Ավելին, նշված օրենքում դոտա-
ցիայի հաշվարկման համար սահմանված են բնակչության թվաքանակով 
պայմանավորված ոչնչով չհիմնավորված նորմատիվներ: Մասնավորա-
պես նախատեսված է, որ մինչև 300 բնակիչ ունեցող համայնքներին 
տրամադրովում է մինևնույն ֆիկսված չափի դոտացիա, առանց հաշվի 
առնելու նման համայնքներում ՏԻ մարմինների կողմից համայնքի պար-
տադիր խնդիրները լուծելու ծախսային իրական անհրաժեշտությունները: 
Արդյունքում համայնքներին հատկացվող դոտացիաները բավարար չա-
փով չեն լրացնում համայնքների ֆինանսական կարողությունները և հա-
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մայնքների ճնշող մեծամասնությունը փաստացի ի վիճակի չէ իր պարտա-
դիր լիազորությունները լիարժեք կատարել, ինչն էլ իր հերթին ոչ միայն չի 
նպաստում համայնքերի ներդաշնակ զարգացմանը և հանգեցնում է պե-
տության պարտավորությունների ձախողմանը, այլև չի նպաստում հա-
մայնքներում ապրելու պայմանների բարելավմանը՝ խաթարելով հա-
մայնքներում հանրային կյանքի բնականոն ընթացքը:  

Ֆինանսական համահարթեցման գործող համակարգը հաշվի չի առ-
նում նաև այն, որ գործնականում հաճախ շատ համայնքներում ՏԻ մար-
միններն ամբողջությամբ չեն հավաքագրում բյուջեի հարկային եկամուտ-
ները և, ըստ էության, համայնքներում առաջանում է հարկային եկամուտ-
ների հավաքելիության տարբեր աստիճաններ, ինչը կարող է բնութագր-
վել եկամուտների հավաքագրման տարբեր գործակիցներով: Ֆինանսա-
կան համահարթեցման գործող համակարգի հիմքում դրված չէ միջինաց-
ված ցուցանիշների կամ նորմատիվների հիման վրա թե՛ եկամուտների և 
թե՛ ծախսերի հաշվարկման մոտեցումը: Ավելին, համակարգը չի նախա-
տեսում իրավական և ֆինանսական խթանիչներ, որոնք կարող են շա-
հագրգռել տեղական իշխանություններին համայնքի պարտադիր խնդիր-
ները լուծելու գործում առավել արդյունավետ օգտագործել սեփական ֆի-
նանսական և տնտեսական կարողությունները: Միանգամայն արդյունա-
վետ կարող էր լինել համայքները ծախսային կարիքների առումով հանրա-
պետական միջին ցուցանիշի համեմատ երկու խոշոր՝ միջինից բարձր և մի-
ջինից ցածր, խմբերի բաժանման և ըստ այդմ դոտացիաների մեծություն-
ների հաշվարկում կորելացիոն գործակիցների օգտագործման մոտեցումը:  

Միջազգային պրակտիկայում լայնորեն կիրառվող համայնքների ներ-
դաշնակ զարգացման ապահովման ոչ ֆինանսկան նմանատիպ գործի-
քակազմի ներառումը հայրենական օրենսդրական կարգավորումներում 
հնարավորություն կտա չեզոքացնել այն բևեռացումը, որն առկա է այսօր 
քաղաքներում և գյուղերում ապրելու պայմանների անհամաչափելիության 
առումով (այսօր պետական բյուջեից հատկացվող ֆինանսական համա-
հարթեցման դոտացիայի ընդհանու գումարի առյուծի բաժինը՝ շուրջ 65% 
-ը բաժին է ընկնում քաղաքային համայնքներին, այդ թվում ավելի քան 
25%-ը Երևանին) և կխթանի նաև տեղական իշխանությունների համայք-
նային կարողությունների աճին:  

Այս առումով օգտակար կարող է լինել եվրոպական մի շարք երկրնե-
րի (այդ թվում ԳԴՀ որոշ երկրամասերի) փորձը:  

Ուստի համայնքների ներդաշնակ զարգացման ապահովման 
խնդրում պետության պարտավորությունների հավուր պատշաճի կատար-
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ման համար էական նշանակություն է ձեռքբերում ֆինանսական համա-
հարթեցման դոտացիայի հաշվարկման մեթոդաբանության վերանայման 
հարցը՝ վերը նշված մոտեցման հիմքով:  

Համայնքների ներդաշնակ զարգացման խնդրում պետության քաղա-
քականության իրականացման մյուս գործիքի՝ սուբվենցիայի օգտագործ-
ման արդյունավետությունը պայմանավորված է ոչ թե նրա մեծության 
հաշվարկմամբ (կապիտալ ծախսերի հաշվարկն ամենուր նույնն է), այլ 
այն հանգամանքով, թե ինչպես է որոշվում ո՞ր համայնքներն են առաջ-
նահերթ կարգով պետության այդ աջակցության կարիքը զգում: Այլ կերպ 
ասած, առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում օբյեկտիվ գնահատ-
ման հիման վրա սուբվենցիայի պահանջ ունեցող համայնքների առաջնա-
հերթության խնդիրը: Համայնքներին սուբվենցիաների հատկացման այ-
սօր գործով կարգով [8] բոլորովին անմեկնաբանելի սկզբունքի հիման 
վրա նախատեսում է սուբվենցիաների բաժանումը երկու խոշոր խմբերի՝ 
սուբվենցիաներ, որոնցով նախատեսված ծրագրերի իրականացումը չի 
պահանջում համայնքների կողմից համաֆիանսավորում (որոշման հա-
վելված 1) և սուբվենցիաներ, որոնցով նախատեսվող ծրագրերի իրակա-
նացումը պահանջում է համայքների կողմից համաֆինանսավորում (որոշ-
ման հավելված 2): Ընդ որում՝ թե՛ մեկ և թե՛ մյուս դեպքում չեն կիրառվում 
տվյալ համայնքին սուբվենցիա հատկացնելու առաջնահերթությունը կամ 
հրատապությունը հիմնավորող ցուցանիշներ, փոխարենը սահմանված 
են նշյալ հանգամանքի հետ որևէ կապ չունեցող և միանգամայն կամայա-
կան ցուցանիշներ:  

Մինչդեռ համայնքների սուբվենցիոն պահանջի գնահատման 
խնդրում պետք է առաջնորդվել համայնքներում անխուսափելի և առաջ-
նահերթ կարևորության պարտադիր խնդիրների լուծման համար անհրա-
ժեշտ ներհամայնքային ենթակառուցվածքների առկայության ապահով-
ման անհրաժեշտությամբ՝ սահմանելով բոլոր համայնքների համար 
դրանց ձևավորման որոշակի կայուն հաջորդականություն:  

Այդ նպատակով օրենքով պետք է սահմանել ցանկացած համայնքում, 
անկախ բնա կաչության թվաքանակից, պարտադիր խնդիրների այն 
նվազագույն խումբը, որի իրականացումը, սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման ներկա փուլում, կարող է բավարարել մեր քաղաքացու ամե-
նաանհրաժեշտ ոչ նյութական կարիքները՝ ջրամատակարարումից, աղբա-
հանումից, գազի, էլեկտրականության, ներհամայնքային տրանսպորտի 
ծառայություններից մինչև առողջապահության, կրթության, մշակույթի և 
համայնքում հանրային կյանքի բնականոն ընթացքն ապահովելու համար 
անհրաժեշտ այլ ոլորտներում պարտադիր ծառայությունների մատուցումը: 
Քաղաքացու ամենաանհրաժեշտ նվազագույն ոչ նյութական կարիքների 
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բավարարման պարտադիր խնդիրների նշյալ խմբի հիման վրա պետք է 
հաստատել ներհամայնքային այն ենթակառուցվածքների ցանկը (համայնք-
ների նվազագույն անհրաժեշտ կոմունալ-կենցաղային և սոցիալական են-
թակառուցվածքներով ապահովվածության «ստանդարտը»), որն անհրա-
ժեշտ է նվազագույն պարտադիր խնդիրների իրականացման համար:  

Հաջորդ քայլը համայնքների, իսկ խոշորացված համայնքներում՝ 
բնակավայրերի, անձնագրավորումն է՝ առկա ենթակառուցվածքների 
հաշվառման և դրանց շահագործման տեխնիկական վիճակի գնահատ-
ման (մաշվածության և կապիտալ վերանորոգման անհրաժեշտության) 
նպատակով: Ըստ մարզերի՝ համայնքների անձնագրավորման տվյալնե-
րի համեմատությունը համայնքների նվազագույն անհրաժեշտ ներհա-
մայնքային ենթակառուցվածքներով ապահովվածության ստանդարտի 
հետ հնարավորություն կտա ստանալ մարզային կտրվածքով սուբվեն-
ցիոն պահանջարկի քարտեզը, սահմանել համայնքների առաջնահեր-
թությունը՝ սուբվենցիոն պահանջի տեսանկյունից և այդ օբյեկտիվ հիմքով 
հետևողականորեն իրականացնել պետության սուբվենցիոն աջակցութ-
յան քաղաքականությունը:  

Մարզային կտրվածքով համայնքների սուբվենցիոն պահանջարկի 
քարտեզը հնարավորություն կընձեռի նաև ստանալ համայնքային որոշ 
ծառայությունների մասով հարևան համայնքների միջև փոխադարձ կա-
պակցության նկարագիրը (ինչպես նշվեց նախորդիվ, այդ տեղեկատվութ-
յունը հնարավորություն կտա հասնել ֆինանսական համահարթեցման 
դոտացիայի արդարացի մեծության սահմանմանը): 

Խոշորացված համայնքների սուբվենցիոն պահանջի օպտիմալ ծա-
վալները որոշելիս կարելի է առաջնորդվել միջբնակավայրային տրանս-
պորտային կապերի ձևավորման անհրաժեշտությամբ: Ակնհայտ է, որ 
միջբնակավայրային տրանսպորտային հաղորդակցության մատչելիութ-
յունը հնարավորություն կտա հասնել բնակավայրերի միջև կոմունալ-կեն-
ցաղային և սոցիալական ներհամայնքային առաջնահերթ անհրաժեշ-
տենթության որոշ ենթակառուցվածքների (մանկապարտեզների, մշա-
կույթի տների, աղբավայրերի և այլ նմանատիպ օբյեկտների) տնտեսա-
պես ավելի նպատակահարմար տեղաբաշխմանը՝ խուսափելով բոլոր 
բնակավայրերում դրանց կրկնությունից: Ուստի խոշորացված համայնք-
ներում միջբնակավայրային տրանսպորտային հաղորդակցության 
խնդիրները կարող են ընդգրկվել նվազագույն անհրաժեշտ ներհամայն-
քային ենթակառուցվածքների խմբում որպես առաջնահերթ անհրաժեշ-
տություն, քանի որ նրանց առկայությունը կարող է կանխորեշել բնակա-
վայրերում ենթակառուցվածնքերի կազմը և կառուցվածքը:  
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Համայնքների անձնագրավորման հիման վրա նվազագույն անհրա-
ժեշտ ներհամայնքային ենթակառուցվածքների խնդրի կանխատեսելի 
հաջորդականությամբ լուծումը հնարավորություն կընձեռնի նաև զուգա-
հեռ հաշվի առնել այդ նոր ենթակառուցվածքների պահպանման ընթա-
ցիկ ծախսերի ազդեցությունը ֆինանսական համահարթեցման դոտա-
ցիայի մեծության հաշվարկներում:  

Քաղաքականության մշակման և իրականացման այս մեթոդաբանա-
կան մոտեցումը կնպաստի նաև պետության քաղաքականության թափա-
նացիկության ապահովմանը, զերծ կլինի սուբյեկտիվ ազդեցություններից 
և կնվազեցնի հովանավորչական դրսևորումներով պայմանավորված 
ռիսկերը:  

Ներդնելով ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների և սուբ-
վենցիոն միջոցների պահանջի գնահատման նկարագրված համակարգը 
պետական մարմինները հնարավորություն են ստանում իրականացնել 
ՏԻ համակարգին պետական աջակցության հավասարակշռված և առա-
վել նպատակային քաղաքականություն՝ հաջորդաբար լուծելով համայնք-
ներում ապրելու համաչափելի պայմանների ապահովման ռազմավարա-
կան կարևորության խնդիրը:  

Համայնքային իշխանությունների կարողությունների ձևավորման ու 
ամրապնդման խնդրում առանձնահատուկ նշանակություն ունի նաև 
մարդկային ներուժի գործոնը, քանի որ դրանով է պայմանավորված ՏԻ 
մարմինների առկա կարողությունների արդյունավետ օգտագործումը: Եվ 
թեպետ մարդկային ներուժը պայմանավորված է նաև ավագանու անդամ-
ների և համայնքի ղեկավարի մասնագիտական և կառավարչական գի-
տելիքներով ու հմտություններով, այդուհանդերձ տեղական մակարդա-
կում քաղաքական որակյալ որոշումների ընդունման գործում առանձնա-
հատուկ դերակատարում է վերապահված համայնքային ծառայողներին, 
ուստի և վերջիններիս մասնագիտական կարողությունների ձևավորման 
խնդիրն էլ առաջնահերթ դիտարկվում է որպես տեղերում մարդկային 
ներուժի ձևավորման գլխավոր նախապայման:  

Այս ամենով հանդերձ՝ համայնքների ներդաշնակ զարգացման 
խնդրում պետության պարտավորությունների արդյունավետությունը մե-
ծապես պայմանավորված է այդ նպատակին ծառայող գործիքների՝ պե-
տական բյուջեից հատկացվող դոտացիաների ու սուբվեցիաների օգտա-
գործման արդյունավետությամբ, ինչն էլ իր հերթին պահանջում է գործող 
օրենսդրության արմատական վերանայում՝ սույն վերլուծության մեջ նկա-
րագրված հիմքերով:  

Սույն վերլուծության մեջ պետական աջակցության գործիքների ու կա-
ռուցակարգերի վերաբերյալ դիտարկումները վերաբերելի են նաև Երևանին:  
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ОБ ОСОБЕНОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА 
В ЗАДАЧАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ХОСРОВ АРУТЮНЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

 
В статье рассматриваются проблемы государства в сфере реализации 

его обязательств к системе местного самоуправления. В частности 
обосновывается, что в вопросах местного самоуправления обязательства 
государства в основном заключаются в обеспечении гармоничного 
развития общин. Раскрывается воздействие факторов, которые предопре-
деляют эффективность политики государства и фактические результаты 
развития общин. В статье комментируется понятие «гармоничное развитие 
общин» и в свете этого анализируются функциональные особенности 
основных инструментов реализации обязательств государства: дотации 
финансового выравнивания и субвениции, механизмов приминения этих 
инструментов, предусмотренных законодательством, раскрываются фак-
торы влияющие на эффективность этих механизмов и на этом основании 
предлагаются некоторые концептуалцные подходы усовершенствования 
законодательного регулирования этих инструментов и механизмов. 

Ключевые слова: децентрализация, местное самоуправление, 
обязательные задачи, ответственность, гармоничное развитие, община, 
субсидия, субвенция, финансовое выравнивание.  

 
 
 

ON SPECIFIC FEATURES OF IMPLEMENTATION OF STATE 
RESPONSIBILITIES IN THE MATTERS OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT  
KHOSROV HARUTYUNYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
 

The article addresses the fundamental issues of implementation of 
responsibilities of the state vis-a-vis the system of local self-government. In 
particular, it argues that the responsibilities of the state in matters of local 
self-government are mainly related to ensuring the harmonious development 
of the communities. The article also reveals the impact of factors determining 
the effectiveness of this state policy on the actual results of the development 
of the communities. 

The article provides an interpretation of the notion of “harmonious 
development” and, in light of that, analyzes the specific features of such tools 
for implementation of responsibilities of the state as financial equalization, 
subsidies and subventions. It also examines the mechanisms for their 
application as defined in the current legislation as well as reveals the factors 
affecting the effectiveness of those mechanisms. 

On this basis, the article presents some conceptual approaches for the 
improvement of the existing legislative regulations of the mentioned tools and 
mechanisms.  

Keywords: decentralization, local self-government, mandatory tasks, 
responsibility, harmonious development, community, subsidy, subvention, 
financial equalization. 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈԻՆ 

ՀԱԿՈԲ ԹԱՐՓՈՇՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածի նպատակն է բացահայտել Հայաստանում ինստիտու-
ցիոնալ միջավայրում առկա խնդիրները՝ դրա ձևավորման հիմքերի 
և ինստիտուտների որակի վերլուծության միջոցով։ 

Հետազոտության արդյունքում ինստիտուտների որակը չափող 
համադրելի տվյալների հիման վրա իրականացվել է Հայաստանում 
ինստիտուցիոնալ միջավայրի ժամանակագրական և համեմատա-
կան վերլուծություն։ 

Հետազոտության արդյունքում հանգեցինք այն եզրակացութ-
յան, որ ի տարբերություն համադրելի երկրների ՀՀ անկախության 
տարիներին չի արձանագրել ինստիտուտների որակի բարելավում։ 

Բանալի բառեր․  ինստիտուտուցիոնալ միջավայր, շուկայական 
տնտեսություն, պետական կարգավորում, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ինս-
տիտուտներ: 

 
Հայաստանում ինստիտուցիոնալ խնդիրների առկայության հանգա-

մանքն ակներև դարձավ հատկապես 2020 թ․ , երբ թագավարակի և ար-
ցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքով երկիրը կանգնեց լուրջ 
խնդիրների առջև: Այս իրավիճակում ինստիտուցիոնալ խորքային վերլու-
ծության միջոցով պետական և տնտեսական հատվածում առկա խոչըն-
դոտները վեր հանելու և վերանայումներ իրականացնելու բարձր կարևո-
րության մասին արձանագրված է նաև Կառավարության գործունեության 
2021-2026 թթ. Ծրագրում [1, էջ 93]։ 

Ներկա Հայաստանում ինստիտուցիոնալ միջավայրը գնահատելուց 
առաջ նախ հարկ է վերլուծել Հայաստանի երրորդ հանրապետության 
ձևավորման անցումային շրջանը, քանի որ ներկայում առկա ինստիտու-
ցիոնալ համակարգերը ձևավորվել են նախկին Խորհրդային Միության ոչ 
ֆորմալ համակարգի և որոշակիորեն ֆորմալ կանոնների հիմքի վրա։ 

Փաստացի անկախության առաջին տարիներին երկրում ինստիտուցիո-
նալ ոչ բարենպաստ միջավայրն ուղղակիորեն կապված է հենց նախկին 
Խորհրդային Միության կարծրացած համակարգի ժառանգության հետ, որը 
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բաժին է ընկել հետխորհրդային, մասնավորապես՝ ԱՊՀ երկրներին: Այդ բո-
լոր երկրներն անցումային փուլում ունեցել են մի շարք ինստիտուցիոնալ և 
պետական կառավարման մարտահրավերներ, ինչպիսիք են [2, էջ 6]՝  

• պետական կառույցներ, որոնք թույլ աջակցություն էին ցուցաբե-
րում կամ թշնամական էին բաց մրցակցային շուկայական տնտեսության 
հանդեպ (ներառյալ՝ կոռուպցիա, բյուրոկրատական անարդյունավետ մի-
ջամտություն, իրավական համակարգեր, որոնք ապահովում են պայմա-
նագրերի համար ոչ համարժեք հիմքեր, հանցագործություն և այլն), 

• շուկայում համակարգային խնդիրներ (ներառյալ՝ թույլ ֆինան-
սական համակարգեր, շուկաների մուտքի խոչընդոտներ և այլն), 

• համակարգային խնդիրներ ձեռնարկություններում և ենթա-
կառուցվածքներում (ներառյալ՝ թույլ կորպորատիվ կառավարում, հան-
ցավոր գործարարության պրակտիկա և այլն), 

• Սոցիալական խնդիրներ (ներառյալ՝ աղքատության աճ, բնակա-
րանային խնդիրներ և այլն): 

Բացի ԱՊՀ երկրների համար բնութագրական համարվող թվարկված 
համակարգային խնդիրներից՝ որոշ երկրներում, այդ թվում` Հայաստա-
նում, Ադրբեջանում, Բոսնիայում և Հերցեգովինայում, Վրաստանում, Տա-
ջիկստանում, անցումային փուլը երկարում էր՝ պայմանավորված պատե-
րազմով կամ քաղաքական անկայունությամբ [2, էջ 22-23]: 

Հիմնական ֆորմալ նորմերը՝ ներառյալ ենթակառուցվածքները, ֆի-
նանսական համակարգը, հարկային և մաքսային կարգավորող օրենսդ-
րությունները, մեծամասամբ ընդունվեցին պետականության առաջին 
տասնամյակի ընթացքում։ Դրանք ներկայացված են ստորև բերված գծա-
պատկերում։  

 
Գծապատկեր 1. Հայաստանում ֆորմալ ինստիտուտների ձևավորման 

հիմնական քայլերն անկախության սկզբնական շրջանում  
[2, էջ 150-152] 
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Հաջորդող տարիների ընթացքում ձևավորված իստիտուցիոնալ հա-
մակարգի զարգացման միտումները միջազգային զարգացման համա-
տեքստում գնահատելու համար օգտվենք ինստիտուտների որակի քանա-
կական գնահատումներից։ 

Կառավարման և ինստիտուտների որակի նկատմամբ աճող կարևո-
րությունը խթան դարձավ մի շարք հետազոտական կառույցների կողմից 
երկրների ինստիտուցիոնալ որակը չափող ցուցանիշները ի հայտ գալուն 
(գնահատող կառույցների շարքում են՝ «Heritage Foundation»-ը [3], «The 
Freedom House»-ը [4], «WEF»-ը [5], «World bank»-ը [6]): Ինստիտուտների 
և պետական կառավարման որակը չափող ամենահայտնի և լայնորեն կի-
րառվող ցուցանիշը Համաշխարհային բանկի կողմից 1996 թվականից 
գրեթե ամեն տարի հրապարակվող Պետական կառավարման որակի 
(WGI) վեց ցուցանիշներն են։ Այս ցուցանիշները հիմնված են ներդրումա-
յին խորհրդատվական ընկերությունների, ՀԿ-ների, վերլուծական կենտ-
րոնների («think tank»), կառավարությունների և բազմակողմանի գործա-
կալությունների շրջանում իրականացվող հետազոտության վրա։ Այդ վեց 
ցուցանիշներն են՝ իշխանությունների հաշվետվողականություն և 
բնակչության ձայնի իրավունք (voice and accountability), քաղաքական 
կայունություն և բռնության բացակայություն (political stability and 
absence of violence), կառավարության արդյունավետություն (government 
effectiveness), կարգավորման որակ (regulatory quality), իրավունքի գե-
րակայություն (rule of law) և կոռուպցիայի վերահսկողություն (control of 
corruption)։ 

Այսպես, ինստիտուցիոնալ որակը գնահատվում է [-2.5, 2.5] միջակայ-
քում, սակայն միայն բացարձակ արժեքի դիտարկումը թույլ չի տա վերա-
ցարկել համաշխարհային համակարգային միտումները։ Ըստ այդմ՝ վեր-
լուծության համար օգտագործվել է հարաբերական ցուցանիշները, որոնք 
հաշվարկված են առավելագույն և նվազագույն ցուցանիշներ արձանագ-
րած երկրների համեմատ (0-100 միջակայքում՝ արտահայտված պերսեն-
տիլների միջոցով)։ 

Այսպես, իշխանությունների հաշվետվողականության և բնակչության 
ձայնի իրավունքի ցուցանիշով Հայաստանը միջին դիրքեր է գրավում թե՛ 
դիտարկվող երկրների (11-րդը՝ 19 երկրից) և թե՛ աշխարհի մյուս երկրների 
շարքում (106-րդը՝ 208 երկրից)։  

Ցուցանիշով առավել բարձր են հատկապես եվրոպական երկրները, 
որտեղ ժողովրդավարությունն ավելի ամրապնդված է և բնակչության 
ձայնի իրավունքների պահպանումը, ինչպես նաև պետության հաշվետու 
լինելը, ունի ավելի մեծ կարևորություն։  
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Գծապատկեր 2․  Իշխանությունների հաշվետվողականության և 

բնակչության ձայնի իրավունքի ցուցանիշը, Հայաստան և ընտրված 
մի քանի երկրներ, 2020 թ․  [6] 

Պետք է նկատել, որ Հայաստանը պատմականորեն չի առանձնացել 
այս ցուցանիշի բարձր գնահատականով։ Ավելին 1998-2009 թվականնե-
րին այս ցուցանիշով Հայաստանը գրանցել է անկում, իսկ դրանից հետո 
մինչև 2018 թվականը կայուն մակարդակ։ 2018 թվականից, գրանցվել է 
դրական միտում, ինչը, հավանաբար, պայմանավորված է թավշյա հեղա-
փոխությանը հաջորդած խոսքի ազատությանն ուղղված քայլերով։  

 
Գծապատկեր 3. Իշխանությունների հաշվետվողականության և 

բնակչության ձայնի իրավունքի ցուցանիշը, Հայաստան, Վրաստան և 
Ադրբեջան 1996-2020 թթ. [6] 

Տարօրինակ չէ տեսնել, որ այս ցուցանիշով հարևան Ադրբեջանը 
հետնապահների շարքում է, և տարեցտարի այնտեղ արձանագրվում է 
ավելի ու ավելի անբարենպաստ ժողովրդավարական միջավայր։  

Քաղաքական կայունության և բռնության բացակայութան ցուցանի-
շով Հայաստանը գտնվում է ոչ բարենպաստ դիրքերում։ Դիտարկվող 
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երկրների շարքում Հայաստանի դիրքը ցածր է Ղրղըզստանից և Տաջիկս-
տանից, բայց ավելի բարձր է, քան այնպիսի պետություններում, ինչպի-
սին են՝ Իրանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իսրայելը։ 

 
Գծապատկեր 4. Քաղաքական կայունության և բռնության 

բացակայութան ցուցանիշը, Հայաստան և ընտրված մի քանի 
երկրներ, 2020թ․  [6] 

Եթե համեմատենք ինստիտուցիոնալ համակարգի գնահատման 
մյուս ցուցանիշների հետ, ապա պետք է ասել, որ քաղաքական կայունութ-
յան ցուցանիշով Հայաստանը պատմության ընթացքում արձանագրել է 
ամենակտրուկ անկումը։ Ժամանակագրական շարքի ուսումնասիրությու-
նը թույլ է տալիս նաև հստակ պնդել, որ քաղաքական կայունության և 
բռնության բացակայության ցածր մակարդակ նկատվել է միայն վերջին 
տարիներին, մինչդեռ նախկինում ցուցանիշով Հայաստանը, օրինակ՝ 
հարևան Վրաստանից կամ Ադրբեջանից ունեցել է ահռելի առավելություն 
ինչը կարելի է տեսնել Գծապատկեր 5-ում։  

 
Գծապատկեր 5․  Քաղաքական կայունության և բռնության 

բացակայութան ցուցանիշը, Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան 
1996-2020 թթ․  [6] 
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Հարևան Վրաստանում՝ անկախությանը հաջորդած ժամանակա-
հատվածում Ռուսաստանի հետ ունեցած քաղաքական բախումների թու-
լացմամբ, «Վարդերի» հեղափոխությամբ և այլ գործոններով պայմանա-
վորված կայունությունը տարեցտարի վերականգնվում է, մինչդեռ Հայաս-
տանում հատկապես վերջին շրջանում կայունությունը նվազել է։ Երկու 
երկրներում տեղի ունեցած փոփոխութունների հետևանքով վերջին մի 
քանի տարիներին Քաղաքական կայունության և բռնության բացակայու-
թան ցուցանիշով Վրաստանում վիճակը գնահատվում է ավելի բարվոք, 
քան Հայաստանում։  

Հայաստանում պետական կառավարման կառույցների արդյունավե-
տությունը՝ դիտարկված երկրների միջինից ցածր է (13-րդը՝ 19 երկրից)։ 
Այն գերազանցում է միայն մի քանի հետխորհրդային երկրներին և Իրա-
նին։ Սա վկայում է պետական կառույցների աշխատանքի արդյունավե-
տության բարելավման անհրաժեշտության մասին։  

 
Գծապատկեր 6. Պետական կառավարման կառույցների 

արդյունավետության ցուցանիշը, Հայաստան և ընտրված մի քանի 
երկրներ, 2020 թ․  [6] 

Այս ցուցանիշի աճի ուսումնասիրությունն ավելի է ամրապնդում հա-
մոզմունքը, որ Հայաստանում պետական կառավարումն ունի բարելավ-
ման կարիք, քանի որ նույն տարածաշրջանում հարևան երկրները նա-
խորդ քառորդ դարի ընթացքում կարողացել են գրանցել պետական կա-
ռավարման արդյունավետության աճ, մինչդեռ Հայաաստանի ցուցանիշը 
մնացել է կայուն ցածր։  
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Գծապատկեր 7. Պետական կառավարման կառույցների 

արդյունավետության ցուցանիշը, Հայաստան, Վրաստան և 
Ադրբեջան 1996-2020 թթ․  [6] 

Վիճակը որոշակիորեն ավելի բարվոք է Կարգավորման որակի՝ մաս-
նավոր հատվածին ուղղված քաղաքականությունների և նորմերի մշակ-
ման կարողության ցուցանիշի առումով։ Միևնույն ժամանակ պետք է նկա-
տել, որ դիտարկվող երկրների շարքում Հայաստանն այս դեպքում նույն-
պես գրանցել է միջին մակարդակ (10-րդը՝ 19 երկրից), ինչը կարող է կապ-
ված լինել այս ոլորտում միջազգային կառույցների ավելի մեծ աջակցութ-
յան և հետխորհրդային օրենսդրական համակարգի ժառանգության հետ։  

 
Գծապատկեր 8. Պետական կարգավորման որակի ցուցանիշը, 

Հայաստան և ընտրված մի քանի երկրներ, 2020 թ․  [6] 

Չնայած այս ցուցանիշով Հայաստանն արձանագրել է հարաբերակա-
նորեն բարձր մակարդակ՝ այնուհանդերձ ինչպես պետական կառավար-
ման մարմինների արդյունավետության, այնպես էլ պետական կարգա-
վորման որակի պարագայում վերջին տասնամյակին չի նկատվել բարե-
լավման միտում, ինչն անզեն աչքով կարելի է տեսել թե՛ Վրաստանի և թե՛ 
Ադրբեջանի պարագայում (Գծապատկեր 9)։  
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Գծապատկեր 9. Պետական կարգավորման որակի ցուցանիշը, 

Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան 1996-2020 թթ․  [6] 

Հայաստանում պետական կարգավորման որակի ցուցանիշը որոշա-
կիորեն ավելի բարձր է, քան իրավունքի գերակայության ցուցանիշը, ինչը 
նշանակում է, որ մշակված նորմերի որակն ավելի բարձր է, քան դրանց 
ճիշտ կիրառության մակարդակը։ Հատկանշական է, որ այս խնդիրն առ-
կա է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև դիտարկված մյուս երկրներից շա-
տերի դեպքում, ինչի հետևանքով Հայաստանի դիրքն այս դեպքում նույն-
պես միջին մակարդակի վրա է (9-րդը՝ 19 երկրից)։ 

 
Գծապատկեր 10. Իրավունքի գերակայության ցուցանիշը, 

Հայաստան և ընտրված մի քանի երկրներ, 2020 թ․  [6] 

Պետք է նկատել, որ ի տարբերություն Վրաստանի, որտեղ 2003 թվա-
կանի «գունավոր» հեղափոխությունը, ակներև, նպաստեց ինստիտուցիո-
նալ համակարգի՝ այս դեպքում իրավունքի գերակայության կտրուկ բա-
րելավմանը, Հայաստանում, ըստ գնահատումների, հեղափոխության ազ-
դեցությունը չնպաստեց իրավունքի գերակայության բարելավմանը։  
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Գծապատկեր 11. Իրավունքի գերակայության ցուցանիշը, 
Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան 1996-2020 թթ․  [6] 

Ի տարբերություն վերջինիս՝ 2018-2020 թթ. բարելավվում է արձա-
նագրվել Կոռուպցիայի վերահսկման ոլորտում [7]։ Մասնավորապես, դի-
տարկվող երկրների շարքում 2017 թվականին 12-րդ տեղից յուրաքանչյուր 
հաջորդ տարի բարձրանալով մեկ տեղով, 2020 թվականին Հայաստանը 
հասել է 10-րդ տեղը՝ 19 երկրի շարքում։ Սա թերևս, պայմանավորված է 
ինչպես պետական հակակոռուպցիոն քայլերով, այնպես էլ բնակչության 
շրջանում կոռուպցիայի նկատմամբ բացասական տրամադրվածություն-
ներով։  

 
Գծապատկեր 12. Կոռուպցիայի վերահսկողության ցուցանիշը, 

Հայաստան և ընտրված մի քանի երկրներ, 2020 թ․  [6] 
Պետք է նկատել, որ այս դեպքում նույնպես Վրաստանում հեղափո-

խության արդյունքում կոռուպցիայի դեմ քայլերն առավել վճռորոշ եղավ, 
քան Հայաստանի պարագայում։ Համեմատության համար հեղափոխութ-
յանը հաջորդած 3 տարիների ընթացքում Վրաստանը կոռուպցիայի վե-
րահսկման ցուցանիշով իր դիրքը բարելավեց 43, իսկ Հայաստանն ընդա-
մենը 15 կետով։  
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Գծապատկեր 13. Կոռուպցիայի վերահսկողության ցուցանիշը, 

Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան 1996-2020 թթ․  [6] 

Ինչպես նկատեցինք, հարևան երկու համեմատելի երկրներից, Հա-
յաստանն ինստիտուցիոնալ որակով բավականին առաջ է Ադրբեջանից, 
սակայն որոշ ցուցանիշներով վերջինս նաև բավական առաջընթաց է ար-
ձանագրել։ Վրաստանի պարագայում ինստիտուցիոնալ միջավայրի 
կտրուկ փոփոխություն է արձանագրվել 2003 թվականի հեղափոխությու-
նից անմիջապես հետո, ինչի արդյունքում այսօր Վրաստանում 
ինստիտուցիոնալ միջավայրը գնահատվում է շատ ավելի բարենպաստ, 
քան Հայաստանում՝ դիտարկված բոլոր վեց ցուցանիշների պարագայում։  

 
Գծապատկեր 14. Ինստիտուցիոնալ որակի ցուցանիշների ամփոփ 

պատկերը, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան 2020 թ․  [6] 

Հայաստանում, ինչպես հարևան Վրաստանի և Ադրբեջանի պարա-
գայում, ինստիտուցիոնալ միջավայրի առավել խոցելի խնդիրներն առկա 
են նախ և առաջ քաղաքական կայունության և բռնության բացակայութ-
յան, ինչպես նաև պետական համակարգի հաշվետվողականության և 
ձայնի իրավունքի դեպքում։ Վիճակը հարաբերականորեն բարվոք է իրա-
վական ակտերի որակը բնութագրող ցուցանիշի դեպքում։  
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Հատկանշական է նաև, որ դիտարկվող երեք երկրների շարքում, 
1996թ. Հայաստանը բոլոր 6 ցուցանիշներով եղել է առաջատարը, մինչ-
դեռ այսօր Վրաստանն ունի ավելի որակյալ ինստիտուցիոնալ միջավայր։  

Հայաստանը հետխորհրդային շրջանում ունեցել է ինստիտուցիոնալ 
համակարգի միմյանց բավականին մոտ դիրքում գտնվող բաղադրիչներ, 
ինչը երևում է Գծապատներ 15-ում։ Հաջորդող 24 տարիներից առաջին 
կեսի ընթացքում՝ մինչև 2008 թվականը, որոշակիորեն առավել արագ 
զարգացել է կարգավորման որակը, մինչդեռ իրավունքի գերակայության 
ասպարեզում արձանագրվել է անում, այլ կերպ ասած՝ քաղաքականութ-
յունների և իրավական ակտերի որակը բարելավվել է, սակայն դրանց կի-
րառությունը նվազել է, միգուցե հենց պայմանավորված նոր՝ ավելի որակ-
յալ նորմերի և ոչ ֆորմալ ինստիտուտների հակադրությամբ։ Նվազել է 
նաև հաշվետվողականության և ձայնի իրավունքի ցուցանիշը։  

 
Գծապատկեր 15. Ինստիտուցիոնալ որակի ցուցանիշների ամփոփ 

պատկերը Հայաստանում, 1996 թ., 2008 թ., 2020 թ․ [6] 

Երկրորդ տասներկուամյա ժամանակահատվածի (2009-2020 թթ․ ) 
ընթացքում, առաջին կեսին անկում արձանագրած ինստիտուտները՝ 
հաշվետվողականությունը և ձայնի իրավունքը, իրավունքի գերակայութ-
յունը, արձանագրել են որակի բարելավում։ Դա նկատելի է հատկապես 
2018 թվականից հետո, ինչը հավանաբար պայմանավորված է նոր իշխա-
նությունների կողմից առավել թույլ օղակներին ուղղված աշխատանքով։  

Այսպիսով, Հայաստանում ինստիտուցիոնալ միջավայրի ձևավորման 
հիմքերի և անկախության տարիներին զարգացման միտումների բնորո-
շող միջազգային ցուցիչների միջոցով համեմատական վերլուծությունը, 
նախ թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ինստիտուցիոնալ համակարգերը 
ձևավորվել են նախկին Խորհրդային Միության ոչ ֆորմալ համակարգի և 
որոշակիորեն ֆորմալ կանոնների հիմքի վրա, ինչը ունեցել է իր թե դրա-
կան և թե բացասական կողմերը։ Մի շարք ինստիտուցիոնալ և պետական 
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կառավարման մարտահրավերներին զուգահեռ Հայաստանում, ինչպես 
ԱՊՀ այլ երկրներում ինստիտուցիոնալ միջավայրը կայացմանը գործըն-
թացը երկարել է՝ պայմանավորված պատերազմով կամ քաղաքական ան-
կայունությամբ։ 

Քանակական ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հար-
ևան համադրելի երկրների համեմատ, անկախությանը հաջորդած փու-
լում, Հայաստանը ինստիտուցիոնալ միջավայրի որակով եղել է առաջա-
տարը, մինչդեռ այսօր Վրաստանն ունի ավելի որակյալ ինստիտուցիոնալ 
միջավայր, իսկ Ադրբեջանն արձանագրել է կտրուկ բարելավում մի շարք 
ինստիտուտների որակի առումով։  

Հայաստանում, ինչպես Վրաստանի և Ադրբեջանի պարագայում, 
ինստիտուցիոնալ միջավայրի առավել խոցելի խնդիրներն առկա են նախ 
և առաջ քաղաքական կայունության և բռնության բացակայության, ինչ-
պես նաև պետական համակարգի հաշվետվողականության և ձայնի իրա-
վունքի դեպքում։ Վիճակը հարաբերականորեն բարվոք է իրավական ակ-
տերի որակը բնութագրող ցուցանիշի դեպքում։  
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en/cpi/2020/index/nzl  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ․  МЕЖДУНАРОДНОЕ СРАВНЕНИЕ 

АКОБ ТАРПОШЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

Целью данной статьи является выявление проблем в 
институциональной среде Армении посредством анализа основ ее 
формирования и качества институтов. 

В результате исследования было проведено хронологическое и 
сравнительное исследование институциональной среды Армении с 
использованием сопоставимых данных, измеряющих качество 
институтов. 

На основе нашего анализа мы пришли к выводу, что, в отличие от 
сопоставимых стран, качество институтов Армении не улучшилось за 
период независимости. 

Ключевые слова։ институциональная среда, рыночная экономика, 
государственное регулирование, формальные и неформальные 
институты. 

 
 
 
 

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT TRENDS IN 
THE REPUBLIC OF ARMENIA: INTERNATIONAL COMPARISON 

HAKOB TARPOSHYAN 
Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

The purpose of this article is to identify the problems in the institutional 
environment in Armenia through an analysis of the development and trends 
in the quality of institutions. As a result of the research, a chronological and 
comparative study of Armenia's institution environment was conducted using 
comparable data measuring the quality of the institutes. 

Based on our analysis, we concluded that, in contrast to comparable 
countries, the quality of Armenia's institutions did not improve during its 
independence period. 

Keywords: institutional environment, market economy, state regulation, 
formal and informal institutions. 
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The administrative-territorial reforms launched in the Republic of 
Armenia continued with great vigor at the end of 2021. As a result of 
the administrative-territorial reforms, 441 communities were joined into 
about 38 enlarged communities. In parallel with the enlargement, 
changes were made in the electoral system, according to which the 
elections of the community council should be conducted by the 
proportional electoral system, and the head of the community should 
be elected by the municipal council. 

This marked the beginning of a new phase of the administrative 
reform, the aim of which should be the establishment and continuous 
development of the local self-government system. 

Keywords: enlargement of communities, administrative-territorial 
reforms, electoral system, local elections. 

 
Introduction. 
The system of local self-government is one of the most important 

institutions of civil society since it is considered as a structure formed as a 
result of civil initiatives, which provides an opportunity to independently and 
responsibly solve problems of local importance to people living and having 
common benefits and interests in this territory [1, p. 109]․  

Consequently, the satisfaction of the needs of public importance of 
people with similar benefits and interests largely depends on the system of 
local self-government and the effectiveness of its activities․  In this context, 
importance is attached to the administrative-territorial reforms implemented 
in the country, which are aimed at improving the quality and accessibility of 
services provided at the local self-government level by enlarging 
communities. 

The need for administrative-territorial reforms in the Republic of Armenia 
has been growing over time, taking into account the economic development 
trends and modern challenges. If we add to this the worst consequences of 
the second Artsakh War and the epidemic situation, we understand how 
weak our communities are in developing and implementing effective policies 
aimed at satisfying the interests of the population at the local level. 

Perhaps this is the reason why, at the end of 2021, the Armenian 
authorities undertook large-scale changes in the system of administrative-
territorial division. In the history of independent Armenia, the biggest change 
in the system of the administrative-territorial division took place. The changes 
made to the electoral system have also become part of the administrative-
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territorial reforms. Significant changes have been made to the Constitutional 
Law "Electoral Code of the Republic of Armenia", according to which 
elections to the Municipal Council in enlarged communities should be held 
according to the proportional system․  

The purpose of the study is to analyze and evaluate the impact of the 
changes made on the effectiveness of the local self-government system and 
the process of community consolidation․  

Literature Review. 
The need to implement administrative and territorial reforms and the 

identification of approaches to its effective implementation has always been 
the focus of researchers’ attention. The researchers mainly address the 
choice of the optimal system of administrative-territorial division and the 
definition of effective consolidation of services provided to residents at the 
local level. 

So Pawel Swianiewicz in the paper "If Territorial Fragmentation is a 
Problem, is Amalgamation a Solution? An East European Perspective" 
presents in detail the positive and negative sides of the enlargement of 
communities. On the positive side, the most important are: 

• Larger local governments can provide a wider range of services, 
therefore, the consolidation of communities will make it possible to 
concentrate more powers at the local level. 

• There is an effect of large-scale savings since larger local 
governments can provide the same service with lower costs and higher 
quality. 

• The enlargement of communities may lead to an increase in the 
desire of residents to participate in local self-government since when 
providing services to a much larger extent, citizens will be more interested in 
participating in the management of the community [2, p. 3]. 

The consolidation of communities is not without its negative aspects, 
which almost everyone faces when implementing administrative-territorial 
reforms․  According to Pawel Swianiewicz the negative sides of the 
enlargement are: 

• Access to local governments: the distance between the center and 
remote settlements creates difficulties for residents, in particular, in countries 
where the transport infrastructure is undeveloped, there is no internet 
access, etc. 

• The personalities of a small community: in small communities, and 
local self-government bodies there are not so many administrative 
apparatuses that deal with the problems of the community but are the carriers 
of the identity of the community, which unites the entire population around 
itself. Consequently, the enlargement of communities can lead to social 
problems. 

• Fears of being ignored: small communities are very often against 
enlargement, because their problems can be ignored by the central 
government, and their voice will become nothing decisive. 
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• Conflicts between localities: very often problems between 
neighboring localities can escalate into a real conflict if these localities unite 
into one community. Such situations can lead to inefficient management. [2, 
pp. 10-11]. 

The researchers also touched upon effective approaches to the 
implementation of administrative-territorial reforms. 

As Paddison notes, three main steps are needed for the administrative-
territorial reforms to be successfully completed․  1. The unification of 
communities should be based solely on similar needs and preferences. 
Paddison is against the idea of very large communities, as it can be difficult 
to accept for political and social reasons. 2. The process of community 
unification should be fair, transparent and reasonable. 3. Administrative-
territorial reforms should be a compromise. Any decision to merge 
municipalities must be made with the consent of all interested organs. 
According to Paddison, if the central authorities want to have effective 
administrative-territorial reforms, then the above steps must necessarily be 
implemented [2, pp. 11-12]. 

Also noteworthy are the studies on the electoral system at the level of 
local self-government, as a result of which it is possible to identify the 
experience of European countries and localize it in the Republic of Armenia. 
So Maria Jesus Garcia Garcia in "Council Appointed Mayors in Spain: Effects 
on Local Democracy" notes that when the elections of the head of the 
community are held by an indirect electoral system, the parties play a very 
important role. If the elections are held according to the proportional system, 
the parties nominate a list of candidates, and the first number of this list, in 
case of victory of the party, becomes the head of the municipality. The list of 
candidates is compiled in accordance with the position in the party. This 
system increases the effectiveness of important decisions made since these 
decisions are primarily discussed in the party's governing bodies. And if the 
head of the community is directly elected by the population through direct 
elections, then in this case cooperation between political parties and local 
authorities is weaker. However, in this case, the influence of parties on the 
development and implementation of policies at the local level is reduced. [3]. 

From studying the manual of the European Council on "Electoral 
Systems and Voting Procedures at Local Level", it becomes clear that the 
elections of the head of the community in a number of European countries 
are held through indirect elections (France, Spain, Estonia, Ireland, Norway, 
Austria, etc.) [4]. 

Armenian researchers have also touched upon the need to consolidate 
communities. So the possible impact of enlargement on the further 
deepening of decentralization is of utmost importance since before the 
enlargement, most communities were communities with weak skills. In such 
a situation, it became impossible to further deepen the decentralization of the 
local self-government system. And decentralization cannot be an end in 
itself. Its main result should be a more effective implementation of one or 
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another competence, which should be used by the residents of the 
communities [5]. 

Also important are the factors that must be taken into account when 
determining the optimal size of communities as a result of enlargement. 

1. Economic efficiency: to provide a wider range of services at the 
lowest possible cost, 

2. Democracy: to create such a management structure that will allow 
numerous residents to become participants in the management of their 
community, as well as, if possible, and ensure transparency and 
accountability of the activities of government bodies, 

3. Placement: to create a structure and division in which the services 
provided and the tax burden will be evenly and fairly distributed throughout 
the country, 

4. Development: to choose an administrative-territorial structure that 
will ensure maximum economic growth [1, p. 116]. 

Research Methodology. 
In the article, the information and methodological basis for the research 

was foreign literature on administrative-territorial reforms and the 
consolidation of communities, the study of international experience and 
research works, as well as official websites of public administration and local 
self-government bodies and various internet publications. 

The methods of comparative, statistical analysis, critical and graphical 
analysis were used in the article for the study. 

For the purpose of comparative analysis, the process of the 
administrative-territorial reforms carried out in the Republic of Armenia, the 
reforms implemented in the system of local self-government, and changes 
made to the electoral system have been studied. 

The study of the relevant articles on the Constitutional Law  "Electoral 
Code of the Republic of Armenia" served as a basis for the presentation of 
the changes in the electoral system. The article presents the main problems 
that arose as a result of electoral reforms and negatively affected the 
effectiveness of the local self-government system. 

The study of the Law of the Republic of Armenia "About Local Self-
Government" served as a basis for identifying such problems as the issues 
of mandatory appointment of administrative heads in small localities, the 
representation of small communities in the municipal council, etc. 

Analyses. 
In 2011, the Protocol Decision of the Government of the Republic of 

Armenia № 44 approved the concept of consolidation of communities and 
the formation of intercommunal associations. The concept launched a new 
stage of administrative-territorial reforms in the Republic of Armenia, which 
was to significantly affect the capabilities of communities, and become the 
basis for the socio-economic development of communities. At the end of 
2021, as part of the community enlargement program, large-scale changes 
took place in the administrative-territorial division system. 
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In total, the association of 441 communities formed 38 enlarged 
communities. It is noteworthy that this time, communities that had already 
been enlarged were also included in the enlargement process. For example, 
the enlarged community Geghamasar, which includes 18 localities, was once 
again included in the enlargement process, becoming part of the enlarged 
community Vardenis, which already includes 36 localities. In total, the 
number of communities has increased to 79, including the capital Yerevan. 

Table 1 presents generalized data on enlarged communities by regions. 
Table 1 

Number of enlarged communities by regions1 

Region 

Number of 
enlarged 

communities 
(31.12.2020) 

Number of 
enlarged 

communities 
in 2021 

Number of 
enlarged 

communities 
(31.12.2021) 

The number 
of enlarged 

communities 
for the second 
time in 2021 

Aragatsotn 4 5 9 1 
Ararat 1 4 5 1 
Armavir 0 7 8 0 
Gegharkuni
 

4 4 6 2 
Lori 12 4 16 1 
Kotayk 6 6 11 1 
Shirak 7 4 6 5 
Syunik 8 0 8 0 
Vayots Dzor 6 3 5 4 
Tavush 6 1 4 3 
Total 54 38 78 18 

 
By the end of 2020, 4 stages of community consolidation had been 

carried out (in 2015, 2016, 2017 and 2020). A total of 54 communities were 
enlarged. In 2021, 38 new consolidation programs were implemented. As a 
result, the number of enlarged communities was 78. If we take into account 
that there are communities in Aragatsotn, Ararat, Armavir and Lori regions 
that have not yet been included in the consolidation process, then we see 
that 18 communities that have already been enlarged have once again been 
included in the consolidation process. That is, 1/3 of the 54 previously 
enlarged communities were evaluated inefficiently and enlarged again [6] [7]. 

For the second time, inclusion in the enlargement process, on the one 
hand, implies spending additional financial resources, on the other hand, 
residents of the same locality have been included in the enlargement process 
for the second time without taking into account their opinions (without a local 
referendum), which implies a new moral and psychological resistance to the 
enlargement of communities. According to its results, the post-electoral 

                                        
1 The table is compiled by the author based on the Law of the Republic of Armenia "About 

the Administrative-Territorial Division of the Republic of Armenia" and its changes. 
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developments in the enlarged community Vardenis of Gegharkunik region, 
in particular the constant failure of the elections of the head of the community 
and the inaction of local self-government bodies can be noted. 

In addition, the expediency of uniting communities was largely 
determined by belonging to a particular district during the Soviet years. As a 
result, it turned out that the model chosen for the administrative-territorial 
reforms almost copied the regional model operating during the Soviet years, 
and the enlarged communities almost coincide with the districts created 
during the Soviet years in their territorial coverage. 

The administrative-territorial reforms were also accompanied by 
significant changes made to the Constitutional Law "Electoral Code of the 
Republic of Armenia". According to part 4 of Article 104.1 of the Code, in 
communities with up to 4,000 voters, the elections of the head of the 
community and a member of the municipal council are held according to the 
majority system [8]. 

And according to part 5 of the same article, in communities with more 
than 4,000 voters, elections to the municipal council are held according to 
the proportional electoral system. And the head of the community is elected 
by the municipal council through indirect elections [8]. 

The study of international experience shows that indirect elections of the 
head of the community can be more effective since this electoral system 
increases the accountability of the head of the community to the municipal 
council. However, the chosen model has some negative aspects that can 
reduce the effectiveness of the proportional electoral system. The main 
problem is that the new electoral system excludes the possibility of applying 
for participation in the elections through a civil initiative. 

The Republic of Armenia has assumed a number of international 
obligations, according to which everyone has the right to participate in public 
administration by holding political and public office. In order for everyone to 
exercise their right to be elected, States must establish equal and non-
discriminatory conditions for all. However, according to the elected 
proportional electoral system, citizens cannot exercise their right to be elected, 
since it is not legally possible to nominate on their own initiative. [9, p. 160]. 

The 25th general Comment of the UN Human Rights Committee notes 
that "political opinion may not be used as a ground to deprive any person of 
the right to stand for election" [10], "The right of persons to stand for election 
should not be limited unreasonably by requiring candidates to be members 
of parties or of specific parties" [9, p. 162]. 

The proportional electoral system assumes the responsibility of political 
teams-parties and alliances of parties for the management of the community. 
However, a short time after the electoral reforms, the elections to local self-
government bodies stated that the persons who had previously assumed the 
position of the head of the community, having united around themselves some 
members of the team, formed unions and submitted an application for 
participation in the elections to local self-government bodies. These alliances 
were very often called by the names of the leaders representing them, and, in 
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this case, among the population, it is mainly associated with elections of the 
head of the community, and not with the elections to the municipal council․  

Therefore, talking about political teams, political views and the assumption 
of political responsibility by these political forces is an end in itself. 

If we also add to this the post-election developments that arose after the 
elections to local self-government bodies, it becomes obvious that the 
changes in the electoral system have negatively affected the process of 
consolidation of communities. So, in many communities, post-election 
passions do not subside, meetings of the municipal council are not 
convened, and the heads of the community are not elected, which leads to a 
political crisis in communities and reduces the effectiveness of local self-
government. 

The number of the members of the municipal council of the community 
and representation by communities is also worthy of attention. According to 
part 6 of article 104.1 of the Electoral Code of the Republic of Armenia, the 
number of members of the municipal council is determined by the number of 
voters [8]. 

It is possible that the number of localities in the community is greater 
than the number of members of the municipal council, that is, there may be 
many localities that are not included in the municipal council. 

As for the institute of administrative managers, some legislative 
regulations are incomplete here. According to part 1.1 of article 31 of the Law 
of the Republic of Armenia "About Local Self-Government", in the case of a 
locality included in enlarged communities with less than 500 residents 
registered, the municipal council decides to have an administrative head 
[11]․  Consequently, given the fact that the municipal council will include 
mainly representatives of the center and large localities, it will turn out that 
some localities will not have administrative heads and will not be included in 
the municipal council. 

If we take into account the fact that a candidate for the head of a 
community, who mainly represents a locality, is considered a center, draws 
up a list of candidates for members of the municipal council, in which mainly 
representatives of localities with numerous voters participate, then the above 
problem may threaten numerous localities that are part of an enlarged 
community․  It can become a clear threat to solving the problems of the 
inhabitants of these localities and ensuring the harmonious development of 
all the localities of the community. 

Conclusion. 
The current analysis of the process of community consolidation reveals 

many problems, by solving which we can achieve the desired result by 
increasing the efficiency of the local government system. 

First, the most important component should be included in the process 
of community consolidation - the institution of a local referendum. The 
unification of communities should be carried out exclusively in compliance 
with the principle of voluntariness, which will eliminate the crises that have 
arisen after consolidation. Such a crisis has arisen in the enlarged community 
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Sevan of Gegharkunik region. The communities of Tsovagyukh and 
Semyonovka, which are included in the latter region, refuse to obey the 
elected authorities in Sevan, without taking unanimous participation in the 
elections of the municipal council of the community in advance. The local 
referendum will make it possible to avoid such situations, by ensuring the 
principle of voluntariness. 

It is also necessary to exclude the inclusion of previously enlarged 
communities in new enlargement programs, as this raises a new wave of 
resistance among the population that has "not yet digested" the previous 
enlargement. The second attempt at enlargement should be more 
reasonable and only with the consent of the population. 

When it is advisable to unite communities, such important criteria as the 
safety of localities and borderline should be taken into account. In countries 
with an effective experience of community consolidation, this may not be 
interesting, but in Armenia along with economic efficiency, there should be 
security issues. 

All the localities of an enlarged community should be involved in local 
self-government bodies. The problems of all localities should be raised and 
are always the focus of attention of the head of the community and the 
municipal council. Therefore, we think that regardless of the size of the 
population, the presence of an administrative head in all localities should be 
mandatory. 

On the other hand, the basis for determining the number of members of 
the municipal council should also be the number of the localities included in 
the community. A similar approach is used in countries with a two-tier system 
of local self-government. 

So in a two-tier system of local self-government, the municipal council is 
elected by the settlement councils. The number of delegates electing 
members of the municipal council is determined in accordance with the 
population of the settlements included in the municipality. The head of the 
municipality and his deputies are elected by the municipal council. Localities 
have their own administrative apparatus, but may have two or more localities 
in one administrative apparatus [12]. 

When determining the size of the municipal council and the distribution 
of the mandates of the council members, it is possible to apply exactly this 
approach. So, the party or the alliance of parties must include candidates 
from all localities included in the community in the list of candidates for 
members of the municipal council. If there are very small localities, a 
minimum population threshold can be set. And the mandates of the members 
of the municipal council should be distributed proportionally to the population 
of the localities included in the community. 
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յին բարեփոխումները շարունակվեցին նաև 2021 թ. ավարտին: Վարչա-
տարածքային բարեփոխումների արդյունքում 441 համայնքներ միավոր-
վեցին շուրջ 38 խոշորացված համայնքի կազմում: Խոշորացմանը զուգա-
հեռ փոփոխություններ կատարվեցին նաև ընտրական համակարգում, ո-
րի համաձայն համայնքի ավագանու ընտրությունները պետք է իրակա-
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РАСШИРЕНИЕ ОБЩИН И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВИЛЕН ХАЧАТРЯН1, АМАЗАСП ХАЧАТРЯН2 

1 Академия государственного управления Республики Армения 
2 Армянский государственный экономический университет 

Административно-территориальные реформы, начавшиеся в 
Республике Армения с большим размахом продолжились и в 2021 году. 
В результате административно-территориальных реформ 441 община 
была объединена в около 38 укрупненных общин. Параллельно с 
укрупнением были внесены изменения в избирательную систему, 
согласно которым выборы в совет старейшин должны проводиться по 
пропорциональной избирательной системе, а руководитель общины  
должен избираться советом старейшин. 

Этим было положено начало новому этапу административных 
реформ, целью которой должно быть становление и дальнейшее 
развитие системы местного самоуправления. 

Ключевые слова: укрупнение общин, административно-
территориальные реформы, избирательная система, выборы в 
местные органы самоуправления. 
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ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

ԱՐԵՎԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 

Հայ-ռուսական համալսարան 

Հոդվածում ներկայացվում են ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավոր-
ման համակարգի ձևավորված մակարդակը և հիփոթեքային վար-
կավորման շուկայի զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները: Այդ 
նպատակով, հաշվի առնելով ՀՀ կենտրոնական բանկի, ՀՀ ֆի-
նանսների նախարարության և ՀՀ ազգային վիճակագրության կոմի-
տեի պաշտոնական տվյալները, իրականացվել է համակարգային 
վերլուծություն, որի արդյունքում բացահայտվել են հիփոթեքային 
վարկավորման շուկայի հիմնախնդիրները, մասնավորապես՝ բնակ-
չության դրամական եկամուտերի ցածր մակարդակը, հիփոթեքային 
վարկավորման ծավալների առաջանցիկ աճի տեմպը բնակչության 
դրամական եկամուտներից, չաշխատող վարկերի աճը, անշարժ 
գույքի շուկայում առկա բարձր գները, հիփոթեքային վարկավորման 
շուկայի բարձր կենտրոնացվածության աստիճանը, տնային տնտե-
սությունների պարտքային բեռը: 

Բանալի բառեր. հիփոթեքային վարկ, հիփոթեքային վարկա-
վորման շուկա, չաշխատող վարկեր, գիշատիչ վարկավորում,  
Հերֆինդալ-Հիրշմանի դասիչ (ինդեքս), տնային տնտեսությունների 
պարտքային բեռ: 

 
ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավորումը, որպես ֆինանսական գործիք, 

սկսել է կիրառվել 2004-ից, երբ ՀՀ կառավարությունն ընդունեց որոշում 
«Հայաստանի Հանրապետությունում հիփոթեքային վարկավորման շու-
կայի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին». ներկա-
յում այդ շուկայում առաջարկ են ներկայացնում 17 առևտրային բանկեր և 
մեկ տասնյակից ավել վարկային կազմակերպություններ, որոնք վարկեր 
են տրամադրում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց: 

ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույքները, ըստ ՀՀ 
դրամի և արտարժույթի, ներկայացված են Գծապատկեր 1-ում: 
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Գծապատկեր 1. 2012-2021 թթ. ՀՀ-ում ֆիզիկական անձանց տրա-
մադրված հիփոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույքներ (%) [1] 

Գծապատկեր 1-ից հետևում է, որ արտարժույթով տրամադրվող հի-
փոթեքային վարկերի տոկոսադրույքն ավելի ցածր է, քանի որ վարկավո-
րող կազմակերպությունների համար ավելի շահավետ է վարկեր տրա-
մադրել արտարժույթով՝ փոխարժեքի տատանումներից առավելապես 
օգուտներ ստանալու համար:  

Գծապատկերից 2-ում ներկայացված է 2012-2021 թթ. ՀՀ-ում տրա-
մադրված հիփոթեքային վարկերի ծավալները և վերջինիս գծային տրեն-
դի կորը, որից երևում է, որ հիփոթեքային վարկերի ծավալները կտրուկ 
աճեցին 2012-ից, երբ նորից արձանագրվեց տնտեսական աճ և ՀՀ տնտե-
սությունն սկսեց վերականգնվել համաշխարհային ֆինանսատնտեսա-
կան ճգնաժամի հասցրած վնասներից հետո: 2020 թ., չնայած համավա-
րակի և Արցախյան երրորդ պատերազմի թողած բացասական հետևանք-
ներին, ՀՀ-ում տրամադրված հիփոթեքային վարկերի ծավալն աճել է 
31,4 %-ով: Աճի դինամիկան շարունակվել է նաև 2021-ին, նախորդ տար-
վա համեմատությամբ աճելով 33,6%-ով: 

Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի կատարելագործման և 
պայմանների բարելավման նպատակով պետությունն ընդունում է համա-
պատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր, սահմանում է հարկային 
արտոնություններ, ներդրում է հիփոթեքային վարկավորման ժամանա-
կակից ձևաչափեր, իսկ վարկավորող կազմակերպություներն իրենց հեր-
թին առաջարկում են հիփոթեքային վարկավորման շահավետ պայման-
ներ, կիրառում են հիփոթեքային վարկերի մարման տարբեր սխեմաներ, 
գործիքներ և կառուցակարգեր: Սակայն կան մի շարք հիմնախնդիրներ, 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ՀՀ դրամով 12.6 12.3 12.3 12.2 12.5 11.8 11.1 10.8 10.7 10.7

Արտարժույթով 12.4 12.4 12.2 13.1 12.3 10.9 9.9 9.7 9.5 9.7

Միջին տոկոսադրույքը 12.5 12.4 12.2 12.6 12.4 11.3 10.5 10.3 10.1 10.2
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որոնք խոչընդոտում են հիփոթեքային վարկավորման շուկայի ձևավոր-
մանը և զարգացմանը: 

 

 
Գծապատկեր 2. ՀՀ-ում 2011-2021 թթ. տրամադրված հիփոթեքային 

վարկերի գումարի դինամիկան և վերջինիս գծային տրենդը 
 (մլն ՀՀ դրամ) [1], [2] 

Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման առաջին հիմ-
նախնդիրը բնակչության եկամուտների ցածր մակարդակն է: Հայտնի 
է, որ հիփոթեքային վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների վճար-
ման համար կարևորագույն պայմանը վարկառուի եկամուտների բավա-
րար մակարդակն է: 2021 թ. ՀՀ-ում միջին ամսական անվանական աշ-
խատավարձը կազմել է 204,05 հազար դրամ: [4]: ՀՀ-ում 2011-2021 թթ. 
հիփոթեքային վարկերի, միջին ամսական աշխատավարձի և բնակչութ-
յան դրամական եկամուտների (1 շնչի հաշվով) շղթայական աճի տեմպերը 
ներկայացված են Գծապատկեր 3-ում: 

Ինչպես ցույց է տրված  Գծապատկեր 1-ում, 2017-ից հիփոթեքային 
վարկերի շղթայական աճի տեմպը միշտ գերազանցել է դրամական եկա-
մուտների և միջին ամսական աշխատավարձի շղթայական աճի տեմպե-
րին: Եթե 2021-ին տրամադրված հիփոթեքային վարկերի գումարը 
2012 թ. համեմատությամբ աճել է 5,6 անգամ, ապա միջին ամսական ան-
վանական աշխատավարձը և 1 շնչին ընկնող դրամական եկամուտները 
համապատասխանաբար 1,8 և 1,9 անգամ: Դա բացասական երևույթ է, 
քանի որ հանգեցնում է ֆինանսական համակարգի անկայունության. հի-
փոթեքային վարկերի մարման աղբյուր են հիմնականում միջին ամսական 
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անվանական աշխատավարձը, ուստի վերջինիս նվազ աճի տեմպը հան-
գեցնում է հիփոթեքային վարկերի գծով խնդրահարույց կամ չաշխատող 
վարկերի աճին: 

 
Գծապատկեր 3. ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկերի, բնակչության 

դրամական եկամուտների և միջին ամսական անվանական աշխա-
տավարձերի շղթայական աճի տեմպերը 2012-2021 թթ. (%) [1], [4] 

ՀՀ-ում ժամկետանց և երկարաձգված վարկերի հարաբերական ծա-
վալների դինամիկան ներկայացված է Գծապատկեր 4-ում:  

 
Գծապատկեր 4. ՀՀ-ում չաշխատող վարկերի հարաբերական 

ծավալների դինամիկան 2013-2020 թթ. [5] 

Գծապատկեր 4-ից պարզ է դառնում, որ չաշխատող վարկերի 
կտրուկ աճ է նկատվել 2019 թվականից: Չաշխատող վարկերը 2020-ին 
2018 թ. համեմատությամբ աճել են 68,7%-ով: Դա պայմանավորված է 
հետևյալ հանգամանքներով [6, էջ 11]. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Հիփոթեքային վարկ 118.2 112.7 117.3 104.2 104.2 114.4 120.0 137.1 131.5 133.6

Բնակչության դրամական 
եկամուտներ 114.3 108.4 116.7 105.8 108.0 103.4 104.4 100.1 100.3 100.2

Միջին ամսական 
աշխատավարձ 104.7 129.4 108.3 108.2 101.6 101.9 97.1 105.8 103.9 107.5
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1. ՀՀ ֆինանսական համակարգում որոշ բանկեր և վարկային կազ-
մակերպություններ իրենց գործունեության մի շարք ուղղություններում 
հանդես են բերում «գիշատիչ վարկավորման» (predatory lending) հատ-
կանիշներ: Այլ կերպ ասած՝ այս ֆինանսական ինստիտուտները, օգտվե-
լով երկրի սոցիալական իրավիճակից և մտահոգվելով բացառապես 
իրենց շահույթներով, ձևավորում են այնպիսի վարկային արդյունքներ, 
որոնց հետևանքով էապես ավելանում է մասնավոր հատվածի պարտքի 
անկայունությունը: 

2. Տնային տնտեսությունների խնդրահարույց վարքագիծը որոշ 
դեպքերում (օրինակ՝ սպառողական վարկերի պարագայում) պայմանա-
վորված է ցածր ֆինանսական գրագիտությամբ, որոշ դեպքերում (օրի-
նակ՝ հիպոթեքային վարկերի պարագայում)` արտոնյալ իրավական ռե-
ժիմները չարաշահելու մղումներով, այն է՝ «բարոյական ռիսկով» (moral 
hazard):  

Մյուս կողմից Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ հիփոթեքային վարկե-
րի շղթայական աճի տեմպը գերազանցել է նաև բնակչության դրամական 
եկամուտների աճի տեմպին: Վերոնշյալ հանգամանքները հանգեցրրել են 
նրան, որ ՀՀ-ում վերջին տարիներին կտրուկ աճել է բնակչության պարտ-
քային բեռը: Այս առումով կարելի է օգտվել «CEIC Data» տեղեկատվական 
հարթակից, որը տրամադրում է տվյալներ աշխարհի տարբեր երկրներում 
տնային տնտեսությունների պարտքային բեռի վերաբերյալ: Գծապատ-
կեր 5-ում ներկայացված են տարբեր երկրներում բնակչության պարտքա-
յին բեռը ՀՆԱ-ում: 

 
Գծապատկեր 5. Տնային տնտեսությունների պարտքային բեռը  

ՀՆԱ-ում 2016-2020 թթ.(%) [7] 
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Ինչպես ցույց են տալիս Գծապատկեր 5-ի տվյալները, 2020 թ. Հա-
յաստանում տնային տնտեսությունների պարտքային բեռը ՀՆԱ-ում կազ-
մել է 15,4%, տարածաշրջանի երկրների համեմատ Հայաստանը զիջում է 
միայն Վրաստանին, որտեղ նույն տարում տնային տնտեսությունների 
պարտքային բեռը ՀՆԱ-ում կազմել է 41,9 %: Թշնամի երկրում այդ ցուցա-
նիշը 9,3% է: Հատկանշական է, որ ԵԱՏՄ(Եվրասիական տնտեսական 
միություն) երկրներում Հայաստանի այս ցուցանիշն ամենաբարձրն է, 
որին հաջորդում է Ռուսաստանը (20,2%), ամենացածրն արձանագրվել է 
Ղրղըզստանում (5,7%): Հայաստանում արձանագրված բարձր ցուցանիշը 
հետևանքն է, որ սպառողական և հիփոթեքային վարկերն աճել են ավելի 
արագ, քան ընդհանուր տնտեսությունը: Այսպես, եթե 2020 թ. ՀՆԱ-ը 
նվազել է 5,5 %-ով, ապա հիփոթեքային վարկավորման ծավալն աճել է 
31,5%-ով, իսկ սպառողական վարկերի ծավալներում արձանագրվել է 
չնչին 0,1% նվազում: 

Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի հաջորդ հիմնախնդիրը 
կենտրոնացվածության բարձր մակարդակն է: Ցանկացած շուկայի 
կենտրոնացվածության մակարդակը բնութագրող ամենահայտնի ցուցա-
նիշներից մեկը Հերֆինդալ-Հիրշմանի դասիչն է, որը հաշվարկվում է 
հետևյալ բանաձևով (3.1.1)՝ [8, p 5] 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = ∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  (1) 

որտեղ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 -ը Հերֆինդալ-Հիրշմանի դասիչն է, 𝑑𝑑𝑖𝑖 -ն՝ i-րդ կազմակեր-
պության շուկայական մասնաբաժինը, N-ը՝ կազմակերպությունների թիվը: 

ՀՀ-ում առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված հիփոթեքային 
վարկերի մասնաբաժինը 2021 թ. առաջին կիսամյակում, ըստ վարկա-
վորող բանկերի, ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում: 

Տեղադրելով Աղյուսակ 1-ի տվյալները (1) բանաձևում՝ կստանանք՝ 
HHI =  1033,3 

Համաձայն միջազգային պրակտիկայում ընդունված ստանդարտ-
ների՝ այս դեպքում շուկան համարվում է մենաշնորհային [10, c. 4]: 

Իրավամբ հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի առաջին եռյակում 
գտնվող առևտրային բանկերին բաժին է ընկնում տրամադրված ընդհա-
նուր վարկերի 46,4%-ը՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ՝ 21.8%, «Արդշինբանկ» 
ՓԲԸ՝ 15.6%, «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ՝ 9%: 
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Աղյուսակ 1  
ՀՀ-ում առևտրային բանկերի հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի 

մասնաբաժինը 2021 թ. 30.06.2021 թ. դրությամբ [9] 

Վարկավորող կազմակերպություն 
Հիփոթեքային 
վարկի ծավալը 
(մլրդ ՀՀ դրամ) 

Տեսակարար 
կշիռը (%) 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 123,4 21,8 
Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 32,35 5,7 
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ 30,36 5,4 
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ 22,24 3,9 
«ԲԻԲԼՈՍ Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ 14,94 2,6 
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 28,89 5,1 
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ 21,64 3,8 
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 88,1 15,6 
Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 50,93 9,0 
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ 17,72 3,1 
«Արցախբանկ» ՓԲԸ 8,76 1,5 
«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ 25,59 4,5 

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 29,63 5,2 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 22,84 4,0 
Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ 8,46 1,5 
«Յունիբանկ» ԲԲԸ 10,53 1,9 
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ 29,12 5,1 

Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի հաջորդ հիմնախնդիրն 
անշարժ գույքի գների բարձր մակարդակն է: Երևան քաղաքի անշարժ 
գույքի 1 քառ. մետրի միջին շուկայական գները, ըստ վարչական շրջան-
ների, ներկայացված են Գծապատկեր 6-ում:  

2021 թ. Երևան քաղաքի անշարժ գույքի շուկայում 1 քառ. մետրի 
միջին շուկայական գինը կազմել է 338,5 հազար դրամ:  

http://www.ameriabank.am/
http://www.inecobank.am/
http://www.acba.am/
http://www.byblosbankarmenia.am/
http://www.evocabank.am/
http://www.araratbank.am/
https://www.ardshinbank.am/
http://www.conversebank.am/
http://www.armswissbank.am/
http://www.artsakhbank.com/
http://www.hsbc.am/
http://www.armbusinessbank.am/
http://www.aeb.am/
http://www.mellatbank.am/
http://www.unibank.am/
http://www.vtb.am/
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Գծապատկեր 6. 2019-2021 թ. Երևան քաղաքի անշարժ գույքի 1 քառ. 

մետրի միջին շուկայական գները, ըստ վարչական շրջանների 
(հազար դրամ) [5, էջ 229] 

ՀՀ մարզերում անշարժ գույքի գները բավականին ցածր են: Այսպես, 
2020 թ. 1 քառ. մետրի շուկայական միջին գինը ՀՀ մարզերում կազմել է 
98,9 հազար դրամ, նախորդ տարվա համեմատ աճելով 1,3%-ով) [5, էջ 
230]: Բացի այդ, 1 քառ. մետրի հաշվարկով ամենից բարձր գինն արձա-
նագրվել է Կոտայքի մարզում (143,3 հազար դրամ), իսկ ամենից ցածրը՝ 
Լոռու մարզում (56,8 հազար դրամ): 

2015 թ. փետրվարի 15-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունել է որոշում, 
համաձայն որի առաջնային շուկայից ձեռք բերվող բնակարանների հա-
մար ստացված հիփոթեքային վարկերի դեպքում պետությունը վերա-
դարձնում էր քաղաքացիների կողմից պետական բյուջե վճարած եկամ-
տային հարկի գումարները, որպեսզի դրանով մարվեն հիփոթեքային 
վարկի տոկոսագումարները [11]:  

ՀՀ-ում 2015-2020 թթ. ՀՀ պետական բյուջեից քաղաքացիների հի-
փոթեքային վարկերի տոկոսագումարների սպասարկման նպատակով 
վերադարարձվել է մոտ 30 մլրդ դրամ: 2020թ.-ին նախորդ տարվա հա-
մեմատությամբ վերադարձված եկամտային հարկի գումարներն աճել են 
5,4 մլրդ դրամով (68,3%-ով) [12]:   

Ըստ էության՝ այս ծրագիրը լուծել է իր առջև դրված խնդիրները՝ բնա-
կարանաշինության խթանումը և հիփոթեքային վարկերի մատչելիության 
ապահովումը: Դա բացատրվում է, որ վերջին տարիներին ՀՀ-ում կտրուկ 
աճել է կառուցվող բազմաբնակարան շենքերի քանակը, ինչպես նաև տա-
րեցտարի աճում են նաև անշարժ գույքի գները: Սակայն նման տեմպերի 
շարունակման դեպքում անշարժ գույքի շուկայում հնարավոր է ձևավորվեն 
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«փուչիկներ» (Bubbles): Վերհիշենք, որ ԱՄՆ-ում 2007 թ. ձևավորված 
«փուչիկները» հանգեցրին համաշխարհային ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամի: Ներկայում ՀՀ-ում ևս նկատվում է անշարժ գույքի գների ա-
նընդհատ աճ: Սակայն, երբ այդ շուկան հագենա, դիտվելու է անշարժ 
գույքի շուկայում գների նվազում: Դրանք գումարվելու է նաև, որ վերջին 
տարիներին տրամադրված հիփոթեքային վարկերի ծավալների աճն 
առաջանցիկ է բնակչության դրամական եկամուտների ծավալների աճին: 
Արդյունքում հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ, որ վարկառուները չկարո-
ղանան մարել իրենց հիփոթեքային վարկերը, որի արդյունքում գրա-
վադրված անշարժ գույքը կմնա վարկավորողներին, որն էլ ավելի կխո-
րացնի անշարժ գույքի գների անկումը:  

Մեր կարծիքով, այդ էր պատճառը, որ ՀՀ կառավարությունը օգոս-
տոսի 12-ին հաստատել է «Հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատա-
րելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, համաձայն որի եկամտային հարկի 
արտոնությունն աստիճանաբար չի գործելու Երևան քաղաքի տարբեր գո-
տիներում բնակարանի ձեռքբերման կամ կառուցման նպատակով ձեռք-
բերվող հիփոթեքային վարկերի համար (2025 թ. հունվարի 1-ից հետո ամ-
բողջությամբ): Այս սահմանափակումները կիրառվելու են միայն այն դեպ-
քերում, երբ կառուցապատող շինարարարական ընկերությունները շինա-
րարության թույլտվությունն ստանա 2022 թ. հունվարի 1-ից հետո: Նախ-
կինում հիփոթեքային վարկ ստացած քաղաքացիների եկամտային հար-
կերը վերադարձվելու են մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը:  

Այսպիսով, ՀՀ հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացմանը 
խոչընդոտում են մի շարք գործոններ, որոնցից հիմնականներն են՝ բնակ-
չության եկամուտների ցածր մակարդակը, վերջին տարիներին չաշխա-
տող վարկերի հարաբերական ծավալների աճը, տնային տնտեսություն-
ների պարտքային բեռի բարձր մակարդակը, հիփոթեքային վարկավոր-
ման շուկայի կենտրոնացվածության բարձր մակարդակը, անշարժ գույքի 
գների բարձր մակարդակը, ինչպես նաև վարկերի տրամադրման անհա-
մաչափությունը: Այդ հիմնախնդիրների հաղթահարման նպատակով պե-
տությունը պետք է իրականացնի հաշվեկշռված և հետևողական քաղա-
քականություն, կիրառի պետական օժանդակության համապատասխան 
մեթոդները, ապահովի առողջ մրցակցության ձևավորում հիփոթեքային 
վարկավորման շուկայում, ինչպես նաև համապատասխան նորմատիվ-ի-
րավական ակտերի ընդունում և կատարելագործում: 
  

https://hy.opentran.net/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/bubble.html
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НЫНЕШНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

АРЕВИК АЛЕКСАНЯН 
Российско-Армянский университет 

Цель исследования - представить сформированный уровень сис-
темы ипотечного кредитования в Республике Армении, a также фак-
торы, препятствующие развитию рынка ипотечного кредитования. С 
этой целью, с учетом официальных данных ЦБ РА, Министерства 
финансов и комитета национальной статистики РА, был проведен 
системный анализ, в результате которого были выявлены проблемы  
рынка ипотечного кредитования, в частности низкий уровень денежных 
доходов населения, опережающий темп роста объемов ипотечного 
кредитования из денежных доходов населения,  рост неработающих 
кредитов, высокие цены на рынке недвижимости, высокая концентра-
ция рынка ипотечного кредитования, долговое бремя, долговая 
нагрузка домашних хозяйств. 

Ключевые слова: ипотечный кредит, рынок ипотечного кредитова-
ния, проблемные кредиты, хищническое кредитование, индекс 
Херфиндаля-Хиршмана, долговая нагрузка домохозяйств. 

  
 
 
 

CURRENT PROBLEMS OF THE HOUSING MORTGAGE LENDING 
MARKET IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

AREVIK ALEKSANYAN 
Russian-Armenian University 

The purpose of the study is to present the current state of the mortgage 
lending system in Armenia, as well as the factors hindering the development 
of the mortgage lending market. To this end, taking into account the official 
data of the Central Bank of the Republic of Armenia, the Ministry of Finance 
and the Statistical Committee, a systematic analysis was carried out, which 
revealed the problems of the mortgage lending market, in particular, the low 
level of monetary income of the population, the growth of non-performing 
loans, high prices in the real estate market, the high concentration of the 
mortgage market, and the household debt burden. 
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ANALYSIS OF EXTERNAL RELATIVE THREATS OF ECONOMIC 
SOVEREIGNTY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

GARNIK GEVORGYAN 

Armenian State University of Economics 

The external relative factors: the foreign direct investments, the 
structure of external transfers and external debt, threatening the 
economic sovereignty of the state are presented in this article. The 
above-mentioned indicators were analyzed in the context of threats to 
the economic sovereignty of the Republic of Armenia, and proposals 
aimed at overcoming the dependence syndrome of one country are 
presented. 

Keywords: economic sovereignty, globalization, foreign 
investment, external debt, remittances. 

 
The concept of "sovereignty" was first introduced in the 16th century by the 

French thinker Jean Bodin, who the first definition of the phenomenon belongs 
to. According to him, sovereignty affects the state both internal (by exerting 
political power) and external (international relations and ability to wage war) 
relations. "Supremacy or sovereignty is the highest, absolute, eternal authority 
over the subjects of the citizens of the Commonweale, called the Majestas in 
Latin," wrote Bodin in "Six Books of the Commonweale", published in 1576 [1]. 

The economic sovereignty is one of the components of state sovereignty, 
the materialized manifestation of sovereignty. Economic sovereignty is the 
ability of states to impose laws on their own territory on the distribution and 
exchange or use of resources, meanwhile acting in international relations as 
an independent entity independent of other countries. The economic aspect 
of sovereignty is based on Kant-Lockean, the classical concept of citizen 
sovereignty, which accurately expresses Kant's well-known formula, i.e. 
"Everyone is a co-legislator" [2]․  The scientific description of this "liberal" 
concept of sovereignty is the national state in the context of the presumption 
of the "night watchman" of the state. According to Kant and Locke's classical 
theory, the meaning of transferring the right of conciliation from the citizens 
to the government is economic, in its broad sense. 

In modern conditions, especially in the context of internationalization and 
globalization, the economic sovereignty of states is under constant threat due 
to the activities of three main forces: supranational political formations, 
international financial and economic institutions, and large supranational 
corporations [3]. 

In recent years, some authors have even presented the thesis of "the 
end of sovereignty" of states due to globalization and the expansion of 
supranational unions. “It's plausible that sovereignty was once worth 
praising. But farflung legal and political changes have undone even its 
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plausibility. It's time, past time, that we noticed”, writes Don Herzog in his 
book “Sovereignty, RIP”, he continues. “The classic theory of sovereignty, 
the one I’m keen on burying, holds that every political community must have 
a locus of authority that is unlimited, undivided, and unaccountable to any 
higher authority. (If, or so the sources suggest, sovereign authority were 
legally accountable, the actors exercising that legal authority would qualify 
as a higher authority. You can put pressure on the spatial metaphor, and I 
urge you to. But the impulse is clear enough.) Call those the three defining 
criteria of the concept of sovereignty. Two further thoughts have followed 
closely on the heels of that theory: first, that sovereign authority is dignified, 
indeed, immensely dignified; second, that law is the command of the 
sovereign. Every one of those commitments was once plausible. Every one 
of them is now repulsive. Constitutionalism means we’ve limited state 
authority. Federalism means we’ve divided it. The rule of law means we’ve 
made it accountable. Bloated dignity and the command theory of law come 
crashing down, too, in the wake of those changes…” [4]. 

Among various classifications of threats to economic sovereignty, we 
distinguish between the internal and external threats. Within the relative threats, 
foreign direct investments in the country, FDI, are of utmost importance. Foreign 
investments, which is one of the most important indicators of globalization, not 
only poses a favorable socio-economic opportunity for the country, but also 
poses a certain threat to its economic sovereignty, which can objectively lead to 
the weakening of state control functions. Not all countries can properly protect 
national interests in the global turnover of foreign investments, as foreign capital 
can disappear from the country as quickly as it appears, leaving a severe impact 
on the national economy. There are presumptions that in this sense the large-
scale, unbalanced flow of foreign capital into the economy of this or that country 
objectively reduces the economic sovereignty of the state to a certain extent [5]. 

Therefore, the problem is the rational balancing of national and foreign 
investments by states, the rational harmonization of public and private 
interests, which is plausible only in  case of a clearly developed, targeted 
state investment policy. As noted by S.V. Bakhtin the process of capital flow 
is essential to be monitored, directing it where it is necessary from the point 
of view of public interest, only on the conditions that a particular state is ready 
to provide capital in a given period [6]. 

The possible threats to economic sovereignty are the reason why almost 
all states give a special role in their national legislation to the issues related 
to the regulation of foreign investments. Especially in countries where the 
inflow of foreign capital can disrupt the stability of the economy, foreign 
investments are regulated in details, including through the introduction of 
appropriate restrictions and barriers [7]. 

The issues related to foreign investments are regulated not only in the 
national legislations of individual countries, but also within the framework of 
the international legal system, including the UN General Assembly 
resolution. adopted by the Charter, 1974. 
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Moreover, in addition to sovereignty over resources, the document 
includes provisions on transnational corporations, including the right to 
regulate foreign investment. The Charter,1974,  defines the right of states to 
"regulate" and control the activities of transnational corporations within the 
framework of their own national legislation, to take measures so that those 
activities do not contradict their own laws, norms and comply with its 
economic and social policies. "Transnational corporations should not 
interfere in the internal affairs of the host country." [8] 

The issue of the status of transnational corporations has been 
considered so important in the structure of international relations that a 
special body, the Commission on Transnational Corporations, has even 
been set up within the UN. 

As a result of globalization, sovereign states lose the role of a national 
and effective market controller (in their territory) and some of the sovereign 
rights inherent in states are transferred to supranational corporations. 
Globalization is leading to an increase in the number of transnational 
corporations, which are considered to be major players in the field of foreign 
investments. Well-known scientist M. Sornarajan writes about the threats of 
transnational corporations towards economic sovereignty. According to him, 
corporations, which are backed by huge financial resources, as well as the 
power of the states representing them, can influence the political course of 
the countries in which they are going to invest. Many transnational 
corporations violate international law, the domestic law of states, and 
damage countries' economies, human rights, and the environment [9]. 

The issue of foreign investment is relevant not only for individual states, but 
also for supranational organizations such as the European Union. The problem 
is that foreign investment provides access to the entire market of the Union, 
which means that the EU can not consider the issue of investment control as a 
purely internal matter of the member states. At present, there is a widespread 
belief in the scientific and political circles dealing with these issues that the EU 
should develop a common approach and joint procedures for investigating 
foreign investment and empower the European Commission to ban certain 
foreign investments for security reasons [10]. 

Not only developing but also advanced economies have the problem of 
protection from foreign investments. For example, the USA in 2018 has 
reformed its export control and foreign direct investment investigation 
legislation, largely due to the Chinese investment in technology, which in its 
turn enables the withdrawal of technologies such as the security ones from 
the United States. [11] 

The problems with foreign investments are not limited to private capital. 
In recent years, the issue of so-called supranational state capital has been 
seriously discussed in scientific circles. States are heavily involved in 
transnational investment transactions. Large-scale investments with state 
involvement, such as the purchase of Swiss agro-chemical Syngenta for $ 
43 billion by ChemChina in May, 2017 or purchase of Indian Essar Oil by 
Rosneft's for $ 13 billion in August 2017 has caused serious concern in 
academic and political circles, as they represent significant developments in 
the global cross-border investment process. To present the urgency of the 
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issue of foreign investments with the state participation, suffice it to say that 
there are currently more than 1 million companies with state investments in 
the world, which build their investment policy not only, more often not so 
purely economic factors and goals, but by taking into account the political 
and geopolitical ones [12]․  

Thus, FDIs have a dual meaning for each country. On the one hand, they 
act as factors that significantly contribute to economic development and 
economic growth, on the other hand, they can be manifested as a means of 
influencing the economic life of the host country, in this way causing not only 
economic but also political changes. In this context, the issue of the country's 
dependence on a particular country or a group of individual international 
institutions is of particular importance. To avoid this, each country should 
strive to diversify as much as possible the structure of direct investments in 
its own economy, not allowing the emergence of dependence syndrome in 
one country. 

The analysis introduced below shows that the Republic of Armenia in 
some years has come too close to the undesirable level of dependence on 
one country in terms of FDI. This is more visible in the context of the analysis 
of net stock of FDI in RA. According to the methodology of the Statistical 
Committee of the Republic of Armenia, net stock includes the sum of 
investments at the end of the reporting period, as well as repayments on 
liabilities, changes in prices, exchange rates, other emergencies, mechanical 
error as a result of liquidation of the organization, as well as accrued but not 
received / unpaid dividends and interest payments [13]. Thus, in 2020, as of the 
end of the year, the net stock of FDI in the RA amounted to 2,726,710 billion 
drams (Table 1). Russia has the largest share in the structure of these net stock 
- 883.691 billion drams, which is 32.4% of the gross net stock. There is no other 
country in the structure of net stock of FDI in the RA that has at least a 
comparable index to that of Russia. In terms of net stock, Russia is followed by 
Canada with a share of 9.5%, followed by the United Kingdom with a share of 
9.2%, followed by Cyprus with 8.8%. France and Germany, the leading EU 
countries in the structure of net stock of FDI, have only 3.3 and 2.9% share, 
respectively. The Netherlands has a slightly higher share of 3.9%, the share of 
the USA in the structure of net stock of FDI made in the RA is the same - 3.9%. 

Thus, the analysis of net stock of FDI in the RA reveals the phenomenon 
of Armenia's dependence on one country, Russia, for foreign investments, 
which, among other components of economic policy, is also problematic in 
terms of economic sovereignty. FDI, having a formal economic presence 
abroad, in appropriate circumstances, can also act as instruments of political 
influence in the form of political and economic pressure exerted by the 
countries of origin of the investment on the receiving country. 

Russia's leading position in the structure of clean reserves of FDI is 
conditioned by the large share of that country in the net flow of FDI made in the 
RA during certain years of the observed period. Thus, according to the indicators 
presented in Table 1, for example, in 2014 Russia accounted for 37% of FDI in 
the RA, and the next one in 2015 that index has reached 51%. The largest 
indicator of net inflows of FDI made by Russia in the RA, however, was recorded 
in 2018, accounting for 60.7% of FDI made during the year. In 2019 the index 
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has decreased to 47.5%. In the structure of FDI made in the RA in 2014-2020, 
the United Kingdom also had a relatively high share. In 2014 the latter accounted 
for 18.4% of net FDI flows, in 2016 - 35.7%, in 2017 - 9.7%, in 2018 - 18.7%, in 
2019 - 24.1%. In some years of the period observed in the structure of net FDI 
flows, the share of Germany was relatively large, for example, in 2014, 
amounting to 16.8%, in 2017 - 11.8%, in 2018 - 12.2%, in 2019 - 18.5%. In 
different years of the observed period, the net flows of FDI from Switzerland had 
a relatively large share. In 2014 they accounted for 9.9% of net FDI inflows in 
2015 they marked a significant increase, reaching 57.7%, the index was high in 
2020 as well - 28.6%. 

Within the structure of FDI in the RA - the index of investments made by 
the British Virgin Islands is worthy of importance, as according to unofficial 
estimates, at least some of them are offshore investments. Thus, in 2014 the 
Virgin Islands account for 20.3% of FDI in the RA in 2015, that index was 
7.1% in 2016, in 2017 it decreased, and in 2018-2019 increased again, 
making 11.8% and 20.5%, respectively. With some reservations, the 
investments of this group can be considered as a relatively high index of 
direct investments made by Cyprus in the RA. At the end of 2020, the share 
of Cyprus in the structure of net stock of FDI was 8.8%. The investments 
originating in offshore zones are risky in the sense that under certain 
circumstances they can be expedited quickly, especially when such 
investments are made to legalize illicit income received in other third 
countries. From this point of view, the relatively large share of investments 
of similar origin in the structure of foreign direct investments in the RA should 
be considered risky. 
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Table 1 
Net flows and net reserves made by  foreign direct investments (FDI) in Armenia by countries, billion drams1 

  
  

Net flows 
Net stock at 
the end of 
the year 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 

 Total FDI 120,413 71,704 156,158 122,154 128,846 48,802 22,813 2,726,710 

 By the segment of financial 
organizations (except the 
Central Bank) 

3,211 2,277 93,478 36,353 34,648 67,432 66,014 717,741 

 By the sector of non-
financial organizations 117,202 69,427 62,679 85,801 94,198 (18,629) (43,201) 2,008,970 

 Total FDI by states,  
          including 120,413 71,704 156,158 122,154 128,846 48,802 22,813 2,726,710 

 Russian Federation 44,722 37,044 (42,890) (494) 78,338 23,197 (44,973) 883,691 
 The USA  4,545 (4,298) 27,142 2,446 (17,439) 3,473 (82) 108,286 
Germany  20,334 (8,846) (545) 14,476 15,729 9,046 376 79,299 
 France 4,280 (34,735) 4,827 (5,343) (15,294) (1,105) 2,177 92,015 
 Canada 269 (2,226) 170 61 68 108 4,249 259,485 
 The UK  22,178 (37,208) 55,751 11,905 24,140 10,321 27,787 251,626 

                                        
1 Source: RA CC, Statistical Yearbook of Armenia, 2016 և 2021 publications, 524th and 573rd, respectively 
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Net flows 
Net stock at 
the end of 
the year 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 
 Argentina 6,684 12,495 3,539 2,940 3,615 8,515 (8,041) 108,567 
 Austria   (109) (57) 24 114 152 539 274 3,039 
 Cyprus  (6,264) 262 62,356 3,751 14,533 12,988 28 240,542 
 Luxembourg 8,867 28,725 12,504 (18,432) 4,225 11,871 14,616 81,604 
Latvia 1,366 (3,867) (350) 2,369 1,621 4,917 671 11,082 
 Switzerland  11,959 41,389 (1,586) 1,063 (2,506) 1,473 6,542 64,466 
 The Netherlands 481 388 1,914 7,897 (34,172) 2,659 (16,269) 106,814 
 Cayman Islands - - - - - - - 554 
 Finland   (211) - - (163) (2,566) 1,948 - - 
 Islamic Republic of Iran  249 7,936 14,408 689 2,102 2,218 2,132 40,747 
 Lebanon 1,399 4,420 (5,703) (6,315) 7,555 (5,792) (281) 43,882 
Liechtenstein 9,773 (3,777) (5,929) (300) 228 484 645 11,544 
Ukraine   - - - 188 111 (57) (351) (19) 
 Belgium  - 2 4 4 18 (10) (7) 1,401 
Virgin Islands, British (24,510) 5,131 3,701 (1,081) 15,215 9,184 (2,857) 53,186 
Greece  - - 0 - - - - 133 
Ireland 5,766 3,966 1,148 634 1,436 - 349 8,620 
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Net flows 
Net stock at 
the end of 
the year 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 
 Jersey - - 10,119 107,888 20,640 - (407) - 
UAE (281) (93) 27 481 583 1,007 (322) 18,235 
 Italy 453 2,867 (1,880) (685) 130 12,954 9,097 31,165 
Panama (9) (284) 30 (213) - - - 868 
 China  - - - - - (8) (37) 1,627 
Cuba  179 638 490 751 126 1,238 1,083 3,236 
 Czech Republic - - - - - 13 (204) 47 
 Hungary 18 38 19 1,613 (5) 14 (72) 2,375 
 Belize 22 1,048 7,012 327 432 (296) (1) 5,318 
 Uzbekistan  (9) 8 - - (1) - - 47 
 Belarus 1 (1) (1) 3 (0) - 2 95 
 Georgia 10 (0) 134 (84) (770) (1,111) (199) (2,128) 
 Sweden  - - - - 2,620 1,494 1,380 5,572 
 Slovenia 10 (8) (6) 4 (6) 3 0 3 
Croatia - - - - 6 35 2 (14) 

 International organizations  290 12,591 1,598 (1,184) 13,316 848 2,014 35,982 
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Net flows 
Net stock at 
the end of 
the year 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 
European Bank for 
Reconstruction and 
Development 

 Uruguay (12) (10) (6) (0) (0) (0) (0) 6 
Artsakh Republic    - (620) - 245 (375) 
 The Bahamas    - - - - 6 
 Denmark (0) - - - - - - 184 
Syrian Arab Republic - - - - - - - 1,017 
Bulgaria - - - - - - - 2 
Turkey - - - - - - - 112 
Poland 423 - - - - - - 423 
Monaco - - - - - - - 157 
Slovakia - - - - - - - 14 
Norway (0) - - - - - - 113 
Other countries 7,541 8,167 8,135 (3,157) (4,713) (63,364) 23,248 172,061 
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External relative threats to economic sovereignty include long lasting 
dependence on foreign remittances: remittances can seriously jeopardize 
economic sovereignty if they play a higher role in the economic life and in the 
structure of gross domestic product. Foreign remittances occur in their countries 
of origin; the control of the factors that determine them is largely outside the 
jurisdiction of the economic authorities of the receiving country. The recipient 
country may have a limited influence on the factors that give rise to them, and 
therefore on their volume, while a relatively large proportion of remittances may 
have a significant impact on the recipient's economic life. 

The above-mentioned phenomenon is known in the literature as the 
"Dutch disease", from which the RA is not exempt. Diagram 1 shows the flow 
of general foreign transfers to the Republic of Armenia by years, in 2010-
2020. During the period observed, total external remittances fluctuated from 
a minimum of $ 1.2 billion a year (2016) to a maximum of $ 2 billion (2013). 
However, from the point of view of the negative impact on the economy, 
including economic sovereignty, it is not so much the absolute numbers of 
total transfers that speak for themselves, but their weighted values n the 
structure of GDP.  

 
Chart 1. The dynamic of total remittances in the Republic of Armenia1 

 
Total external transfers in the GDP of the Republic of Armenia in the 

observed period had the minimum - 9.9% rate (2019), the maximum - 17.6% 
(2013). Foreign remittances are practically money injections into the 
country's economy, they contribute to the growth of demand. As a result, 
solvent demand and as a consequence, GDP becomes dependent on 

                                        
1 Source: Central Bank of Armenia, Balance of Payments of the Republic of Armenia, 

https://www.cba.am/en/SitePages/statexternalsector.aspx 
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remittances, which makes the stability of economic growth vulnerable in the 
sense that the continuity of remittances depends on exogenous factors. 

The above-mentioned negative impact of remittances given to the 
vulnerability of the economy and economic sovereignty is more vivid in the 
context of the fact that private remittances have a predominant share in the 
structure of total remittances. Diagram 2 shows the dynamic of foreign 
private remittances in the Republic of Armenia in 2010-2020, which shows 
that they had a rate impact of 8.2-16.1% in GDP. Such a volume of private 
remittances is also significantly related to emigration, as a significant share 
in the structure of private remittances entering the country is remittances sent 
by RA citizens to their relatives. 

Thus, total and private remittances have a significant impact on the 
demand growth in the Republic of Armenia and limit the scope of economic 
sovereignty. The problem is that especially the part of private transfers, which 
is formed through the work of RA citizens who have gone abroad for work, 
depends on such factors, on which the influence of the RA authorities is 
limited. 

Of course, through various interstate agreements, regulatory systems for 
labor migration with partner countries, the Armenian government can try to 
relatively regulate the working conditions of Armenian citizens in countries 
that are the main destinations for migration from the RA. But it is a factor of 
indirect influence; it can be limited, at best, to the improvement of working 
conditions, protection from cases of violation of labor rights. Meanwhile, the 
economic factors that directly affect the formation of remittances are largely 
outside the jurisdiction of the authorities of the receiving country. They are 
affected by the economic situation of other countries, macroeconomic 
indicators, supply-demand ratio, and many other economic factors that are 
beyond the control of the transferee state. 

This means that RA, as a country receiving remittances, is dependent on 
many variables on which the scope of influence is very limited. Consequently, 
arbitrary changes in other countries, the deterioration of the economic 
situation, crises and fluctuations can affect the volume of remittances, thus 
the country receiving them, in this case, the macroeconomic situation of the 
RA as a consequence of economic sovereignty. 

Among the problems related to remittances from abroad is the lack of 
internal, institutional infrastructure. The relatively large share of external, 
including private remittances, in GDP over time suggests that, under 
appropriate systems, these funds could be used for certain capital 
expenditures and infrastructure investments, contributing to sustainable 
economic growth. Meanwhile, in the RA, foreign transfers mostly serve the 
growth of demand, which, although it contributes to the general economic 
activity, but does not have a long-term and system-building significance. 
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Cart 2․  The dynamic of private remittances in the Republic of 

Armenia1 
One of the external factors influencing the economic sovereignty of the 

state and at the same time, is the external public debt index. Depending on 
the share of creditor states and international organizations in its structure, 
high debt ratios can give them opportunities for direct or indirect influence on 
the borrowing state. International experience, especially the example of 
relations with the IMF and some Latin American countries, shows that 
international financial and economic organizations use the large debt burden 
of countries to impose their various agendas, from the internal institutional 
structure to the application of this or that approach to economic policy. 
Therefore, from the point of view of ensuring an acceptable level of economic 
sovereignty, the task of managing the external public debt is to diversify the 
debt structure so that no individual state or international organization has a 
share in it that allows the state to impose preconditions. In this context, the 
problem is not only, and more often, not so much the absolute amount of 
foreign debt, but its effective mode of service, taking into account that the 
state does not have difficulties in debt service, does not have to apply to 
creditors for debt restructuring. As a rule, the reconstruction of the foreign 
debt becomes the basis for applying this or that lever of influence to the state. 
From this point of view, although the foreign debt of the Republic of Armenia 
is quite high in absolute terms - about $ 9 billion [14], and in recent years it 
is close to 60% of GDP, but its structure is relatively diversified, which 
reduces the risk of using so-called "debt lever". As shown in Diagram 3, in 
the structure of RA Government external loans and borrowing as of 2020, 
the International Development Association has the largest share - 21.3%, 

                                        
1 Source: Central Bank of Armenia, Balance of Payments of the Republic of Armenia, 

https://www.cba.am/en/SitePages/statexternalsector.aspx 
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followed by the International Development Bank - 17%, and the Asian 
Development Bank - 16.6%. Compared to many countries (Latin America, 
Asian countries) facing the problem of declining economic sovereignty due 
to the International Monetary Fund's debt burden to the IMF, the share of the 
IMF in the structure of Armenian government foreign loans is relatively small 
- 7.7%. which indicates this factor influence, the less threat to economic 
sovereignty. 

In parallel with the relatively diversified structure of external loans and 
borrowings there are indicators of dependence on one country ․  Russia and 
Germany have 7.7% և 6% share in the structure of foreign debt, respectively. 
On the other hand, the different geopolitical integration directions of these 
countries may indicate a certain balance, which relatively reduces the risk of 
dependence on one country in terms of debt burden. 

 
Chart 3. Structure of RA Government external Credits and Loans by 

Lenders, 20201 

                                        
1 Source: Annual State Debt Report of the Ministry of Finance of the Republic of 

Armenia, 2020 ․  
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The structure of the RA government's foreign loans and the structure of 
loans reveals another remarkable reality. The international economic 
integration vector of the Republic of Armenia, in particular, the membership 
in the Eurasian Economic Union, the EEU and the cooperation with the EU, 
to a small extent satisfies the credit/capital needs of the country. In particular, 
as shown in Diagram 3, The Eurasian Development Bank has a share of only 
6.8% in the structure of Armenia's external liabilities (of course, it is 15.5% 
with the leading country of the EEU, Russia), and the EU-affiliated financial 
institutions - the European Investment Bank, i.e. the EU itself – the European 
Bank of Reconstruction and Development has a 2.9%, 1.7% և 0.4% share 
in the structure of Armenia's external liabilities, respectively. However, in 
general, the structure of Armenia's external liabilities is relatively balanced, 
as the sum of the shares of the EEU and its leading member, Russia, is 
15.5%, slightly higher than the shares of the EU financial institutions and its 
leading members, Germany and France, from the total sum of the shares in 
the structure of the RA foreign debt - 14.2%. 

Summary: 
The analysis shows that the economic sovereignty of the Republic of 

Armenia is under the relative threat of external factors, which is most 
drastically expressed in case of the structure of foreign direct investments, in 
the context of the dependence syndrome of one country. To overcome this, 
the Republic of Armenia should diversify the structure of foreign external 
investments as much as possible, stimulating the flow of capital of different 
origins into the economy in the process of further investment inflow. The 
same problem exists with some other manifestations in case of external 
transfers, namely private remittances. The Republic of Armenia is highly 
dependent on remittances from a limited number of countries, which 
increases the shocking risk. In contrast to FDI and external transfers, the 
structure of external debt is relatively more diversified, which allows to avoid 
unipolar dependence. This factor must be taken into account in the process 
of external debt management, while maintaining the principle of 
diversification when attracting further loans. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ 

ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԱՌՆԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

Հոդվածում ներկայացվել են պետության տնտեսական ինքնիշխա-
նությանն սպառնացող արտաքին հարաբերական գործոնները՝ օտա-
րերկրյա ուղղակի ներդրումները, արտաքին տրանսֆերտների ու արտա-
քին պարտքի կառուցվածքը։ Նշված ցուցանիշները վերլուծության են են-
թարկվել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ինքնիշխանութ-
յանն ուղղված սպառնալիքների համատեքստում, ներկայացվել են մեկ 
երկրից կախվածության համախտանիշի հաղթահարմանն ուղղված առա-
ջարկություններ։ 

Բանալի բառեր. տնտեսական ինքնիշխանություն, գլոբալացում, օտար-
երկրյա ներդրումներ, արտաքին պարտք, արժեթղթերի փոխանցում։ 
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угрожающие экономическому суверенитету государства: иностран-
ные прямые инвестиции, структура внешних трансфертов и внеш-
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ 
ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ  

ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 
Հոդվածում բացահայտվում են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ 

պայքարի արդի խնդիրները։ Վերլուծվում են այդ ոլորտում պետական 
քաղաքականության հիմնական ուղղությունները և քննարկվում առա-
վել կիրառական այն նորմատիվ իրավական ակտերը, որոնց դրույթ-
ներն ուղղված են կոռուպցիայի դեմ պայքարին Հայաստանի Հանրա-
պետությունում։ Հոդվածում բացահայտվում են հակակոռուպցիոն 
արդի գործընթացները և կոռուպցիայի դեմ պայքարում հիմնարար 
գործնական միջոցները: Համակողմանի ուսումնասիրության արդյուն-
քում առաջարկվում են մի շարք համակարգային և տեղային բնույթի 
բարեփոխումներ՝ պետական ծառայության համակարգում կոռուպ-
ցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարելավելու համար: 

Բանալի բառեր. կոռուպցիա, կոռուպցիայի կանխարգելում, կո-
ռուպցիայի դեմ պայքար, պետական կառավարման մարմիններ, կան-
խարգելիչ գործառույթներ, հակակոռուպցիոն քաղաքականություն: 

 
Հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունավետությունը պա-

հանջում է կառավարման բարձրագույն մակարդակում հանրային բոլոր 
ինստիտուտներին կոռուպցիայի բացարձակ անհանդուրժողակա-
նության հստակ ազդակների հասցեագրում: Կառավարման յուրա-
քանչյուր օղակ պետք է նախաձեռնի, ղեկավարի և վերահսկի կոռուպ-
ցիայի հակազդման միջոցառումներ՝ գիտակցելով, որ կոռուպցիան հա-
կասում է բարեխղճության, թափանցիկության հիմնարար արժեքներին, 
որի կապակցությամբ էլ անհրաժեշտ է ձեռնարկել կոռուպցիոն իրավա-
խախտումների կանխարգելման միջոցառումներ: Առաջնահերթ կարգով 
պարտադիր է ապահովել կոռուպցիոն իրավախախտումներ ծնող ու 
դրանց նպաստող նախադրյալների վաղ բացահայտումը և ժամանակին 
չեզոքացումը:  
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Կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթացին ներգրավված ինստի-
տուտները պետք է սերտորեն համագործակցեն՝ ապահովելով նպատակ-
ների ու դրանց նվաճմանն ուղղված միջոցառումների միասնական սահ-
մանումը և համատեղ իրականացումը: Հանրային ինստիտուտները 
չպետք է սահմանափակվեն միայն հանրային մարմինների հետ համա-
գործակցությամբ, պետք է իրականացվի նաև հանրային-մասնավոր 
գործընկերություն [1, с 103], այսինքն՝ կոռուպցիայի դեմ ձեռնարկվող 
կանխարգելիչ կոնկրետ միջոցառումների իրականացմանը պետք է ներ-
գրավվեն քաղաքացիական հասարակության և գործարար հանրության 
լայն զանգվածներ: 

Կոռուպցիայի դեմ պայքարում հասարակության մասնակցության 
ապահովումը կարևորվում է նրանով, որ այն համընդհանուր խնդիր է ոչ 
միայն իշխանությունների, այլև՝ առաջին հերթին, հասարակության հա-
մար, որը ծառացած է հասարակության բոլոր շերտերի առջև: Այս համա-
տեքստում պետք է բարձրացվի իշխանության մարմինների և հանրային 
ինստիտուտների գործունեության թափանցիկությունը, գործարկվի հան-
րային ծառայողների ընտրության և առաջխաղացման՝ հանրության հա-
մար հասկանալի ու վստահելի համակարգ, ապահովվի իրականացված 
աշխատանքների, գործունեության արդյունքների, այդ թվում՝ ֆինանսա-
կան գործառնությունների վերաբերյալ պարբերական հաշվետվություննե-
րի հրապարակում, ինչպես նաև սահմանվի քաղաքական որոշումներ կա-
յացնողների գործունեության հրապարակայնության նվազագույն չափա-
նիշներ:  

Չնայած վերջին տարիներին հակակոռուպցիոն ռազմավարության 
փաստաթղթերի մշակումը ևս իրականացվել է հասարակական կազմա-
կերպությունների մասնակցությամբ՝ այդուհանդերձ, մեր կարծիքով, մաս-
նակցությունը լիարժեք չի եղել նախ՝ այն առումով, որ հաճախ չի ապա-
հովվել հասարակական կազմակերպությունների ներգրավվածությունը 
քաղաքական ծրագրերի մշակման ու իրականացման գործընթացի բոլոր 
փուլերում, և երկրորդ՝ հասարակական կազմակերպությունների մաս-
նակցությունն արդյունավետ չի եղել՝ պայմանավորված ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների ու ռեսուրսների սահմանափակվածությամբ: Հետևա-
բար, անհրաժեշտ է մշակել պետություն-հասարակական կազմակեր-
պություններ ռազմավարական գործընկերության մշակույթը՝ ապահովե-
լով շարունակական երկխոսություն քաղաքացիական հասարակության և 
իշխանության մարմինների ու հանրային ինստիտուտների միջև: Դրա 
շրջանակներում պետք է բարձրացնել ընթացող բարեփոխումների ու 
ծրագրերի վերաբերյալ քաղաքացիական հասարակության, գործարար 
հանրության, քաղաքացիների, ԶՏՄ-ի իրազեկվածության մակարդակը, 
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նպաստել երկխոսության նոր և կայուն հարթակների ձևավորմանը` քա-
ղաքացիական հասարակության, կազմակերպությունների, ֆորմալ ցան-
ցերի տեսքով ներդնել հանրային լսումների և քննարկումների կազմա-
կերպման ու անցկացման կանոնակարգված ձևաչափեր:  

Հարկ է նշել, որ տեղեկատվության մատչելիությունը կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի արդյունավետության ապահովման հիմնական գործիքն է, որով-
հետև այն ապահովում է կառավարության գործունեության հրապարակայ-
նությունն ու թափանցիկությունը, մարդկանց հիմնական իրավունքների 
իրականացումը և իշխանության հանդեպ վստահության ձևավորումը: Կո-
ռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը նախ և առաջ պայմանա-
վորված է բնակչության բարոյական և իրավական մշակույթի բարելավմամբ, 
ծառայությունների մատուցման առավելագույն թափանցիկությամբ [2, с 32]: 

ՀՀ օրենսդրության և գործող պրակտիկայի ուսումնասիրությունը 
ցույց են տալիս, որ պետական ծառայությունում գոյություն ունեն կո-
ռուպցիայի դեմ պայքարի բազմաթիվ միջոցներ, սակայն, մեր կարծի-
քով, առավել նպատակային և կիրառական միջոցներ են հանդիսանում. 

 Հանրային ծառայողներին պատշաճ որակի սոցիալական երաշ-
խիքների տրամադրումը: Առաջին հերթին, հանրային ծառայողները 
պետք է ապահովված լինեն համարժեք, մասնավոր հատվածին հնարավո-
րինս չզիջող, արժանավայել աշխատավարձերով: Բացի այդ, պետք է ճիշտ 
ու արդարացի կիրառվեն պարգևավճարների և լրավճարների ինտիտուտը, 
ինչպես նաև սահմանվեն լրացուցիչ սոցիալական երաշխիքներ ու կատա-
րալեգործվեն արդեն գործող օրենքով սահմանված երաշխիքները: 

 Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց ու նրանց ընտանիքի 
անդամների կողմից գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագրի 
չներկայացման կամ ոչ պատշաճ ներկայացման դեպքում՝ պատասխա-
նատվության անխուսափելիությունը: 

Հայտարարագրման, որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորա-
գույն պահանջ, բխում է ոչ միայն «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքի իրավակարգավորումներից, այլ նաև նաև Եվրոպայի խորհրդի կո-
ռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խմբի (ԳՐԵԿՈ) կողմից չորրորդ 
գնահատման փուլի շրջանակում «Կոռուպցիայի կանխարգելումը խորհր-
դարանի անդամների, դատավորների և դատախազների շրջանում» թեմա-
յով ՀՀ վերաբերյալ զեկույցով տրված հանձնարարականներից: 

Օրենքով սահմանված անձանց գույքի, եկամուտների և շահերի հայ-
տարարագրման մասին խոսելիս, պետք է հատուկ ընդգծել ապօրինի 
հարստացման քրեականացման կարևորությունը, որն իրականացվեց 
օրենսդրական բարեփոխումների համատեքստում [3, հոդված 310.1-րդ]:  

 Կոռուպցիոն վարքագծի համար պատասխանատվության հա-
մարժեք միջոցների սահմանումը և նման վարքագծի դրսևորումների 
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ժամանակ օբյեկտիվ ու արդյունավետ քննության ապահովումը: Բանն 
այն է, որ ներկայում ցածր մակարդակի վրա է գտնվում կոռուպցիոն բնույ-
թի իրավախախտումների քննության արդյունավետությունը, հաճախ 
հստակորեն չեն կիրառվում պաշտոնատար անձանց կարգապահական 
կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու կառուցակարգերը, 
և միշտ չէ, որ պահպանվում են կոռուպցիոն արարքների քննությունն իրա-
կանացնող մարմինների անկախության, մասնագիտացվածության և փոխ-
գործակցության պահանջները: Բացի այդ, բավարար չէ հանրության մեջ 
կոռուպցիոն բնույթի իրավախախտումների նկատմամբ անհանդուրժողա-
կանության վերաբերյալ քարոզչական աշխատանքների իրականացումը: 

Վերը նշված այս խնդիրները լուծելու համար պետք է ձեռնարկել հա-
մալիր և հետևողական մի շարք քայլեր.  

• շարունակել վարչական ընթացակարգերի արդյունավետության 
բարձրացմանն ու թափանցիկության ապահովմանն ուղղված քայլերը, 

• վերացնել ավելորդ ընթացակարգերը և կառավարման օղակները, 
առօրյա կյանքում նվազագույնի հասցնել պետական կառավարման մար-
մինների հետ անհարկի շփումները, 

• շարունակապես ապահովել միջազգային հակակոռուպցիոն 
սկզբունքների և ստանդարտների ներդրման միջոցառումները, 

• իրականացնել կոռուպցիայի առաջացման պատճառների պարբե-
րաբար հետազոտություն և ապահովել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազ-
մավարության և գործողությունների ծրագրի իրականացման համակարգ-
ման կառուցակարգի կատարելագործում, 

• քաղաքացիական հասարակությանն առավել ակտիվ ներգրավել կո-
ռուպցիայի դեմ պայքարի համակարգման ու իրականացման գործում և այլն: 

 Ազդարարի կողմից պետական և տեղական ինքնակառավար-
ման մարմիններում (այսուհետև՝ ՏԻՄ), պետական հիմնարկներում ու 
կազմակերպություններում, ինչպես նաև հանրային նշանակության 
կազմակերպություններում կոռուպցիոն բնույթի դեպքի կամ շահերի 
բախման կամ էթիկայի կանոնների կամ անհամատեղելիության պա-
հանջների կամ այլ սահմանափակումների կամ հայտարարագրման 
հետ կապված խախտման կամ հանրային շահերին ուղղված այլ վնասի 
կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ տեղեկությունների գրավոր 
կամ բանավոր հաղորդումը «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ 
օրենքով նախատեսված իրավասու անձին կամ մարմնին [4]: 

Ըստ քննարկվող իրավական նորմի ազդարարման՝ ենթակա տեղե-
կությունները պետք է հաղորդվեն «Ազդարարման համակարգի մասին» 
օրենքով նախատեսված պաշտոնատար անձանց (անմիջական ղեկավար 
կամ նրա վերադաս և այլն) կամ իրավասու մարմնին (ՀՀ պետական և 
ՏԻՄ, պետական հիմնարկ և կազմակերպություն և այլն), ինչն այնքան էլ 
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արդարացված չէ: Կարծում ենք, որ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձ-
նաժողովի գոյության և նրա ստանձնած դերակատարության պարագա-
յում առավել նպատակահարմար և արդյունավետ կլինի, որ բոլոր հաղոր-
դումներն ուղղված լինեն այս մարմնին, որը նաև կիրականացնի միասնա-
կան պրակտիկայի ձևավորում տեղեկացման ինստիտուտի զարգացման 
նպատակով: Բացի այդ, անհրաժեշտ է օրենսդրորեն ամրագրել, որ տե-
ղեկացումը հանրային ծառայողի իրավունքների և պարտականություննե-
րի սահմանման ու սահմանափակման կամ արտոնությունների շնորհման 
հիմք չէ: Այս ձևակերպմամբ որոշ չափով կարող են կանխվել անհիմն տե-
ղեկացման ավելորդ գայթակղությունները կամ փարատվել տեղեկացման 
հետևանքների մասին մտավախությունները: Վերջապես, անհրաժեշտ է 
օրենսդրորեն ամրագրել, որ տեղեկացման պարտականությունը վերաբե-
րի նաև հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց: 

  Նվերներ ընդունելու արգելքի վեբերյալ օրենսդրության որոշ 
դրույթների հստակեցումը և խստացումը, որը հնարավորություն կտա 
ցուցաբերել առավել զգուշավորություն ու ավելորդ անգամ չներգրավ-
վել որևէ կոռուպցիոն ռիսկում: 

 Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում Կոռուպցիայի կան-
խարգելման հանձնաժողովի ոչ միայն լիազորությունների լայն շրջա-
նակի առկայությունը, այլև դրանց իրագործման պրակտիկ եղանակ-
ների ապահովումը: 

Կանխարգելիչ գործառույթներ իրականացնող նման մարմնի ստեղ-
ծումը պայմանավորված էր նաև ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ» համաձայ-
նագրի 6-րդ և 36-րդ հոդվածների պահանջներով: Մասնավորապես, Կո-
ռուպցիայի դեմ» համաձայնագրի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա-
ձայն՝ «Յուրաքանչյուր մասնակից պետություն իր իրավական համակար-
գի հիմնարար սկզբունքներին համապատասխան, պետք է ապահովի 
մարմնի կամ, անհրաժեշտության դեպքում մարմինների առկայությունը, 
որոնք իրականացնում են կոռուպցիայի կանխարգելում (…)»: Իսկ 36-րդ 
հոդվածով էլ սահմանվում է, որ «Յուրաքանչյուր մասնակից պետություն, 
իր իրավական համակարգի հիմնարար սկզբունքներին համապատաս-
խան, պետք է ապահովի այնպիսի մարմնի կամ մարմինների կամ ան-
ձանց առկայությունը, որոնք մասնագիտացած են կոռուպցիայի դեմ պայ-
քարում` իրավապահ միջոցների օգնությամբ (…)» [5]: 

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքի 
[6] համալիր վերլուծության արդյունքում՝ պարզ է դառնում, որ Կոռուպ-
ցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կոչված է իրականացնել կոռուպ-
ցիայի կանխարգելմանն ու պետական կառավարման համակարգի արդ-
յունավետության բարձրացմանն ուղղված օրենքով սահմանված գործա-
ռույթներ՝ ապահովելով օրինավոր և բարեխիղճ հանրային ծառայողների 
դասի ձևավորումը: Բացի այդ, սույն հանձնաժողովը իրականացնում է 
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պաշտոնատար անձանց բարեվարքության խթանման և կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի կրթական ու կանխարգելիչ գործառույթներ, որի իրակա-
նացումը նպաստում է Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի 
կանխարգելման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների խթանմանը, 
կոռուպցիայի մակարդակի նվազեցմանը, հանրային ծառայողների կար-
գապահության և բարեխղճության ամրապնդմանը, ինչն էլ, իր հերթին, 
կնպաստի հանրային կառավարման արդյունավետ, թափանցիկ և հաշվե-
տու համակարգի ձևավորմանը: 

Այս հանձնաժողովի կարևորագույն առաքելություններից է հանդիսա-
նում կրթական և հանրային իրազեկվածության բարձրացման գործա-
ռույթների իրականացումը, կոռուպցիային նպաստող պատճառների և 
պայմանների բացահայտմանն ու վերացմանն ուղղված միջոցների ձեռ-
նարկումը, ինչպես նաև կոռուպցիայի կանխարգելման և հանրային ծա-
ռայողների բարեվարքության ոլորտներում համակարգման գործառույթ-
ների իրականացումը: [7, p 32] 

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իր գործունեությունն 
իրականացնում է մի քանի ուղղություններով`  

• կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում իրավական ակտերի, նա-
խագծերի, ռազմավարությունների մշակում, մշտադիտարկման իրակա-
նացնում և դրանց վերաբերյալ իրավասու մարմիններին առաջարկութ-
յունների ներկայացում, 

• հայտարարագիր ներկայացնող անձանց հայտարարագրերի 
ռեեստրի վարում՝ ստուգում և վերլուծության իրականացում ու վարույթնե-
րի հարուցում, 

• կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում կրթական ծրագերի մշա-
կում, իրականացում և իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջո-
ցառումների անցկացում, 

• պետական պաշտոններում նշանակման ենթակա անձանց բարե-
վարքության վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի եզրակացություննե-
րի ներկայացում:  

 Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հանդիսանում է տար-
բեր մարմիններում գործող հանրային ծառայողների էթիկայի հանձնաժո-
ղովների գործունեությունը համակարգող, խորհրդատու կառույց, որը 
քննում է հանրային ծառայողների էթիկայի շահերի բախման հետ կապված 
հարցերը և այդ ու այլ հարցերով, օրենքով սահմանված դեպքերում, հարու-
ցում վարույթներ և կիրառում պատժամիջոցներ։ Կոռուպցիայի կանխար-
գելման հարցերով այս մարմինը իրականացնում է նաև էթիկայի, շահերի 
բախման, անհամատեղելիության պահանջների, բարձրաստիճան պաշ-
տոնատար անձի և հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող այլ սահ-
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մանափակումների պահպանմանը, գույքի, եկամուտների, շահերի և ծախ-
սերի հայտարարագրման համակարգերի կենսագործմանը, կրթական, 
հանրային իրազեկման բարձրացմանն ուղղված գործառույթներ: 

Ամփոփելով՝ պետք է արձանագրել, որ անկախ նրանից, թե պետու-
թյունը որ մարմինների միջոցով է ապահովում հակակոռուպցիոն ռազմա-
վարության իրականացումը, հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը 
պետք է հիմնված լինի հետևյալ հիմնարար արժեքները կենսագործելու 
նախապայմանի վրա.  

• քաղաքական կամք, այսինքն՝ երբ պետական իշխանության բոլոր 
ճյուղերը լիովին գիտակցում են կոռուպցիայից զերծ հասարակություն ու-
նենալու կարևորությունը և արդյունավետ համագործակցում են տվյալ ժա-
մանակաշրջանի համար նախատեսված հայեցակարգի իրականացումն 
ապահովելու համար,  

• հանրային շահի առաջնայնություն, երբ իշխանության և հանրա-
յին ինստիտուտների ներկայացուցիչներն իրենց լիազորություններն իրա-
կանացնելիս պարտավոր են հանրային շահը բարձր դասել ցանկացած այլ 
շահից: Անթույլատրելի է լիազորությունների օգտագործումն իրենց, իրենց 
ընտանիքների կամ մտերիմների համար չարդարացված նյութական կամ 
ոչ նյութական օգուտներ կամ առավելություններ ստանալու համար: 

Այսպիսով՝ հակակոռուպցիոն ցանկացած ռազմավարության հա-
ջողության առավել կարևոր նախապայմանը, անկասկած, իշխանութ-
յան բարձրագույն մակարդակում համապատասխան կանոնները հա-
մարժեքորեն կիրառելու ուժեղ կամքն է և էթիկական վարքի հարցե-
րում ղեկավար դերի բացառիկ օրինակի ապահովումը: Հետևաբար 
պետական ծառայության համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարն 
առավել արդյունավետ դարձնելու և պայքարի միջոցների թիրախային 
կիրառում ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել համա-
կարգային ու տեղային բնույթի օրենսդրական, ինչպես նաև իրավակի-
րառ պրակտիկայի որոշ բարեփոխումներ հետևյալ ուղղություններով 
ու առաջնահերթություններով. 

 Հանրային հաշվետվողականության առավել հստակ կառուցա-
կարգերի սահմանում ու կիրառում: 

 Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մեջ ներգրավված բոլոր անձանց վարքագծի կանոնագրքերի մշակում 
և կիրառման նկատմամբ հսկողության արդյունավետ միջոցների ու 
եղանակների սահմանում: 

 Կոռուպցիոն ռիսկերի և կոռուպցիոն վտանգների պարբերա-
կան դիտարկումների և վերլուծության անցկացման գործընթացների 
սահմանում և պատասխանատուների հստակեցում: 
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 էթիկայի հանձնաժողովների դերի ու նշանակության հստակ 
արձանագրում և էթիկայի հանձնաժողովների արդյունավետ գործու-
նեության ու գործունեությունից բխող հետևանքների կիրառաման 
իրական կառուցակարգերի ներդրում: 

 Պետական կառավարման մարմիններում բարեվարքության 
հարցերով կազմակերպչի և ազդարարման հարցերով պատասխանա-
տուի դերակատարության բարձրացմանը ու գործառույթների շրջա-
նակի ընդլայնմանը՝ միտված գործուղությունների (օրենսդրական և 
իրավակիրառ) իրականացում: 

 Պետական կառավարման մարմիններում թափանցիկության և 
բաց կառավարման վերաբերյալ օրենսդրորեն ամրագրված դրույթնե-
րի հստակեցում ու դրանց պահպանման նկատմամբ հսկողության կա-
յուն երաշխիքների ամրագրում: 

 Պետական կառավարման ոլորտներում քաղացիների մաս-
նակցության և առավել ակտիվ ներգրավվածության կառուցակարգե-
րի մշակում ու կիրառման երաշխիքների ապահովում: 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АРМЕН ЕЗЕКЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

В статье раскрываются актуальные проблемы борьбы с коррупцией 
в Армении. Анализируются основные направления государственной 
политики в этой сфере и обсуждаются наиболее прикладные 
нормативные правовые акты, положения которых направлены на 
борьбу с коррупцией в Республике Армения. В статье раскрываются 
актуальные антикоррупционные процессы и основные практические 
меры по борьбе с коррупцией. В результате комплексного изучения 
предлагаются ряд системных и локальных реформ для повышения 
эффективности борьбы с коррупцией в системе государственной 
службы. 

Ключевые слова: коррупция, предотвращение коррупции, борьба 
с коррупцией, органы государственного управления, превентивные 
функции, антикоррупционная политика. 

 
 
 
THE MAIN MEANS OF FIGHTING CORRUPTION IN THE PUBLIC 

ADMINISTRATION SYSTEM 
ARMEN YEZEKYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

The article reveals the current problems of the fight against corruption in 
Armenia. In addition, the main directions of the state policy in the sphere are 
analyzed, the most applicable normative legal acts, the provisions of which 
are aimed at the fight against corruption in the Republic of Armenia, are 
discussed. The article also reveals the current anti-corruption processes and 
the basic practical measures in the fight against corruption. A comprehensive 
study proposes a number of systemic and local reforms to improve the 
effectiveness of the fight against corruption in the public service system. 

Keywords: corruption, anti-corruption, fight against corruption, 
government bodies, anti-corruption prevention functions, anti-corruption 
policy. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ 
ԺՈՂՈՎՐԴԱԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ 

ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ 

ԱՐՄԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 
Հոդվածում փորձ է արվում ուսումնասիրել մեր երկրում անմի-

ջական ժողովրդաիշխանության ինստիտուտների իրականացման 
որոշ հիմնահարցեր: Ուսումնասիրության ընթացքում անդրադարձ է 
կատարվել գործող իրավակարգավորումներին, հետազոտվող ինս-
տիտուտների վերաբերյալ և՛ տեսության մեջ առկա, և՛ միջազգայնո-
րեն ընդունված մոտեցումներին: Հոդվածում արտացոլվել են ուսում-
նասիրության արդյունքում կատարված եզրահանգումները: 

Բանալի բառեր. անմիջական ժողովրդաիշխանություն, ընտ-
րություններ, հանրաքվե, հավաքներ, էլեկտրոնային ժողովրդավա-
րություն, հանրային քննարկում: 

Անմիջական ժողովրդաիշխանությունը Հայաստանի Հանրապետութ-
յան ժողովրդի սահմանադրորեն ամրագրված և երաշխավորված հնարա-
վորությունն է ինքնուրույն իրականացնելու (կենսագործելու) իր իշխա-
նությունը սեփական շահերն ու պահանջմունքները բավարարելու նպա-
տակով՝ այնպիսի միջոցների օգնությամբ, որոնք սահմանված են ՀՀ գոր-
ծող օրենսդրությամբ:  

Ժողովրդի իշխանության անմիջական իրականացման բարձրագույն 
ձևերից մեկն ազատ ընտրություններն են: Հայաստանի Հանրապետութ-
յունում ընտրությունների իրավական հիմքը կազմում են Սահմանադրութ-
յունը և «ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքը: 

Սահմանադրությամբ ամրագրված են և՛ ակտիվ, և՛ պասիվ ընտրա-
կան իրավունքներին վերաբերող սահմանափակումներ, որոնցից կդի-
տարկենք առավել վիճահարույց դրույթները: Մասնավորապես, պասիվ 
ընտրական իրավունքի իրականացման համար մշտական բնակության 
ցենզի մասով սահմանվել է առնվազն չորս տարվա պահանջ (Սահմա-
նադրություն, 48-րդ հոդվածի 2-րդ մաս), որի վերաբերյալ նախկինում 
մտահոգություններ են հնչել Իրավունքի միջոցով ժողովրդավարության 
Եվրոպական հանձնաժողովի (այսուհետև՝ Վենետիկի հանձնաժողով) և 
ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի կողմից [1]:  
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Վերոնշյալի հետ կապված որոշ միջազգային փաստաթղթերում սահ-
մանվում է, որ «բնակության տևողության պահանջ քաղաքացիների վրա 
կարող է դրվել միայն տեղական կամ տարածքային ընտրությունների հա-
մար» [2, p. 5], «անձինք, ովքեր այլ կերպ բավարարում են ընտրվելու հա-
մար սահմանված պահանջները, չպետք է բացառվեն այնպիսի անողջա-
միտ կամ խտրական պահանջներով, ինչպիսին են (…) բնակության կամ 
ծագման պահանջները» [3, p. 3-4]: Սակայն, միաժամանակ, որոշակի ի-
րավաչափ նպատակներից ելնելով՝ թե՛ վերը նշված փաստաթղթերում [2, 
p. 5], թե՛ ՄԻԵԴ պրակտիկայում չի բացառվում այդպիսի սահմանափա-
կումների կիրառման հնարավորությունը [4]: 

ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված է նաև մեկ այլ սահմանափա-
կում։ Պատգամավոր կարող է ընտրվել միայն ՀՀ քաղաքացի հանդիսա-
ցող անձը, այսինքն՝ երկքաղաքացիները զրկված են պասիվ ընտրական 
իրավունքից։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Թանա-
սեն ընդդեմ Մոլդովայի գործով մանրակրկիտ անդրադառնալով գործի 
փաստական հանգամանքներին և առանձնահատկություններին՝ գտավ, 
որ բազմաքաղաքացիություն ունեցող անձանց բացառումն ընտրվելու ի-
րավունքից անհամաչափ է և խախտում է Մարդու իրավունքների եվրո-
պական համաձայնագրի 1-ին արձանագրության 3-րդ հոդվածը [5]: Սա-
կայն, միջազգային պրակտիկայի վերլուծությունը վկայում է, որ նմանա-
տիպ պահանջներ կան սահմանված նաև այլ երկրներում, օրինակ՝ Բուլ-
ղարիայում, Լիտվայում, Ռուսաստանում, Ադրբեջանում:  

Հարկ է արձանագրել, որ ՄԻԵԴ-ը մի շարք գործերով ընդգծել է որո-
շակի ցենզերի սահմանման հարցում պետությունների ինքնուրույնությու-
նը [6]։ Օրինակ՝ «Մեթյու Մոհինը և Քլերֆայթն ընդդեմ Բելգիայի» գործով 
դատարանն արձանագրել է. «Պետությունները նշանակալի ինքնուրույ-
նություն են վայելում իրենց սահմանադրական կարգերի այն կանոնների 
առումով, որոնք կարգավորում են խորհրդարանի անդամների կարգավի-
ճակը, ներառյալ այն չափանիշները, որոնց հիման վրա զրկվում են 
խորհրդարանում ընտրվելու իրավունքից։ (...) այդ չափանիշները տար-
բերվում են յուրաքանչյուր պետությանը հատուկ պատմական և քաղաքա-
կան գործոններին համապատասխան։ (…) ցանկացած ընտրական հա-
մակարգ պետք է գնահատվի՝ ելնելով դիտարկվող երկրի քաղաքական 
էվոլյուցիայից, այնպես որ այն հատկանիշները, որոնք անթույլատրելի են 
մեկ համակարգի համատեքստում, կարող են արդարացված լինել մեկ այլ 
համակարգի համատեքստում։ Սակայն այդ առումով պետության հայեցո-
ղության շրջանակը սահմանափակվում է 3-րդ հոդվածի հիմնարար 
սկզբունքը հարգելու պարտավորությամբ: 

Կարծում ենք, որ այն երկրները, որոնք որդեգրել են բնակության ցեն-
զի, բազմաքաղաքացիության արգելքի կամ նույնաբնույթ այլ պահանջներ 
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նախատեսելու քաղաքականություն, դա կապում են իրենց ազգային անվ-
տանգության, հավատարմության ապահովման, անկախության պաշտ-
պանության, պետականության պահպանման և նմանատիպ այլ գործոն-
ների հետ։ Պետք է հաշվի առնել այն, որ երկքաղաքացիություն կամ բազ-
մաքաղաքացիություն ունենալու արդյունքում անձինք քաղաքական և 
իրավական պարտավորություններ են ստանձնում նաև այլ պետության 
նկատմամբ։ 

Ուստի, հաշվի առնելով նաև վերը թվարկված գործոնները՝ կարող 
ենք փաստել, որ ՄԻԵԴ-ը դրսևորում է «զգայունություն» անդամ երկրների 
ընտրություններին վերաբերող կանոնների, այդ թվում՝ ընտրական իրա-
վունքին վերաբերող սահմանափակումների նկատմամբ, և յուրաքանչյուր 
կոնկրետ գործ քննության է ենթարկում՝ ելնելով վերջինիս առանձնահա-
տուկ հանգամանքներից: 

Մեր երկրում ընտրելու իրավունքից զրկված են անգործունակ ճանաչ-
ված և դիտավորությամբ կատարված ծանր հանցանքների համար դատա-
պարտված և պատիժը կրող անձինք: Հարկ է նկատել, որ 2005 թ. խմբագ-
րությամբ Սահմանադրության համեմատ, գործող խմբագրությամբ Սահ-
մանադրությունն առաջադիմական կարգավորումներ է բովանդակում, այն 
առումով, որ նախկին խմբագրությամբ Սահմանադրությունն ընտրական 
իրավունքից զրկում էր բոլոր տեսակի հանցագործությունների համար 
ազատազրկման դատապարտված և պատիժը կրող քաղաքացիներին: 

«Ընտրվելու իրավունք չունենալն ազատ ընտրությունների իրավունքի 
սահմանափակում է. այդ իսկ պատճառով՝ այն պետք է հիմնվի իրավունքի 
հստակ նորմերի վրա, հետապնդի օրինական նպատակ և պահպանի հա-
մաչափության սկզբունքը: (…) Համաչափությունը սահմանափակում է ոչ 
միայն այն դեպքերը, երբ սահմանափակումն ընդունելի է, այլ նաև՝ սահ-
մանափակման տևողությունը. այն պահանջում է, որ հաշվի առնվեն այն-
պիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են` հանցագործության բնույթն ու ծան-
րությունը և/կամ պատժի տևողությունը» [7, p. 29]: Պատահական չէ, որ 
դատապարտված անձանց ընտրական իրավունքների ընդհանուր, 
առանց տարբերակման սահմանափակումը ՄԻԵԴ պրակտիկայում [8] 
դիտարկվում է որպես անձի ընտրական իրավունքի խախտում: 

Վերոգրյալ վերլուծությունը թույլ է տալիս փաստել, որ ընդհանուր առ-
մամբ մեր երկրում ընտրություններին վերաբերող քննարկվող իրավա-
կարգավորումները համապատասխանում են ժամանակակից մոտեցում-
ներին և համահունչ են ՄԻԵԴ պրակտիկային, սակայն այս ոլորտում 
դեռևս մնում են մի շարք վիճարկելի հիմնախնդիրներ, որոնք նաև հետա-
գա տեսական իմաստավորման կարիք ունեն: 
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Ժողովրդաիշխանության անմիջական իրականացման բարձրագույն 
ձև է հանդիսանում նաև հանրաքվեն, որը քաղաքացիների համազգային 
քվեարկությունն է օրինագծի կամ օրենքի, ինչպես նաև հանրային նշա-
նակության հարցի վերաբերյալ: 

Հանրաքվեի ինստիտուտի արժեքն ու նշանակությունը ժողովրդաիշ-
խանության համակարգում ընդգծվում է բազմաթիվ իրավաբան գիտնա-
կանների կողմից [9, էջեր 5-8], [10, с. 6-7], [11, с. 22-25], [12, с. 11-21], [13, с. 14]: 

Միևնույն ժամանակ, տեսության մեջ հանդիպում են մոտեցումներ 
այս ինստիտուտի վտանգավոր կողմերի վերաբերյալ: Հանրաքվեի ընձե-
ռած հնարավորությունը չպետք է գերագնահատել, քանի որ բարդ համա-
կարգային որոշումները գրեթե անհնար է դնել նման քվեարկության: Թեև 
հաճախ է խոսվում այս ինստիտուտի դրական կողմերի մասին, սակայն 
պետք է հաշվի առնել նաև այն բացասական հանգամանքը, որ ժողովուր-
դը իր բազմաշերտայնությամբ և դրանով պայմանավորված՝ կոնկրետ 
հարցին վերաբերող ոչ կոմպետենտ գիտելիքներով միշտ չէ, որ կարող է 
լիարժեք և պատշաճ իրացնել իր այս իրավունքը: Ժողովուրդն ընտրելով 
իր ներկայացուցչական մարմինը՝ խորհրդարանը, այդպիսով, ի թիվս այ-
լոց, վերջինիս պատվիրակում է մի շարք հանրային նշանակության հար-
ցերի լուծումը, ուստի հանրաքվեի ինստիտուտը կիրառելու ցանկացած 
դեպքում հարկ է ցուցաբերել բալանսավորված մոտեցում:  

Գտնում ենք, որ հանրաքվեի՝ որպես ժողովրդի անմիջական կամա-
հայտնության բարձրագույն ձևի կիրառման օրենսդրական կառուցակար-
գերը պետք է լինեն խիստ հիմնավորված, փաստարկված՝ հիմքում դնելով 
ներկայացուցչական ժողովրդաիշխանության հետ այս երկու ձևերի ներ-
դաշնակ համադրման ու հավասարակշռված փոխգործակցության մոտե-
ցումը՝ հաշվի առնելով երկուստեք առկա դրական և բացասական կողմերը: 

Մեր երկրում հանրաքվեին առնչվող հիմնական դրույթներն ամրագր-
ված են Սահմանադրության 15-րդ գլխում, իսկ այս ինստիտուտի հետ 
կապված հարաբերություններն առավել մանրամասն կարգավորվում են 
«Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրա-
կան օրենքով:  

Սահմանադրաիրավական կարգավորումների համակարգային վեր-
լուծությունը վկայում է, որ սահմանադիրը նոր սահմանադրության ըն-
դունման կամ Սահմանադրության մեջ փոփոխությունների իրականաց-
ման մեխանիզմում պարտադիր է դիտարկել Ազգային ժողովի՝ որպես 
Հայաստանի ժողովրդի գլխավոր ներկայացուցչական մարմնի դերակա-
տարումը: Մեր կարծիքով, այսպիսի մոտեցումն ընդունելի է: 

Այս կարգավորումը համապատասխանում է Վենետիկի հանձնաժո-
ղովի և ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ սահմանադրական 
օրենքի նախագծի վերաբերյալ միասնական կարծիքում արտահայտած 
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այն դիրքորոշմանը, որ հանրաքվեն հարկ է դիտարկել որպես լրացում 
ներկայացուցչական ժողովրդավարությանը [14, p. 6]: 

Լ.Ս. Ժակաևան, այս հարցը դիտարկելով պետական իշխանության 
իրականացման ժամանակ բնակչության շահերի առավելագույն հաշվառ-
ման դիրքերից, կողմ է համապետական հանրաքվեն՝ որպես Սահմանադ-
րության ընդունման և սահմանադրական փոփոխությունների վերաբեր-
յալ խորհրդարանի որոշումների օրինականության ամրապնդման 
կառուցակարգ օգտագործելու գաղափարին: «Սահմանադրական գոր-
ծընթացին պետք է անպայմանորեն մասնակցի երկրի խորհրդարանը, 
քանի որ այն ոչ միայն կոչված է իր օրենսդրական գործունեության մեջ 
ելնելու ժողովրդի ներկայացուցչականության սկզբունքներից, այլև ունի 
բավարար կազմակերպական-իրավական միջոցներ սահմանադրական 
բարեփոխումների ոլորտում նախագծային աշխատանք կատարելու հա-
մար» [15, с. 28]: 

Իսկ ահա Է. Բ. Մուհամեդջանովն ընդհանրապես անընդունելի է հա-
մարում հանրաքվեի կիրառումը Սահմանադրության ընդունման կամ 
դրանում փոփոխություններ կատարելու համար: Նա նշում է, որ «Սահմա-
նադրությունը բարդ փաստաթուղթ է, ուստի դրա յուրաքանչյուր նորմ պա-
հանջում է հավասարակշռված քննարկում և իմաստավորում։ Հանրաքվեի 
անցկացմամբ դրան հասնել հնարավոր չէ» [16, с. 32-33]: 

Վենետիկի հանձնաժողովը սահմանադրական փոփոխություններին 
վերաբերող իր զեկույցում ընդգծում է, որ ժողովրդավարության ժամանա-
կակից գաղափարին համապատասխան՝ ազգային խորհրդարանը հան-
դիսանում է սահմանադրական փոփոխությունների համար ամենահար-
մար հարթակը [17, p. 36]: 

Այս առումով արդիական է Յու.Գ. Բարաբաշի դիրքորոշումը, ըստ 
որի՝ «թույլ տալով հանրաքվեն օգտագործել որպես նոր սահմանադրա-
կան կարգի հաստատման ինքնուրույն միջոց, մենք չպետք է մոռանանք, 
թե որքան մանիպուլյատիվ է հասարակական կարծիքը և որքան սահմա-
նափակ են «հանրաքվեային» որոշումների կայացման հնարավորություն-
ները, որպեսզի այսպիսի իրավիճակներում զերծ մնանք խորհրդարանի 
կողմից Սահմանադրության նախագիծը նախնական հավանության ար-
ժանացնելուց» [18, с. 57]։  

Հանրաքվեն, ըստ էության, ոչ միայն իրավական, այլ նաև քաղաքա-
կան ինստիտուտ է, և այդ համատեքստում այն տեսակետը, ըստ որի՝ 
հանրաքվեն առաջարկվում է օգտագործել որպես Սահմանադրության և 
սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման վերաբերյալ խորհրդա-
րանի որոշումների ամրագրման կառուցակարգ, մեզ համար նախընտրելի է։  
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«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի ուսումնասի-
րությունը վկայում է, որ օրենսդիրը զերծ է մնացել համապետական հան-
րաքվեի բնորոշումը սահմանելուց: Միայն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մա-
սում հիշատակվում է, որ հանրաքվեն ժողովրդի կողմից անմիջականորեն 
իր իշխանության իրականացման ձևերից է: Ստացվում է, որ օրենսդրա-
կան մակարդակում առկա չէ հանրաքվեի հասկացության և բովանդա-
կության վերաբերյալ իրավական նորմ, որը կընդգրկեր նաև հանրաքվեի 
այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝ հանրաքվեի առարկան, հանրաք-
վեի սուբյեկտները, այդ սուբյեկտների կամարտահայտության եղանակը, 
կամարտահայտության իրավական հետևանքները: 

«Հանրաքվեի մասին» նախկին օրենքում «հանրաքվե» եզրույթի բնո-
րոշումն ավելի հստակ էր. դրանով սահմանվում էր հանրաքվեի առարկա-
յի շրջանակը, կամարտահայտության եղանակը [19]: Ընդ որում՝ նախկին 
իրավակարգավորումից բխում էր հետաքրքիր մոտեցում, մասնավորա-
պես՝ «հասարակական կարծիքի բացահայտում» եզրույթի ներքո նախա-
տեսվում էր խորհրդատվական բնույթ ունեցող հանրաքվեի անցկացման 
հնարավորություն: 

Հատկանշական է, որ տեղական հանրաքվեի իրականացման հետ 
կապված հարաբերությունները կարգավորող «Տեղական հանրաքվեի 
մասին» օրենքում տեղական հանրաքվեն բնորոշվում է որպես համայնքի 
գործերի կառավարմանն անմիջականորեն մասնակցելու եղանակ, որն ի-
րականացվում է տվյալ համայնքի բնակիչների համայնքային նշանակութ-
յան հանրային հարցերով քվեարկության միջոցով (2-րդ հոդված, 1-ին 
մաս): Ի տարբերություն համապետականի՝ տեղական հանրաքվեի այս-
պիսի բնորոշման պարագայում սահմանվում են որոշակի հատկանիշներ, 
մասնավորապես, տեղական հանրաքվեի առարկան՝ համայնքային նշա-
նակության հանրային հարցերն են, սուբյեկտները՝ տվյալ համայնքի բնա-
կիչները, իսկ կամարտահայտության եղանակը՝ քվեարկությունը:  

Հարկ է արձանագրել, որ վերոնշյալ հատկանիշներից առերևույթ որո-
շակի տարընկալումների տեղիք կարող է տալ տեղական հանրաքվեի 
առարկան՝ համայնքային նշանակության հանրային հարցերը, քանի որ 
այդ հարցերի սպառիչ ցանկը օրենսդրությամբ սահմանված չէ, փոխարենը 
նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում սպառիչ սահմանված են այն հար-
ցերը, որոնք չեն կարող դրվել տեղական հանրաքվեի: Սակայն կարծում 
ենք՝ այսպիսի մոտեցումը հիմնավորված է այն առումով, որ համայնքի 
առջև ծառացած հարցերը կարող են լինել բազմաբնույթ և բազմատեսակ, 
և կախված ժամանակի հրամայականից պարբերաբար փոփոխվել՝ չկրելով 
մշտական բնույթ: Այս մոտեցման հետ համահունչ է նաև ՀՀ սահմանադրա-
կան դատարանի ՍԴՈ-1593 որոշմամբ արտահայտած դիրքորոշումը [20]:  
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Հանրաքվեի օրենսդրական բնորոշման բացակայության պայմաննե-
րում, այդուհանդերձ, գործող օրենսդրության վերլուծությունից պարզ է 
դառնում, որ համապետական հանրաքվեի առարկայի շրջանակը սպառիչ 
է և սահմանափակ: Հստակ սահմանված են այն հարցերը, որոնք պար-
տադիր պետք է դրվեն հանրաքվեի, այն  հարցերը, որոնք Ազգային ժո-
ղովի կողմից մերժվելու դեպքում կարող են դրվել հանրաքվեի, և այն հար-
ցերը, որոնք չեն կարող դրվել հանրաքվեի:  

Միաժամանակ, թեև օրենսդրությունը ուղղակիորեն չի նախատեսում 
համապետական հանրաքվեի իրավական հետևանքների վերաբերյալ որ-
ևէ իրավական նորմ, սակայն, վերջինիս ուսումնասիրությունը ցույց է տա-
լիս, որ հանրաքվեի առարկայի շրջանակով պայմանավորված՝ այն առա-
ջացնում է միայն պարտադիր իրավական հետևանքներ: Իսկ ահա տեղա-
կան հանրաքվեի պարագայում նախատեսվում է նաև խորհրդատվական 
բնույթ ունեցող հանրաքվեի անցկացման հնարավորություն կապված հա-
մայնքների միավորման կամ բաժանման հետ: 

Սահմանադրության 44-րդ հոդվածում ամրագրված՝ խաղաղ, առանց 
զենքի հավաքներին ազատորեն մասնակցելու և դրանք կազմակերպելու 
իրավունքի իրացման ապահովմանն է ուղղված «Հավաքների ազատութ-
յան մասին» օրենքը, իսկ հավաքներ անցկացնելու և կազմակերպելու 
սահմանված կանոնները խախտելու դեպքում համապատասխան վարչա-
կան պատասխանատվություն է նախատեսված Վարչական իրավախախ-
տումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով: 

«Հավաքների ազատության մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը 
բնորոշում է «հավաք» հասկացությունը որպես՝ երկու կամ ավելի անձանց 
խաղաղ և առանց զենքի ժամանակավոր ներկայությունը որևէ վայրում` 
հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ ընդհանուր 
կարծիք ձևավորելու կամ արտահայտելու մտադրությամբ: Օրենսդրութ-
յամբ ամրագրված բնորոշման հիման վրա կարող ենք առանձնացնել հա-
վաքի այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝ խաղաղ և առանց զենքի 
անցկացումը, ժամանակավոր բնույթը, մասնակիցների հավաքվելը մեկ 
վայրում կամ երթը՝ մեկ վայրից մյուսը տեղաշարժվելը (նույն հոդվածի 3-րդ 
մասը): Հավաքի «առարկա» պետք է հանդիսանա հանրային հետաքրք-
րություն ներկայացնող հարցը, իսկ հավաքի նպատակը պետք է լինի այդ 
հարցի շուրջ ընդհանուր կարծիք ձևավորելը կամ արտահայտելը:  

Կարծում ենք, որ «հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հար-
ցը» բավականին լայն հասկացություն է և կարող է խնդրահարույց լինել 
իրավական որոշակիության սահմանադրական սկզբունքի տեսանկյու-
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նից՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործ ունենք անձանց հիմնա-
կան իրավունքի կիրառման հետ, և այս հասկացության ճշգրիտ բնորոշ-
մամբ է պայմանավորված վարչական իրավախախտման զանցակազմը: 

Վերոգրյալով պայմանավորված՝ իրավակիրառ պրակտիկայում կա-
րող են առաջանալ հակասական իրավիճակներ՝ որևէ հրապարակային 
միջոցառում օրենսդրության իմաստով որպես հավաք դիտարկելու հետ 
կապված: Մասնավորապես, իրավակիրառ մարմնի համար կարող է 
հստակ և որոշակի չլինել կոնկրետ հրապարակային միջոցառման առար-
կա հանդիսացող հարցի՝ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնելու 
հանգամանքը: Ուստի գտնում ենք, որ հարկ է հնարավորինս որոշակիաց-
նել այս հասկացությունը օրենսդրական փոփոխությունների ճանապար-
հով կամ դատական մեկնաբանությունների միջոցով: 

Ժամանակակից որոշ հեղինակների կարծիքով՝ հասարակության մեջ 
տեղի ունեցող մեծամասշտաբ փոփոխությունները, ավանդական տեխնո-
լոգիաների արդիականության նվազումը և տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների դերի բարձրացումը հանգեցնում են սոցիալական նոր իրակա-
նության ձևավորմանը, որը հանդիսանում է ժամանակակից հասարա-
կության էլեկտրոնային-թվային զարգացման փուլին անցնելու հետևանք։ 
Այս անցումն օբյեկտիվորեն պայմանավորում է նոր հասարակական հա-
րաբերությունների կայացման անհրաժեշտությունը՝ հասարակության 
պետական կառավարման ժամանակակից մեթոդների հիման վրա՝ նոր 
սոցիալական իրականության պայմաններում: 

Այսպիսի պայմաններում առաջանում է կազմակերպական պրակտի-
կա, որը ներառում է հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործ-
մամբ պետական-կառավարչական ազդեցության նոր ձևեր, էլեկտրոնա-
յին ծառայությունների մատուցում, «էլեկտրոնային» և «շարժուն» կառա-
վարության գաղափարների իրագործում, իշխանության գործունեության 
բոլոր ճյուղերի տվյալների էլեկտրոնային բազային հասանելիության ավե-
լացում, որոնք քաղաքացիներին և հասարակությանը թույլ են տալիս ա-
վելի ակտիվորեն ազդել իրենց իրավունքներին և ազատություններին վե-
րաբերող կառավարչական որոշումների իրականացման արդյունավե-
տության վրա [21, с. 223]: 

Մեր կարծիքով, անմիջական ժողովրդաիշխանության գործող ավան-
դական կառուցակարգերի արդյունավետության բարձրացման միջոցներից 
մեկը, պատշաճ իրավական հիմքի և կարգավորումների դեպքում, կարող 
է դառնալ էլեկտրոնային ժողովրդավարության տարրերի ներդրումը։  

Ինչպես նշում են որոշ գիտնականներ՝ տեղեկատվական-հաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը ժողովրդավարական գործըն-
թացներ իրականացնելիս ոչ միայն զգալիորեն հեշտացնում է կառավար-
չական որոշումների ընդունման գործընթացը, այլև նպաստում է դրա 
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օրինականացմանը, այն դարձնում է առավել թափանցիկ և հնարավո-
րություն է տալիս հաշվի առնել սուբյեկտների առավել մեծ քանակի շահե-
րը, նպաստում է քաղաքական համակարգում ժողովրդական կամարտա-
հայտության նոր ինստիտուտների ներդրմանը, որոնց գոյությունը հնա-
րավոր է միայն էլեկտրոնային միջոցների օգտագործմամբ [22, с. 15], թույլ 
է տալիս քաղաքացիներին մասնակցել երկրի քաղաքական կյանքին և 
տեսնել իրենց գործողությունների արդյունավետությունը [23, с. 38-48]: 

Վերջին շրջանում մեր երկիրն աստիճանաբար անցում է կատարում 
պետական կառավարման ժողովրդավարական կառուցակարգերի ընդ-
լայնմանը, վերջիններիս իրավական բազայի կատարելագործմանը, որն 
ընթանում է նաև էլեկտրոնային ժողովրդավարության գործիքների 
ներդրմամբ և դրանց իրավական կարգավորման ճանապարհով: 

Վերոնշյալի համատեքստում հարկ ենք համարում դիտարկել նաև 
հանրային քննարկումների ինստիտուտը, որն իրենից ենթադրում է իրա-
վական ակտերի ստեղծման գործընթացում ժողովրդի մասնակցություն, 
որի նպատակն այս գործընթացում թափանցիկության և հաշվետվողա-
կանության ապահովումն է, հանրային իրազեկումն ու հանրային կարծիքի 
բացահայտումը: Այս ինստիտուտի հետ առնչվող հարաբերությունները 
կարգավորվում են առավելապես «Նորմատիվ իրավական ակտերի» մա-
սին ՀՀ օրենքով և հանրային քննարկումների կազմակերպման և անց-
կացման կարգը սահմանող ՀՀ կառավարության համապատասխան 
որոշմամբ [24]: 

Մասնավորապես, 2016 թվականին հանրային քննարկումների իրա-
կանացման ոլորտում տեղի ունեցան փոփոխություններ [25], որոնց արդ-
յունքում ստեղծվեց համացանցային հարթակ, այսպես կոչված՝ իրավա-
կան ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք [26], որ-
տեղ տեղադրվում են օրենսդրական ակտերի, ինչպես նաև Կառավարութ-
յան նորմատիվ որոշումների նախագծերը: Ֆիզիկական և իրավաբանա-
կան անձինք հնարավորություն են ստանում այդ կայքի միջոցով մասնակ-
ցել համապատասխան նախագծի հանրային քննարկմանը, ներկայացնել 
սեփական առաջարկությունները, դիտողությունները: Հանրային քննար-
կում իրականացնող մարմինը դրանք պետք է ներառի նախագծի ամփո-
փաթերթում, դրանց հիման վրա պետք է կատարի համապատասխան 
փոփոխություններ, լրացումներ կամ համապատասխան հիմնավորմամբ 
մերժի փոփոխություն կամ լրացում կատարելը: 

Հարթակում տեղադրված օրինագծերի և նորմատիվ իրավական ակ-
տերի նախագծերի քննարկման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ մեր երկրում էլեկտրոնային քննարկումների ինստիտուտն աշ-
խատում է ոչ լիարժեք: Նախագծերի մեծ մասի վերաբերյալ բացակայում 
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են որևէ առաջարկություններ կամ մեկնաբանություններ, ինչը վկայում է 
այն մասին, որ հասարակությունը դեռևս պատրաստ չէ նման թափանցի-
կության, մատչելիության տարբեր պատճառներով. անբավարար իրավա-
կան կարգավորումներ, կայքի գոյության մասին քաղաքացիների իրա-
զեկվածության ցածր մակարդակ, քաղաքացիների տեղեկատվական 
ցածր մշակույթ, բնակչության մի հատվածի համացանցի հետ աշխատելու 
անբավարար հմտություններ: 

Այս խնդրի լուծման հիմնական միջոցը, իհարկե, հանրային քննար-
կումների այս եղանակի ակտիվ պրոպագանդան է, օրենսդրական բազա-
յի կատարելագործումը, հանրային քննարկումներին մասնակցող ան-
ձանց համար որոշ խրախուսական գործիքների ներդրումը և այլն: 

Ուսումնասիրելով Հայաստանի ժողովրդի կողմից իր իշխանության 
անմիջական իրականացման որոշ ինստիտուտներ` կարող ենք կատարել 
հետևյալ եզրահանգումները. 

• Ժողովրդաիշխանության ինստիտուտները պետք է ունակ լինեն 
ժողովրդին դարձնելու իսկապես կազմակերպված և կարողունակ սուբ-
յեկտ: Դրա համար պետք է հետևողականորեն կատարելագործել ժողովր-
դի կողմից իր իշխանության իրականացման երաշխիքների համակարգը։ 

• Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունենում օրենսդրութ-
յան ինտենսիվ զարգացում՝ անմիջական ժողովրդաիշխանության ինստի-
տուտների իրականացման իրավական ապահովման ընդլայնման ուղ-
ղությամբ։  

• Մեր երկրում ընտրություններին վերաբերող ուսումնասիրության 
առարկա դարձած օրենսդրական կարգավորումները, ընդհանուր առ-
մամբ, համապատասխանում են միջազգայնորեն ընդունված ժամանա-
կակից մոտեցումներին և համահունչ են ՄԻԵԴ պրակտիկային:  

• Հանրաքվեի կիրառման օրենսդրական կառուցակարգերը պետք 
է լինեն խիստ հիմնավորված, փաստարկված՝ հիմքում դնելով ներկայա-
ցուցչական ժողովրդաիշխանության հետ անմիջական ժողովրդաիշխա-
նության այս ինստիտուտի ներդաշնակ համադրման ու հավասարակշռ-
ված փոխգործակցության մոտեցումը՝ հաշվի առնելով երկուստեք առկա 
դրական և բացասական կողմերը: 

• Օրենսդրության մեջ ամրագրված այն մոտեցումը, ըստ որի՝ Ազ-
գային ժողովի դերակատարումը պարտադիր է Սահմանադրության ըն-
դունման կամ Սահմանադրության մեջ փոփոխությունների իրականաց-
ման կառուցակարգում, և այն, որ վերոնշյալ դեպքերում՝ հանրաքվեն կի-
րառվում է որպես խորհրդարանի որոշումների ամրագրման կառուցա-
կարգ, մեզ համար ընդունելի է։  
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•  Հավաքի առարկա հանդիսացող «հանրային հետաքրքրություն 
ներկայացնող հարց» հասկացությունն ունի հստակեցման և որոշակիաց-
ման անհրաժեշտություն օրենսդրական փոփոխությունների ճանապար-
հով կամ դատական մեկնաբանությունների միջոցով: 

• Անմիջական ժողովրդաիշխանության գործող կառուցակարգերի 
արդյունավետության բարձրացման միջոցներից մեկը, պատշաճ իրավա-
կան բազայի և կարգավորումների դեպքում կարող է դառնալ էլեկտրոնա-
յին ժողովրդավարության տարրերի ներդրումը: 

• Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներկա ժամանակաշրջանը 
կանխորոշում է անմիջական ժողովրդաիշխանության ինստիտուտների 
կիրառման ոլորտի օրինաչափ ընդլայնումը, որն արտահայտվում է տար-
բեր տեսակի հանրային նշանակություն որոշումներ ընդունելիս հասարա-
կական կարծիքի հաշվառման և կամարտահայտության նոր ձևերի (եղա-
նակների) որոնման և իրավական կարգավորման միջոցով: Նշված գոր-
ծընթացներն ուղեկցվում են անմիջական ժողովրդաիշխանության ինստի-
տուտների ակտիվ ներդրմամբ, որոնք պայմանավորված մեր իրականութ-
յան մեջ դրանց աննախադեպ բնույթով՝ ունեն մանրակրկիտ ուսումնասի-
րության կարիք: 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
НАРОДОВЛАСТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

АРМАН ТАДЕВОСЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

 
Целью статьи является изучение некоторых проблем претворения 

в жизнь институтов прямого народовластия в нашей стране. В ходе 
исследования были затронуты действующие правовые регулирования, 
существующие в теории и международно признанные подходы к 
исследуемым институтам. В статье представлены выводы, сделанные 
в результате исследования. 

Ключевые слова: прямое народовластие, выборы, референдум, 
собрания, электронная демократия, публичное обсуждение. 

 
 
 
 
 
 

SOME ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF DIRECT 
DEMOCRACY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

ARMAN TADEVOSYAN 
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The purpose of the article is to study some issues of the 

implementation of the forms of direct democracy in our country. The current 
legal regulations, and the approaches, both existing in theory and 
internationally accepted, to the above-mentioned forms were touched upon 
in the course of the study. The article reflects the conclusions made as a 
result of the study. 

Keywords: direct democracy, elections, referendum, meetings, 
electronic democracy, public discussion. 
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 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ1,2, ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ2 

1 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
2 Գավառի պետական համալսարան 

Հոդվածը վերաբերում է Սահմանադրական դատարանի (այսու-
հետև՝ ՍԴ) դատավորների ընտրության խնդիրներին։ Ուսումնասի-
րությունը ցույց է տալիս, որ այս հարցում կան չլուծված խնդիրներ, 
ուստի, առաջարկվում է լրացնել ՀՀ Սահմանադրության 166-րդ հոդ-
վածի 1-ին մասը և նախատեսել, որ իրավասու սուբյեկտները ՍԴ դա-
տավորի մեկ տեղի համար առաջադրում են երկու և ավելի թեկնա-
ծու, 164-րդ հոդվածում սահմանել, որ ՍԴ դատավորները՝ կենսաթո-
շակի անցնելու, ժամկետն ավարտվելու և այլ հնարավոր դեպքերում 
շարունակում են իրենց գործունեությունը մինչև Ազգային ժողովի 
(այսուհետև՝ ԱԺ) կողմից նոր դատավորների ընտրությունը, իսկ դրա 
անհնարինության դեպքում՝ լրացում կատարել Սահմանադրության 
138-րդ հոդվածում և ՀՀ նախագահին լիազորել՝ նշանակելու ժամա-
նակավոր պաշտոնակատար, մինչև դատավորի ընտրությունը։ 

Բանալի բառեր. Սահմանադրություն, Սահմանադրական դա-
տարան, սահմանադրական արդարադատություն, դատավոր, ընտ-
րություն, Ազգային ժողով, Կառավարություն, Նախագահ, սահմա-
նադրական օրենք։ 

1995-ին ընդունված ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսվեց նոր ինս-
տիտուտ՝ Սահմանադրական դատարան, և Հայաստանի երրորդ hանրա-
պետությունում հիմնադրվեց սահմանադրական արդարադատության 
համակարգը։ ՍԴ-ն սահմանադրական արդարադատություն իրականաց-
նող անկախ մարմին է, որի լիազորություններն ամրագրված են Սահմա-
նադրությամբ (հոդված 168), իսկ կազմավորման և գործունեության կարգը՝ 
Սահմանադրությամբ և «Սահմանադրական դատարանի մասին»  սահ-
մանադրական օրենքով (այսուհետև՝ Օրենք): ՍԴ-ն իր լիազորությունների 
շրջանակում որոշում է օրենքների, ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրա-
վական ակտերի, միջազգային պայմանագրերի նախագծերի, Սահմա-
նադրության փոփոխությունների նախագծի, հանրաքվեի դրվող իրավա-
կան ակտերի նախագծերի համապատասխանությունը Սահմանադրութ-
յանը: Նա է քննարկում և լուծում հանրաքվեի, ԱԺ և ՀՀ նախագահի ընտ-
րությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ կապված վե-
ճերը, ինչպես նաև որոշում է կայացնում պատգամավորի լիազորություն-
ները դադարեցնելու հարցի վերաբերյալ, եզրակացություն է տալիս ՀՀ 
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նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերի առկայության մասին, լուծում 
է ՍԴ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկե-
լու, լիազորությունները դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում հա-
րուցելու և այլ հարցեր: ՍԴ-ին է վերապահված օրենքով սահմանված դեպ-
քերում կուսակցության գործունեությունը կասեցնելու կամ արգելելու վե-
րաբերյալ բարդ և պատասխանատու որոշում կայացնելու իրավասությու-
նը: ՍԴ-ն սահմանված կարգով իրականացնում է այլ լիազորություններ՝ 
Սահմանադրության գերակայությունն ապահովելու նպատակով: 2015 թ․
սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում էապես կարևորվեց 
սահմանադրական արդարադատության դերը, ընդլայնվեցին ՍԴ-ի լիա-
զորությունները՝ 1995-ին ընդունված և 2005-ին փոփոխված Սահմանադ-
րության 100-րդ հոդվածի ինը կետերից հետո ամրագրվելով գործող Սահ-
մանադրության 168-րդ հոդվածի տասներկու կետերում։ Ավելացավ նաև 
ՍԴ դիմող սուբյեկտների թիվը եթե 1995 թ. Սահմանադրության 101-րդ 
հոդվածի ընդամենը 4 կետերում ամրագրված սուբյեկտները կարող էին 
դիմել ՍԴ, ապա 2005 թ․ փոփոխությունների արդյունքում՝ 9, իսկ գործող 
Սահմանադրությամբ՝ 13 կետերում նախատեսված սուբյեկտները ՍԴ դի-
մելու իրավունք ունեն: ՍԴ ընդունած ակտերը՝ որոշումները և եզրակա-
ցությունները վերջնական են, ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պա-
հից և պարտադիր են բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, 
պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետև՝ 
ՏԻՄ) ու պաշտոնատար անձանց համար:  

Անցումը պետության կառավարման խորհրդարանական համակար-
գին ենթադրում է ժողովրդավարացման առավել լայն հնարավորություն-
ներ, բոլոր սահմանադրական ինստիտուտների պատասխանատվություն 
և հաշվետվություն խորհրդարանի առջև, մասնավորապես Կառավարութ-
յունը լիարժեք պատասխանատվություն է կրում խորհրդարանի առջև, 
ինչպես նաև բարձրանում է քաղաքական կուսակցությունների դերակա-
տարությունը պետական կառավարման համակարգում: Սակայն խորհրդա-
րանական կառավարման ձևաչափի դեպքում հստակ չեն իշխանություն-
ների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի կիրառման կառուցա-
կարգերը, ուստի դրա իրականացումն ապահովելու գործում մեծ է ՍԴ-ի 
դերը: 2015-ին Վենետիկի հանձնաժողովի «Սահմանադրության վերանա-
յումը, գործառույթները և իշխանությունների տարանջատումը» զեկույցում 
նշվում է, որ «ՍԴ-ն համարվում է Սահմանադրության գերակայության և 
իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման սկզբունքի երաշ-
խավորը» [1], «Ի հայտ են գալիս մի շարք գործոններ, որոնք նպաստում 
են իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի նեն-
գափոխմանը, իսկ դրան կարող է որոշակիորեն հակակշիռ լինել ՍԴ-ն» 
[2]։ Պետության կառավարման խորհրդարանական ձևի պայմաններում 
հաստատվում է սերտ համագործակցություն խորհրդարանական մեծամաս-
նության և Կառավարության միջև, հատկապես, եթե մեկ կուսակցությունն 
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ունի կայուն մեծամասնություն խորհրդարանում: «Խորհրդարանական 
հանրապետություններում գործադիր իշխանությունը գտնվում է խորհրդա-
րանական վերահսկողության ներքո: Սակայն օրենսդիր և գործադիր իշ-
խանության ճյուղերի փոխհարաբերություններում վարչապետի հզոր դե-
րակատարմամբ պայմանավորված բավականին «փխրուն» են դառնում 
գործադիր իշխանությանը խորհրդարանական վերհսկողության միջոցով 
զսպելու և հավասարակշռելու կառուցակարգերը: Դրանով պայմանավոր-
ված՝ խորհրդարանական հանրապետություններին բնորոշ է իշխանութ-
յունների բաժանման և հավասարակշռման «ճկուն» մոդելը, որի դեպքում 
պետական իշխանության օրենսդիր և գործադիր ճյուղերի փոխհարաբե-
րությունների հիմքում ավելի շատ համագործակցությունն է, քան մրցակ-
ցությունն ու պայքարը։ Վերջիններս առավել բնորոշ են կառավարման 
նախագահական ձևին (ինշխանությունների բաժանման և հավասարակշ-
ռության «կոշտ» մոդել)» [2, էջ 60]: Թեև վարչապետին վերապահված են 
լուրջ լիազորություններ, այդուհանդերձ՝ խորհրդարանական համակար-
գում նա հաշվետու է խորհրդարանին և գտնվում է նրա վերահսկողության 
ներքո, քաղաքական ու իրավական պատասխանատվություն է կրում 
խորհրդարանի առջև և կարող է սահմանված կարգով պաշտոնանկ ար-
վել: «Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ խորհրդարանական կառավար-
ման ձևն արդյունավետ է գործում միայն զարգացած քաղաքացիական 
հասարակության և, մասնավորապես, երկու հզոր կուսակցությունների 
կամ կուսակցությունների երկու հզոր բլոկների առկայության դեպքում» [2, 
էջ 29]: Խորհրդարանական կառավարման պայմաններում խորհրդա-
րանը դառնում է համար մեկ քաղաքական-իրավական հարթակը, որտեղ 
բախվում են մեծամասնության և փոքրամասնության կարծիքները, ակն-
հայտ են դառնում յուրաքանչյուր կողմի դիրքորոշումները խնդրո առար-
կայի վերաբերյալ, ձևավորվում են պառլամենտարիզմի ավանդույթները [3]:  

Պետական մարմինների սահմանադրական լիազորությունների հետ 
կապված՝ վեճերի լուծման իրավասություն ունեն սահմանադրական վե-
րահսկողության եվրոպական համակարգ ունեցող գրեթե բոլոր երկրների 
սահմանադրական դատարանները [3, էջ 588]: Այս լիազորությունը  
ՍԴ-ին վերապահվեց 2015 թ ․ սահմանադրական փոփոխությունների 
արդյունքում։ Այսպիսով, ՍԴ դերակատարությունը կարևորվեց պետա-
կան մարմինների միջև առաջացած վեճերի՝ սահմանադրական ճանա-
պարհով լուծման առումով [4]: 

Համակարծիք ենք այն գիտնականների հետ, ովքեր գտնում են, որ 
իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքը գործուն 
կառուցակարգերի բացակայության դեպքում վերացական է, ինչը կարող 
է պետական իշխանության ճյուղերի միջև դառնալ վեճերի առարկա՝ մեկ-
նաբանվելով տարբեր կերպ: Սահմանադրական արդարադատության 
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մարմնի դերակատարությունը կարևոր է այն առումով, որ նշված սկզբուն-
քը վերացական է, դրանց լուծման գործում առանցքային դեր ունեն բարձ-
րագույն սահմանադրական ատյանները, որոնք մեկնաբանում են սահմա-
նադրական դրույթները [5]: 

Կան պետություններ, որոնց հիմնական օրենքներում Սահմանադ-
րության մեկնաբանությունը նախատեսված է որպես ՍԴ-ի առանձին լիա-
զորություն [6]: ՀՀ Սահմանադրությունն այդ մասին ամրագրում չունի, 
իսկ Օրենքի 75-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն՝ ՍԴ-ն, մեկնաբանելով 
Սահմանադրության համապատասխան դրույթը, լուծում է սահմանադրա-
կան մարմինների միջև նրանց լիազորությունների վերաբերյալ վեճերը։ 
ՍԴ-ին վերապահված լիազորությունները և նրա տեղն ու դերը պետութ-
յան կայունության, սահմանադրական ինստիտուտների ներդաշնակ գոր-
ծունեության, Սահմանադրության գերակայության ապահովման, սահմա-
նադրական արդարադատության և վերահսկողության իրականացման ա-
ռումներով առավել կարևորում են ՍԴ-ի կազմավորման կարգի և դատա-
վորներին ներկայացվող պահանջների գիտական ուսումնասիրությունը:   

Փորձենք դիտարկել, թե կառավարման խորհրդարանական ձևի 
պայմաններում. 

ա) ովքե՞ր են առաջադրում ՍԴ դատավորների թեկնածուներին, 
բ) ինչպիսի՞ն է ՍԴ դատավորների ընտրության կարգը, 
գ) ինչպիսի՞ն է ՍԴ դատավորների օրինականությունը և քանի՞ տարի 

ժամկետով են ընտրվում ՍԴ դատավորները, 
դ) ինչպիսի՞ն է խորհրդարանական մեծամասնության ազդեցությունը 

ՍԴ կազմավորման հարցում,  
ե) ինչպե՞ս ապահովել ՍԴ բնականոն գործունեությունը: 
Եթե մինչ 2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունները, ՍԴ ան-

դամներից 4-ին նշանակում էր Հանրապետության նախագահը, իսկ 5-ին՝ 
ԱԺ-ն, ապա գործող Սահմանադրության համաձայն ՍԴ կազմի ձևավոր-
ման իրավասությունն ամբողջությամբ վերապահվել է խորհրդարանին: Այս 
կերպ փորձ է արվել առավել բարձր օրինականություն հաղորդել ՍԴ-ին: 

Տարբեր պետություններում գործում են սահմանադրական արդարա-
դատության մարմնի կազմավորման տարբեր կարգեր, այսպես՝ Հունգա-
րիայում, Սլովակիայում, Սլովենիայում, Հայաստանում այն կազմավորվում 
է խորհրդարանի կողմից, Մոլդովայում, Իտալիայում՝ Հանրապետության 
նախագահի, խորհրդարանի և դատական իշխանության կողմից, իսկ օրի-
նակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ալբանիայում, Չեխիայում՝ պետության 
գլխի և խորհրդարանի կողմից [7]: Վենետիկի հանձնաժողովը տվել է դրա-
կան եզրակացություն ՀՀ-ում ՍԴ-ի ձևավորման ձևաչափի մասին և արձա-
նագրել, որ այն համապատասխանում է եվրոպական պրակտիկային [8]։ 

ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում փոփոխություն 
կատարվեց ՍԴ դատավորների թեկնածուների առաջադրման կարգում՝ 
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երեքն ընտրվում են ՀՀ նախագահի, երեքը՝ Կառավարության, երեքը` դա-
տավորների ընդհանուր ժողովի առաջարկությամբ: Դատավորների ընդ-
հանուր ժողովը կարող է առաջարկել միայն դատավորներ (Սահմանադ-
րության հոդված 166): Սակայն, խիստ բարձր քվորումով են ընտրվում ՍԴ 
դատավորները, քանի որ Սահմանադրությունը նախատեսում է նրանց 
ընտրություն պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն ե-
րեք հինգերորդի կողմից: Խորհրդարանական կառավարման ձևի պայ-
մաններում որոշակիորեն ավելացել են խորհրդարանական ընդիմության 
իրավունքները: Այսպես՝ առանց ընդիմության գրեթե անհնար է ձևավորել 
սահմանադրական ինստիտուտներ, ընտրել Մարդու իրավունքների 
պաշտպանին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին 
և անդամներին, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահին և մյուս անդամնե-
րին, Կենտրոնական բանկի նախագահին և խորհրդի անդամներին, դա-
տավորներին, մասնավորապես, ՍԴ դատավորներին և այլ պաշտոնյանե-
րի: ՀՀ Սահմանադրությամբ քվորումի՝ առնվազն երեք հինգերորդի սահ-
մանումը մի կողմից մեծ առավելություն է տալիս խորհրդարանական փոք-
րամասնությանը, մյուս կողմից կարող է ստեղծել ճգնաժամային իրավի-
ճակներ, երբ ընդիմությունը չի ցանկանում ձայն տալ կամ մասնակցել այս 
կամ այն պաշտոնյայի ընտրությանը։ Նույն դիտարկումը վերաբերում է 
քաղաքական մեծամասնությանը: Թվում է, թե մի շարք պաշտոնատար 
անձանց չընտրվելու դեպքում սահմանադրական ինստիտուտներն 
առանց ղեկավարի չթողնելու, նրանց բնականոն գործունեությունն ապա-
հովելու համար ՀՀ Սահմանադրության 138-րդ հոդվածի ուժով ապահով-
վել է սահմանադրական լուծում․ Հանրապետության նախագահը օրեն-
քով սահմանված հիմքերով և կարգով նշանակում է ժամանակավոր պաշ-
տոնակատարներ, սակայն այս կարգավորումը չի տարածվում ՍԴ դատա-
վորների վրա: ՀՀ-ում իրավակիրառ, տվյալ դեպքում՝ սահմանադրակի-
րառ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ հնարավոր է երկարատև ժամանակի 
ընթացքում չընտրվի դատավոր, անգամ առաջանա այնպիսի իրավիճակ, 
երբ ՍԴ-ում քվորում չի ապահովվում: Այդպիսի անցանկալի իրավիճակ-
ներ առաջանում են հատկապես, երբ դատավորի թեկնածուներն առա-
ջադրվում են դատավորների ընդհանուր ժողովի կամ Հանրապետության 
նախագահի կողմից, իսկ խորհրդարանական մեծամասնությունը դեմ է 
այդ թեկնածուներին: Տարբեր պետություններում ընդունված են սահմա-
նադրական արդարադատության մարմնի կազմավորման տարբեր լու-
ծումներ: Այսպես՝ Իտալիայի խորհրդարանական հանրապետությունում 
ՍԴ 15 դատավորներից 5-ին նշանակում է Հանրապետության Նախագահը, 
5-ն ընտրվում են խորհրդարանի երկու պալատների համատեղ նիստում, 
իսկ մյուս 5-ն ընտրվում են բարձրագույն դատական (ընդհանուր և վար-
չական) ատյանների կողմից: Ընդ որում՝ դատական համայնքի կողմից 
նշանակումը կատարվում է հետևյալ կերպ. երեք դատավոր ընտրվում են 
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Վճռաբեկ դատարանի կողմից, մեկ դատավոր Պետական խորհրդի (վար-
չական արդարադատության բարձրագույն մարմին) կողմից, մեկը՝ Հաշ-
վեքննիչ պալատի կողմից [9]:  

Ակնհայտ է, որ մեր երկրում ՍԴ դատավորների ընտրության հարցում 
կան չլուծված իրավական խնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ է կարգավորել: 
Մենք կարծում ենք, որ կարելի է քննարկել հետևյալ մոտեցումները և տալ 
սահմանադրական լուծումներ. 

1․ Համաձայն Օրենքի 12-րդ հոդվածի առաջին մասի՝ ՍԴ դատավորի 
լիազորությունները դադարում են, եթե՝ ավարտվել է նրա լիազորություն-
ների ժամկետը, լրացել է նրա պաշտոնավարման տարիքը, կորցրել է ՀՀ 
քաղաքացիությունը կամ ձեռք է բերել այլ պետության քաղաքացիություն, 
հրաժարական է ներկայացրել, դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած 
վճռով նա ճանաչվել է անգործունակ, անհայտ բացակայող կամ մահա-
ցած, օրինական ուժի մեջ է մտել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրա-
կան դատավճիռը, կամ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ոչ ար-
դարացնող հիմքով: Նույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում են նաև դա-
տավորի լիազորությունների դադարեցման հիմքերը՝ խախտել է Սահմա-
նադրությամբ և օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջ-
ները, զբաղվել է քաղաքական գործունեությամբ, ժամանակավոր անաշ-
խատունակության պատճառով վեց ամիս շարունակ ի վիճակի չի եղել կա-
տարելու ՍԴ դատավորի լիազորությունները, բացառությամբ հղիության 
և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվելու դեպքերի, ընտրվելուց հետո 
ձեռք է բերել այնպիսի ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն, որի 
հետևանքով այլևս ի վիճակի չէ կատարելու ՍԴ դատավորի լիազորություն-
ները, կատարել է էական կարգապահական խախտում: 

Վերը թվարկած դեպքերում ՍԴ նախագահը դատավորի լիազորութ-
յունները դադարելուց կամ դադարեցվելուց հետո` մեկօրյա ժամկետում 
պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել համապատասխանաբար Հանրա-
պետության նախագահին, Կառավարությանը և Վճռաբեկ դատարանի 
նախագահին, որպեսզի  նոր թեկնածու առաջադրվի: Գտնում ենք, որ 
անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել Սահմանադրության 164-րդ հոդ-
վածում և նախատեսել, որ դատավորները կենսաթոշակի անցնելու, ժամ-
կետն ավարտվելու և այլ հնարավոր դեպքերում շարունակում են իրենց 
գործունեությունը մինչև ԱԺ-ի կողմից նոր դատավորների ընտրությունը: 
Այս դեպքում կշարունակվի սահմանադրական արդարադատության 
մարմնի անխափան ու լիարժեք գործունեությունը:  

2․ Միաժամանակ, հնարավոր ենք համարում խնդրի լուծման հետև-
յալ տարբերակը․ լրացում կատարել ՀՀ Սահմանադրության 138-րդ հոդ-
վածում և Հանրապետության նախագահին իրավունք վերապահել՝ կա-
տարելու դատավորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակում, 
մինչև նոր դատավորի ընտրությունը, եթե դատավորի լիազորությունները 
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դադարել են նրա նկատմամբ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դա-
տավճռի, անհամատեղելիության պահանջների խախտման, քաղաքա-
ցիության կորստի, անաշխատունակության, էական կարգապահական 
խախտում կատարելու և այլ դեպքերում:  

3․ Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 1-ին մասում կատարել փո-
փոխություն և նախատեսել, որ դատավորի թեկնածու առաջադրող սուբ-
յեկտները մեկ տեղի համար առաջադրում են երկու և ավելի թեկնածու, 
ինչը հնարավորություն կընձեռի ԱԺ-ին՝ կատարելու այլընտրանքային 
ընտրություն: Հատկանշական է, որ Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 
3-րդ մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին նշանա-
կում է Հանրապետության նախագահը` ԱԺ-ի առաջարկությամբ: ԱԺ-ն ա-
ռաջարկվող թեկնածուին ընտրում է պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների առնվազն երեք հինգերորդով՝ դատավորի յուրաքանչյուր տեղի 
համար Բարձրագույն դատական խորհրդի (ԲԴԽ)  ներկայացրած երեք 
թեկնածուների թվից։ Այսինքն՝ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի մեկ 
թափուր տեղի համար ԲԴԽ-ն ներկայացնում է երեք թեկնածու, իսկ ինչու՞ 
նման կարգավորումը չկիրառել ՍԴ դատավորի թեկնածուի առաջադր-
ման դեպքում։  

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 141-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ՍԴ դատավորների թափուր տեղերի հա-
մար առաջադրումները կատարում են հաջորդաբար Հանրապետության 
նախագահը, դատավորների ընդհանուր ժողովը և Կառավարությունը՝ 
ՍԴ դատավորի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո՝ տասնօրյա ժամկե-
տում: Իսկ նույն հոդվածի 8-րդ մասը սահմանում է, որ եթե ՍԴ դատավո-
րը չի ընտրվում, ապա քվեարկությունից հետո՝ տասնօրյա ժամկետում, 
իրավասու մարմինն առաջադրում է նոր թեկնածու: Ժամանակ և ռեսուրս-
ներ խնայելու նպատակով առաջարկում ենք  սահմանադրորեն ամրա-
գրել, որ եթե առաջին փուլում այլընտրանքային կարգով առաջադրված 
ՍԴ դատավորի թեկնածուներից որևէ մեկը չի հավաքում ձայների երեք 
հինգերորդը, ապա առավել շատ ձայներ հավաքած թեկնածուն/երը/ շա-
րունակում է /են/ մասնակցել ընտրությանը, և երկրորդ փուլում ընտրված 
է համարվում այն թեկնածուն, ով հավաքել է ԱԺ պատգամավորների ընդ-
հանուր թվի ձայների մեծամասնությունը՝ կեսից ավելին:  

Միաժամանակ, նշենք, որ թեկնածուների առաջադրման կարգ 
օրենսդրությամբ սահմանված չէ: ՍԴ-ն իր 2018թ. նոյեմբերի 6-ի ՍԴՈ-
1434 որոշման մեջ արձանագրել է հետևյալը. «Ինչ վերաբերում է Սահմա-
նադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրող մարմիննե-
րի կողմից առաջադրման կոնկրետ մոտեցումներին, ապա դրանք ենթա-
կա են կիրառման առաջադրող յուրաքանչյուր մարմնի կողմից իր սահմա-
նադրաիրավական լիազորությունների շրջանակներում՝ հիմք ընդունելով 
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սահմանադրաիրավական կարգավորումները, այդ թվում՝ Սահմանադ-
րական դատարանի դատավորների թեկնածուներին ներկայացվող սահ-
մանադրաիրավական պահանջները» [10]։ 

Քննարկման նյութ է նաև դատավորների պաշտոնավարման ժամկե-
տը: Մինչ սահմանադրական փոփոխությունները, բոլոր ատյանների դա-
տավորներն անփոփոխելի էին, ինչն անհերքելիորեն երաշխավորում էր 
նրանց անկախությունը։ Դատավորների գործունեության կապակցութ-
յամբ նրանց նկատմամբ որևէ ներգործություն անթույլատրելի էր և հե-
տապնդվում էր օրենքով, իսկ 2015-ին փոփոխված Սահմանադրության 
համաձայն՝ ՍԴ դատավորներն ընտրվում են տասներկու տարի ժամկե-
տով: Նման ժամկետային սահմանափակում նախատեսված է եվրոպա-
կան մի շարք երկրներում: Այսպես, Գերմանիայի ՍԴ դատավորների պաշ-
տոնավարման ժամկետը ևս 12 տարի է` մինչև պաշտոնավարման տարի-
քը լրանալը, Իտալիայի ՍԴ դատավորների լիազորությունների ժամկետը 
9 տարի է՝ առանց վերընտրվելու իրավունքի [11]:   

Գիտնականների մի խումբ գտնում է, որ ՍԴ դատավորների պաշտո-
նավարման ժամկետի սահմանափակումն առանց վերընտրվելու հնարա-
վորության նպաստում է ՍԴ դատավորների անկախության ամրապնդմա-
նը` միևնույն ժամանակ հնարավոր դարձնելով սերնդափոխությունը, երի-
տասարդացումը և նոր գաղափարներ կրողների մուտքը ՍԴ՝ բացառելով 
լճացումը և նպաստելով սահմանադրական արդարադատության արդյու-
նավետության բարձրացմանը, «…ինչպես նաև ավելի ցածր ատյանների 
դատավորների համար ստեղծում է առաջխաղացման լրջագույն հեռան-
կարներ՝ խթանելով այդ դատավորների միջև առողջ մրցակցությունը» [12]: 
Այդումենայնիվ, չպետք է անտեսել այն փաստը, որ կան ոչ քիչ թվով պե-
տություններ, որտեղ ժամկետային սահմանափակումների բացակայութ-
յունը չի խոչընդոտում դատավորների անկախությանը: Այսպես, ԱՄՆ-ում 
Գերագույն դատարանի անդամները պաշտոնավորում են ցմահ, իսկ, օրի-
նակ, Ավստրիայի ՍԴ անդամները նշանակվում են անփոփոխելիության 
սկզբունքի հիման վրա և պաշտոնավարում են մինչև 70 տարին լրանալը [13]:  

Ընդլայնելով ՍԴ լիազորությունները, նրան վերապահելով սահմանադ-
րական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական լիազորությունների 
առնչությամբ առաջացող վեճերը լուծելու իրավունք, պետության, սահմա-
նադրական ինստիտուտների, անհատների համար բախտորոշ որոշումնե-
րի կայացման իրավասություն, անչափ կարևորվում է ոչ միայն ՍԴ կազմա-
վորման կարգը, այլև դատավորների թեկնածուների մարդկային, մասնա-
գիտական բարձր որակներն ապահովելը: Փաստորեն ՍԴ հինգից-ինը դա-
տավորի իրավունք է վերապահվում սահմանված կարգով ընդունելու պե-
տության համար կարևորագույն որոշումներ և տալու եզրակացություններ, 
որոնք վերջնական են և ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից: 

ՀՀ Սահմանադրության 165-րդ հոդվածի առաջին մասում սահման-
ված է, որ ՍԴ դատավոր կարող է ընտրվել քառասուն տարին լրացած ՀՀ 
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քաղաքացին, ով ունի ընտրական իրավունք: Միաժամանակ, հիմնական 
օրենքն ամրագրում է, որ դատավորը պետք է ունենա բարձր մասնագի-
տական որակներ և մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 15 տարվա 
փորձառություն, բարձրագույն իրավաբանական կրթություն: Սահմանադ-
րական դատարանի գործունեությունը իրավական-մասնագիտական 
լուրջ բնույթ է կրում, ուստի որպես ՍԴ դատավորի թեկնածու՝ բարձրա-
գույն կրթությամբ, փորձառու իրավաբանի պահանջը միանգամայն իրա-
վաչափ է: Կան երկրներ, որտեղ իրավաբանի մասնագիտությունը պար-
տադիր պահանջ չէ, օրինակ Բելգիայում ՍԴ 12 անդամներից 6-ը պետք է 
նախկին խորհրդարանականներ լինեն, ինչը չի ենթադրում իրավաբանա-
կան կրթության առկայություն [14]:  

ՍԴ դատավորին ներկայացվող պահանջներում անդրադարձ չկա 
նրա մարդկային որակներին, չի նախատեսվում, որ նա պետք է լինի ազ-
գային, բարոյական բարձր արժեքներ կրող, անաչառ, սկզբունքային, 
բարձր հեղինակություն վայելող անձնավորություն: ՀՀ Սահմանադրութ-
յան 192-րդ հոդվածում՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի 
համար ամրագրված պահանջների շարքում նախատեսված է հասարա-
կության մեջ բարձր հեղինակություն վայելելու հանգամանքը, սակայն 
պարտադիր չէ հենց իրավաբանական բարձրագույն կրթություն ունենա-
լը։ Իսկ հեղինակավոր իրավաբան լինելու պահանջը սահմանված է ԲԴԽ 
անդամների համար (174-րդ հոդվածի 3-րդ մաս), սակայն ՍԴ դատավոր-
ների դեպքում հեղինակություն ունենալու անհրաժեշտության մասին 
սահմանադրական ամրագրում չկա: Եթե թեկնածուն առնվազն 15 տարի 
աշխատում է իր մասնագիտությամբ, նշանակում է, որ մասնագիտական 
հանրույթը տեղյակ է նրա գործունեությանը, և հնարավոր է ճշտել, թե որ-
քանով է նա հեղինակություն վայելում: Սահմանադրական արդարադա-
տություն իրականացնող դատարանի դատավորը, ի թիվս  այլ անհրա-
ժեշտ հատկանիշների, պետք է ունենա մարդկային բարձր որակներ, ճա-
նաչված լինի և ունենա բարձր հեղինակություն և՛ հասարակության մեջ, 
և՛ մասնագիտական համայնքում։ Հենց ՍԴ դատավորներն են կայացնում 
անբեկանելի որոշումներ, ՍԴ-ն է պետական իշխանության մարմինների 
նկատմամբ սահմանադրական պատասխանատվության միջոցներ կիրա-
ռող կամ այդ միջոցների կիրառման ընթացակարգում հանգուցային դեր 
ունեցող ինստիտուտը [15]: Գտնում ենք, որ մարդկային բարձր հատկա-
նիշներ ունենալու և հեղինակություն վայելելու պահանջը կարող է հաշվի 
առնվել կայանալիք սահմանադրական փոփոխություններում՝ որպես 165-
րդ հոդվածի առաջին մասի անհրաժեշտ լրացում: Կարևոր ենք համարում 
նաև լուրջ ուշադրություն դարձնել ՍԴ դատավորի երդմանը՝ ամրագրված 
Օրենքի 5-րդ հոդվածում․ «Ստանձնելով Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի պաշտոնը` Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև 
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երդվում եմ` ապահովել Սահմանադրության գերակայությունը, գործել ան-
կախ և անաչառ, հավատարիմ մնալ Սահմանադրական դատարանի դա-
տավորի բարձր կոչմանը։», այսինքն՝ նա երդվում է ժողովրդի առջև՝ գոր-
ծելու բացառապես ժողովրդի և պետության շահերից ելնելով, ապահովե-
լով Սահմանադրության գերակայության սկզբունքի իրականացումը: ՍԴ 
դատավորը պետք է գործի միայն Սահմանադրությանը և օրենքներին հա-
մապատասխան՝ կախում չունենալով որևէ պաշտոնյայից, ֆիզիկական 
կամ իրավաբանական անձից։ Միայն այդ դեպքում նա կարող է լինել ան-
կախ ու անաչառ։ Միաժամանակ, հարկավոր է լիարժեք ապահովել ՍԴ 
դատավորների անձեռնմխելիությունը:  

Այսպիսով, իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման 
սկզբունքին համապատասխան, դատական իշխանությունը գործում է 
անկախ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում։ Արդարադատություն 
իրականացնելիս ՍԴ-ն անկախ է և ենթարկվում է միայն Սահմանադրութ-
յանը, հետևաբար սահմանադրորեն պետք է հստակ ամրագրել բոլոր այն 
նորմերն ու երաշխիքները, որոնք կապահովեն և՛ Սահմանադրական դա-
տարանի՝ որպես սահմանադրական արդարադատության միջոցով Սահ-
մանադրության գերակայությունն ապահովող բարձրագույն մարմնի, և՛ 
յուրաքանչյուր դատավորի անկախությունն ու անաչառությունը։  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗБРАНИЯ СУДЕЙ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

ГРАНУШ АКОБЯН1,2, РУЗАННА АКОБЯН2 

1 Академия государственного управления Республики Армения 
2 Гаварский государственный университет   

 
В статье рассматриваются вопросы избрания судей Конституцион-

ного суда (далее - КС). Исследование показывает, что имеются нерешен-
ные правовые вопросы, требующие регулирования, поэтому авторы пред-
лагают внести в часть 1 статьи 166 Конституции Республики Армения 
дополнение, предусматривающее, что субъекты, выдвигающие канди-
датов в судьи КС, выдвигают двух и более кандидатов на одно место, 
что позволит Национальному Собранию проводить альтернативные 
выборы и предотвратить тупиковые ситуации. Предлагается также внес-
ти в статью 164 Конституции дополнение, предусматривающее, что 
судья КС в случае отставки, истечения срока, в иных возможных случаях 
продолжает свою деятельность до избрания нового судьи Националь-
ным Собранием, а в случае невозможности сего урегулировать проблему 
следующим образом: дополнить статью 138 Конституции, уполномочив 
Президента РА назначать временно исполняющего обязанности до 
избрания судьи КС. 

Ключевые слова: Конституция, Конституционный суд, конститу-
ционное правосудие, судья, выборы, Национальное Собрание, прави-
тельство, президент, конституционный закон. 
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The article refers to the issues regarding the election of judges of the 
Constitutional Court (CC). The study shows that there are unresolved legal 
issues that need to be addressed. Therefore, the authors propose to make 
an addition to Part 1 of Article 166 of the Constitution of the Republic of 
Armenia and stipulate that the competent subjects nominating candidates for 
judges of the CC nominate two or more candidates for one seat, which will 
allow the National Assembly to hold alternative elections and prevent 
deadlocks. It is also proposed to make an addition to Article 164 of the 
Constitution, stipulating that the judges of the CC, in case of retirement, 
expiry of the term and in other possible cases continue their activity until the 
election of new judges by the National Assembly, and in case of its 
impossibility, it is proposed to settle the issue as follows: to supplement 
Article 138 of the Constitution, authorizing the President of the RA to appoint 
an acting judge before the election of the judge. 
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CORRELATION OF TRAFFICKING IN HUMAN ORGANS WITH 
HUMAN TRAFFICKING: CHALLENGES OF INTERNATIONAL 
LAW AND ORDER AT THE CROSSROADS OF CRIME AND 

HUMANISM 
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The Article is dedicated to the study of research problem 

regarding human organs. Taking organs from human is of particular 
importance as a form of “using human beings”. However, it is a 
fundamental component of such a complex and serious crime as the 
illegal circulation of those organs (human organ, body part, tissues 
and cells); which is being characterized not only by a higher degree 
of public danger, but also is more hidden crime (latent) in terms of 
disclosure. 

In this context, the author believes that in the conditions of rapid 
growth of information infrastructures and biomedicine, as well as 
active improvement of modern technologies, there is a need to create 
a doctrine of international law in the framework of the relationship 
between humanitarianism and crime, which is related to considering 
the taking of human organs for transplantation as a component of 
humanitarianism, and trafficking in human organs as an object of 
transplant commercialism. 

Keywords: human trafficking, humanitarian nature of taking 
human organs, trafficking on human organs, legalization of human 
organs trade. 

At the beginning of the XXI century, the rapid growth of information 
infrastructure and biomedicine in the world, active improvement of the 
modern technologies in the face of new challenges to the world order led 
to the need to take a different look at the legal nature and remedies to 
protect one of the basic institutions of international law - human dignity. 

World experience and practice of the recent years show that human 
trafficking and, in particular, as its consequence - trafficking of organs is 
a profound invasion in the personal sphere of citizens' life. Although, at 
the same time, the removal of human organs provides a perfect 
opportunity to save the lives of other people. And the more complex the 
social life becomes, the more intricate and sophisticated the international 
and national control becomes. 

The problem of the link between the crimes of human trafficking and 
trafficking in human organs must be considered in the context of the 
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normative definition of removal of human organs as a form or goal of 
exploitation of human trafficking.  

For instance, the results of the analysis of international legal acts in 
the field of regulation of the issues of counteraction to the criminal action 
reveal that: 

a) human trafficking is a modern form of slavery accompanied by 
cynical and brutal violations of human rights, 

b) human trafficking, as an illegal transaction of buying and selling of 
a human being, is committed against a person and in this transaction, s/he 
acts as an object or simply an "item" of property, 

c) the intended purpose of human trafficking is the human 
exploitation, which encompasses not only sexual and labor exploitation, 
but also the organ extraction. 

This means that the national legislator may provide for other forms of 
exploitation, but it must, at least, consider the above-mentioned forms as 
constitutive elements of human trafficking [1, p. 6-7]. 

Thus, “organ extraction” as a form of human exploitation and as a 
constituent element of human trafficking has a specific meaning. Although 
on the other hand, “extraction of organs” is the fundamental element of 
such a complex and serious crime as trafficking in human organs (human 
organs, body parts, tissues and cells), which are characterized not only 
as a high level but one of the most latent indicative of public danger. 

Due to the foregoing the latter is increasingly showing a tendency of 
diversification of its activities and global growth. 

At the same time, trafficking in human organs has a different 
character and a higher level of public danger than human trafficking, since 
it encroaches not only on the person’s freedom, honor and dignity of, but 
also on his/her life and health and other constitutional rights and 
freedoms. 

Despite the existence of a number of international-legal binding 
documents aimed at combating human trafficking for removing human 
organs and trafficking in human organs, in particular, a universal act that 
addresses all aspects of this criminal action has not been adopted. 

It is necessary to be aware that trafficking in human organs violates 
human dignity and the right to life and constitutes a serious threat to 
human health and population, currently, much attention should be paid to 
the problem of the relationship between humanism and crime related to 
the extraction of organs for transplantation in the doctrine of international 
law by considering humanitarian component and trafficking in human 
organs as an object of transplant commercialism.  

However, even this increased attention to the problem has not led to 
the necessary result, which will allow: 

First, to ensure the legality of the extraction of human organs for 
transplantation by guaranteeing the protection of the fundamental rights 
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of the donor and recipient (that is, an individual in need of transplantation 
for medical purposes), as well as the legality of the activities of medical 
institutions and the lawful behavior of medical workers in the extraction of 
organs and transplantation. 

Second, ensuring effective counter-remedies to illegal extraction of 
human organs and illegal transplantation of these organs. 

Third, illegal extraction of human organs and their further illegal 
circulation serves as one of the goals and forms of exploitation of human 
trafficking, but not as its element. 

Fourth, in the terms of development of the modern Biomedicine, not 
only human organs are extracted for transplantation, but also body parts, 
tissues and cells. 

Fifth, the main issue of the problem under study is that the illegal 
extraction of human organs, and their further trafficking is considered as 
different elements of crime.  

Sixth, trafficking in human organs, like most criminal actions, is 
difficult to prove, but in the prevention and investigation of such cases, 
the states must conduct a joint, open fight against this phenomenon in 
their states, as well as through multilateral cooperation at the international 
level which shall be controlled by an international body. 

Seventh, the main idea in the study is to ensure the safe and legal 
donation and transplantation, along with public awareness of the dangers 
associated with the commercialization and illegal trade of human organs. 

Eighth, the corpus delicti of this crime do not fully complies with 
doctrinal ideas, and therefore allows different interpretations of the 
objective and subjective criteria, which makes it difficult to distinguish 
them from adjacent elements and determine the end of the fight. 

In this regard, international organizations and states should start 
"boosting" the mechanism of combating this type of crime. 

We believe that at the UN level, it is necessary to develop a single 
international legal act regulating issues in the areas of both illegal 
extraction of human organs and human organ trafficking. 

This act should contain the legal and organizational fundamentals of 
the policy of states and their international community in combating the 
illegal extraction and trafficking in human organs, as well as international 
legal guarantees for the implementation of specified activities in the states 
on the basis of the implementation and coherence of national legislative 
bodies and the application of international sanctions against the states 
breaching the act.  

The adoption of such a consolidated act is based on the recognition 
of combating illegal extraction and trafficking in human organs as a 
necessary measure to ensure international law and order, to protect the 
rights and interests of the person and the states from one of the most 
dangerous and latent types of crime. 
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The initial element in the implementation of this task in the 
international legal act should establish a set of specific legal standards 
through which it is possible to: 

1) make distinctions between the a humanitarian nature of extraction 
of organs from a crime in the field of trafficking and transplantation of 
human organs,  

2) provide for the forms and guidelines of activity of the states and 
their medical institutions on prevention of illegal removal, further 
trafficking and transplantation of human organs, 

3) establish methods and means of suppression or counteraction of 
both illegal removal and illegal transplantation of human organs, 

4) exercise international control and determine the state of 
implementation of their international obligations by states in combating 
this global threat, 

5) apply international legal measures of responsibility for the states 
for legalization or not conducting an effective combating.  

At the same time, it should be noted that the Council of Europe 
adopted the Convention against Trafficking in Human Organs on March 
25, 2015, where only certain issues of the concept of "trafficking in human 
organs" as a criminal act and elements of a crime are regulated 
fragmentally. 

However, from the point of view of humanitarian importance of the 
modern health care, problems of transplantology first of all should consist 
of the following requirements: 

a) ensuring the coherence of respect for and protection of human 
rights and dignity with the conventional right to health care and services; 

b) within the framework of international and national legal obligations 
of the state itself, effective and affordable medical care also involves the 
establishment of conditions for transplantation of human organs; 

c) ensuring guaranteed protection of the integrity, freedom and free 
will of the donor and recipient in need of transplantation for medical 
purposes; 

d) ensuring the priority of human dignity, fundamental rights and 
freedoms as the highest values to the interests of society; 

e) exclusion of manifestations of any forms of transplant 
commercialism. 

It follows that humanism on the subject under study involves ensuring 
both the accessibility of the realization of the human right to medical care 
and the guaranteed fulfillment of the positive duty of the state to 
implement targeted health protection programs and to ensure conditions 
for the effective and affordable medical care for its citizens. 

Various types of violent attacks on life and health committed in order 
to gain access to human organs are the following element related to 
trafficking of organs. 
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In the criminal law of different countries, using organs or tissues, 
intentional infliction of serious harm to health for using organs or tissues 
of the victim, coercion to remove organs or tissues for transplantation, and 
human trafficking for the purpose of removing organs or tissues is 
considered as a homicide.  

Here, the legislators have rather precisely criminalized the relevant 
acts. Moreover, it is enough to imagine cases of murder of donors in order 
to obtain organs for transplantation. As a rule, such crimes are committed 
for the further resale of human organs. 

However, since the end of the XX and the beginning of the XXI 
centuries, the international legal aspect of this criminal act lies in the 
following negative phenomena, namely: 

1. "legitimating of human organs trafficking" is a practice where 
the modern medicine justifies the transplantation of the donor organs, 
namely, the organs of a desperate person are sold, and other equally 
desperate people buy them, 

2. "medical altruism", when the life of a wealthy recipient, that is, an 
individual in need of a transplantation for medicinal purposes, is saved or 
prolonged at the expense of the life of a poor donor [2], 

3. "transplant tourism", when a recipient - citizen of a state travels 
as a tourist to another state, where s/he is transplanted organs removed 
from the donors [3, p. 5], 

4."transplant commercialism" is the practice of treating a human 
organ as a commodity that can be sold or used for transplant purposes [4, 
p. 3-4], 

5. "medical apartheid", when the medical community of one state 
approves the movement of the refugee flows as the living sources of 
human organs and other biological materials [5, p. 4], 

6. "transplant genocide", when the removal of organs is envisaged 
as the object of murdering a person of a national, racial or religious group 
or causing serious harm to his/her health for the complete or partial 
destruction of this group, 

7. "transplantation intervention", when one state seizes new 
economic zones in the territory of another state, not only with rich natural 
resources or with a new sphere of influence, but also with new markets or 
sources of acquisition of human organs, 

8. "transplant duty", when the state intervenes medically to get free 
organs of the people who have been detained or otherwise deprived of 
their liberty during armed conflicts through the removal of their organs or 
body parts, or through transplantation of these organs, etc. 

In these situations, a question arises: what is the cause of such a 
global problem and how to prevent it? Of course, the main social 
prerequisite for the existence of a crime associated with trafficking in 
human organs is the high demand for donor organs. This deficit, on the 
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one hand, obstructs the efficient use of the possibilities of transplant 
medicine in helping patients with severe chronic diseases, and on the 
other hand, organ donation in the modern world is able to obtain the most 
repulsive forms, also the great disparities between rich and poor in today's 
global capitalism easily converts some people into sellers of their own 
body parts and others - into buyers.  

Thus, in the presence of such an international legal act and an 
international body of control, we believe that the legal modernization of 
the boundaries of law and objective reality in the study area will be in 
conformity, otherwise - society will assume the shape of a serious social 
disaster, where the state, influential organizations and organized criminal 
groups are involved, and the trafficking of organs, including their removal 
and illegal transplantation, will already be considered not only a politically 
and economically profitable commodity, but also an expensive geopolitical 
product. 

Also, it is impossible to exclude the possible development when this 
type of crime in the XXI century will increasingly acquire not only an 
internationally organized transnational character, but also have corpus 
delicti of such international criminal crimes as genocide, crimes against 
humanity and war crimes. This is due to the fact that this type of crime is 
characterized as one of the most serious acts that will cause concern to 
the world community and cause significant damage to the interests of the 
entire world community but not individual states.  

In my opinion, failure to take appropriate measures to eradicate the 
mass character of this crime, as well as to combat this global threat at the 
international level will lead to a deepening of uncontrollability, and 
therefore, to the formation of the so-called «bomb of delayed action» for 
human civilization itself. 
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ՄԱՐԴՈՒ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԵՏ. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՈՒՄ 

ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածը նվիրված է մարդկային օրգանների հիմնախնդիրների 
հետազոտությանը: Որպես մարդու շահագործման ձև՝ մարդուց օր-
գաններ վերցնելն ունի առանձնահատուկ նշանակություն, բայց այն 
հանդիսանում է այնպիսի բարդ ու ծանր հանցագործության հիմնա-
րար օղակ, որպիսին է այդ օրգանների (մարդու օրգան, մարմնի 
մաս, հյուսվածքներ և բջիջներ) անօրինական շրջանառությունը, 
որը բնութագրվում է ոչ միայն հանրորեն վտանգավորության բարձր 
աստիճանով, այլև՝ հանդիսանում է բացահայտման առումով առա-
վել թաքնված (լատենտային) հանցագործություն: 

Այդ համատեքստում հեղինակը համոզված է, որ աշխարհում 
տեղեկատվական ենթակառուցվածքների և բիոբժշկության բուռն 
աճի, ինչպես նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաների ակտիվ կա-
տարելագործման պայմաններում, անհրաժեշտություն է առաջա-
նում մարդասիրության և հանցավորության հարաբերակցության 
շրջանակում միջազգային իրավունքի դոկտրինի ստեղծումը, որը 
կապված է փոխպատվաստման նպատակով մարդու օրգաններ 
վերցնելը՝ որպես մարդասիրության բաղադրիչ, և այդ օրգանների 
անօրինական շրջանառություն որպես փոխպատվաստման առևտ-
րային սահմանազատում: 

Բանալի բառեր. մարդկանց առևտուր, մարդկային օրգաններ 
վերցնելու հումանիտար բնույթ, մարդու օրգանների անօրինական 
շրջանառություն, մարդու օրգանների առևտրի օրինականացման 
ձևերը: 
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СООТНОШЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ОРГАНОВ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ И ГУМАНИЗМА 

АШОТ ХАЧАТРЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

Статья посвящена исследованию проблем оборота 
человеческих органов. «Извлечение органов человека» как 
форма эксплуатации человека имеет специфическое значение, 
но является основополагающим звеном такого сложного и 
тяжкого преступления, как незаконный оборот человеческих 
органов (органы человека, части тела, ткани и клетки), который 
характеризуется не только высокой степенью общественной 
опасности, но и является одним из наиболее высоколатентных.  

В этом контексте автор убежден, что в условиях стремительного 
роста информационной инфраструктуры и биомедицины в мире, а 
также активного совершенствования современных технологий возни-
кает настоятельная необходимость в создании доктрины между-
народного права о проблеме соотношения гуманизма и преступности, 
связанной с разграничением извлечения органов в целях транс-
плантации, как гуманитарной составляющей, и незаконного оборота 
человеческих органов, как объекта трансплантационного коммер-
циализма.  

Ключевые слова: торговля людьми, извлечение челове-
ческих органов гуманитарного характера, незаконный оборот 
человеческих органов, формы легитимации торговли органами 
человека. 
 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 19.04.2022 
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ 

ԱՐՓԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Եվրոպական դատարանը մարդու իրավունքների պաշտպանութ-
յան միջազգային-իրավական յուրահատուկ գործիքակազմով առանձ-
նանում է մնացյալ բոլոր միջազգային ատյաններից։ Եվրոպական դա-
տարանի առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ ՄԻԵԴ 
վճիռները ևս բնորոշվում են մի շարք ինքնատիպ հատկանիշներով, 
որոնց ամբողջական պատկերացումը հնարավորություն է տալիս լա-
վագույնս սահմանել ՄԻԵԴ վճիռների իրավաբանական բնույթը։ Այս 
հոդվածի շրջանակներում քննարկվող տեսական մոտեցումների ու 
Եվրոպական դատարանի վճիռների հետազոտության լույսի ներքո 
վեր են հանվում և մեկնաբանվում Եվրոպական դատարանի վճիռնե-
րի հատկանիշները: 

Բանալի բառեր. ՄԻԵԴ վճիռների հատկանիշներ, ՄԻԵԴ վճիռ-
ների իրավաբանական բնույթը, Եվրոպական դատարան: 

 
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (նաև Եվրոպական 

դատարան կամ Դատարան) մարդու իրավունքների պաշտպանության 
միջազգային իրավական մյուս ատյանների համեմատությամբ բնորոշվում 
է մի շարք առանձնահատկություններով, որոնցից, սույն հոդվածի շրջա-
նակներում մեզ համար առավել կարևորություն ներկայացնողը Եվրոպա-
կան դատարանի վճիռների առանձնահատուկ իրավական բնույթը և վճիռ-
ների կատարման վերահսկողության ինքնատիպ կառուցակարգի գոյութ-
յունն է։ 

Եվրոպական դատարանի վճիռների առանձնահատուկ իրավաբա-
նական բնույթը պայմանավորված է նրանով, որ դրանցով ոչ միայն լուծ-
վում է կոնկրետ անհատական գանգատի շրջանակում բարձրացված 
իրավական վեճը, այլ Եվրոպական դատարանի վճիռների իրավաբանա-
կան հետևանքները դուրս են գալիս կոնկրետ գործի շրջանակներից ու 
պետությանը պարտավորեցնում իրականցնել ընդհանուր բնույթի այնպի-
սի միջոցառումներ, որոնք հետագայում կբացառեն նույնաբնույթ խախ-
տումները: 

Եվրոպական դատարանի վճիռների իրավական բնույթի բացահայտ-
ման առումով կարևոր նշանակություն ունի վճիռների բնութագրական 
հատկանիշների վերհանումը: Այսպես, սույն հոդվածի շրջանակներում 
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կանդրադառնանք Եվրոպական դատարանի վճիռներին բնութագրական 
հետևյալ հատկանիշներին՝ 

1. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները 
Եվրոպական համաձայնագրի (կոնվենցիայի) դրույթների պաշտոնական 
մեկնաբանությունն են, 

2. ունեն գիտագործնական/ գիտատեսական բնույթ, 
3. բնորոշվում են հարաբերական կայունությամբ, 
4. պարտադիր են կատարման համար, 
5. իրավական համակարգի առանձնահատկություններով պայմա-

նավորված` կարող են ունենալ անմիջական կիրառություն։ 
Եվրոպական համաձայնագրի 32-րդ հոդվածի համաձայն՝ Եվրոպա-

կան դատարանի իրավազորությունը տարածվում է այն բոլոր հարցերի 
վրա, որոնք վերաբերում են Համաձայնագրի և նրան կից Արձանագրութ-
յունների դրույթների մեկնաբանմանն ու կիրառմանը (...): Փաստացի, Եվ-
րոպական դատարանը հանդս է գալիս որպես Եվրոպական համաձայ-
նագրի դրույթների մեկնաբանման բացառիկ գործառույթով (Իրավա-
սությամբ) օժտված մարմին: Եվրոպական դատարանի` որպես Եվրո-
պայի խորհրդի անդամ պետություններում Եվրոպական կոնվենցիայով ե-
րաշխավորված իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ե-
րաշխավորի պրակտիկայի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս արձա-
նագրել, որ Եվրոպական դատարանը, սահմանել և կիրառում է Եվրոպա-
կան համաձայնագրի մեկնաբանման իր ինքնուրույն մեթոդները [1, էջեր 
160-161]։ Որպես այդպիսիք հանդես են գալիս Եվրոպական համաձայնա-
գրի դրույթների էվոլյուցիոն մեկնաբանման մեթոդը, միասնական եվրո-
պական համաձայնության լույսի ներքո համաձայնագրային դրույթների 
մեկնաբանման մեթոդը, Համաձայնագրի նախապատրաստական փուլի 
փաստաթղթերում (travaux prռparatoires) արված դիտարկումների միջո-
ցով իրավական կարգավորումների հետապնդած նպատակների վերհան-
ման մեթոդը, Եվրոպական համաձայնագրի մեկնաբանումը համաձայնա-
գրային դրույթների ինքնավար նշանակությանը համապատասխան և 
այլն: Թվարկվածներից յուրաքանչյուրն ունի շատ լայն ու ընդգկուն բո-
վանդակություն և կարող է հանդես գալ որպես առանձին ուսումնասի-
րության առարկա: 

Եվրոպական դատարանի վճիռների հաջորդ բնութագրական հատ-
կանիշը գիտագործնական բնույթն է, որը Մարդու իրավունքների եվրո-
պական դատարանի վճիռների բնութագրիչ հատկանիշների շարքում յու-
րահատուկ տեղ ու ունի: Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 
Եվրոպական դատարանի վճիռներն անհատական գանգատների հիման 
վրա գործը լուծող դատական ակտ լինելուց բացի շատ հաճախ հանդես 
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են գալիս որպես կոնկրետ գործով կիրառման ենթակա համաձայնա-
գրային դրույթների առնչությամբ գիտական մոտեցումների, դոկտրիննե-
րի, միջազգային լավագույն փորձի և այլնի ամփոփումներ, արժեքավոր 
իրավահամեմատական վերլուծություններ, որ հանդիսանում են իրավուն-
քի զարգացման և ներպետական իրավական համակարգերի կատարե-
լագործման միջոց բազմաթիվ պետություններում։ 

Եվրոպական դատարանի վճիռների գիտագործնական/գիտատեսա-
կան հատկանիշի բովանդակությունը շատ խորը և ընդգրկուն է և ունի 
եռատարր կառուցվածք: Եվրոպական դատարանի վճիռների գիտատե-
սական և գիտագործնական նշանակությունը դրսևորվում է հետևյալ երեք 
ասպեկտներում`  

• Եվրոպական դատարանի վճիռները՝ որպես մարդու իրավունքնե-
րի գիտության հետագա զարգացման դոկտրինների գեներատորներ, 

• Եվրոպական դատարանի վճիռները` որպես համաձայնագրային 
համակարգի և ԵԽ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի 
իրավաքաղաքական ռազմավարության հեռանկարային զարգացման 
ուղենիշներ,  

• Եվրոպական դատարանի վճիռները՝ որպես խնդրո առարկա 
իրավական հարցի առնչությամբ միջազգային-իրավական միտումների, 
միջազգային իրավական փաստաթղթերում ամրագրված սկզբունքների, 
երբեմն նաև Եվրոպական երկրների լավագույն փորձի ամփոփումներ:  

Եվրոպական դատարանի վճիռների հաջորդ հատկանիշը դրանցում 
արտահայտված դիրքորոշումների հարբերական կայունությունն է: Եվ-
րոպական դատարանը սահմանափակված չէ նախկինում իր վճիռներում 
արտահայտված դիրքորոշումներով և բխում է Դատարանի կանոնների 
51-րդ կանոնի 1-ին մասի բովանդակությունից: Այնուամենայնիվ, Եվրո-
պական դատարանը սովորաբար հետևում և կիրառում է իր նախադեպե-
րը, ինչը բխում է իրավական որոշակիության ապահովման և Կոնվենցիա-
յի նախադիպային իրավունքի կանոնավոր զարգացման շահերից [2]: 

Վերոշարադրյալից կարող է թյուր պատկերացում ձևավորվել առ այն, 
որ Եվրոպական դատարանի պրակտիկան միշտ նույնն է և չի զարգա-
նում, ինչը, սակայն սխալ է։ Եվրոպական դատարանն ինքն էլ արձանագ-
րել է, որ թեև իրավական որոշակիության, կանխատեսելիության և օրեն-
քի առջև հավասարության շահերից է բխում, որ Դատարանը չպետք է 
առանց հիմնավոր պատճառի շեղվի նախորդ գործերով հաստատված 
նախադեպերից, այնուամենայնիվ Դատարանի կողմից համաձայնագրա-
յին իրավունքների դինամիկ և էվոլյուցիոն մեկնաբանման մոտեցում 
չպահպանելը կվտանգի համաձայնագրային համակարգի հետագա զար-
գացումը։ Մասնավորապես, իր քննությանը հանձնված որոշ գործերի 
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շրջանակներում անդրադառնալով աշխատանքային իրավունքների վեր-
ջին զարգացումներին՝  Եվրոպական դատարանը գտել է, որ Եվրոպայի 
խորհրդի անդամ պետությունների պրակտիկայի ուսումնասիրություննե-
րի և իրավունքի զարգացման լույսի ներքո գործատուի հետ կոլեկտիվ բա-
նակցություններ վարելու և կոլեկտիվ պայմանագրեր կնքելու իրավունքը, 
սկզբունքորեն, դարձել է Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածով սահմանված 
«արհմիություններ ստեղծելու և դրանց միանալու իրավունքիե էական 
տարրերից՝ այսպիսով շեղվելով իր նախկինում արտահայտած  և հետևո-
ղականորեն ամրապնդած իրավական դիրքորոշումից առ այն, որ 
քննարկվող իրավունքները չեն ներառվում Համաձայնագրի 11-րդ հոդվա-
ծի պաշտպանության ներքո։ 

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-
նության համաձայնագրի 46-րդ հոդվածի և 39-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 
համաձայն՝ Բարձր պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են կա-
տարել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Համաձայ-
նագրի խախտում արձանագրող վերջնական վճիռները, ինչպես նաև՝ բա-
րեկամական կարգավորման վերաբերյալ կայացրած որոշումները: 

 Վերջնական վճիռների և որոշումների կատարման գործընթացը վե-
րահսկող մարմինը Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեն է, որը 
կազմված է 47 անդամ պետությունների կառավարությունների ներկայա-
ցուցիչներից: Կոմիտեին աջակցում է Մարդու իրավունքների և իրավունքի 
գերակայության գլխավոր տնօրինության Մարդու իրավունքների եվրո-
պական դատարանի վճիռների կատարման ստորաբաժանումը: 

Եվրոպական դատարանի վճիռները պարտադիր են կատարման հա-
մար, ինչը ենթադրում է վճռից բխող ինչպես անհատական, այնպես էլ 
ընդհանուր բնույթի միջոցառումների իրականացում: Եթե անհատական 
բնույթի միջոցառումների նպատակն է վերականգնել դիմումատուի 
խախտված իրավունքները և ապահովել restitution in integrum, ապա ընդ-
հանուր միջոցառուոմների նպատակն է բացառել հետագայում նմանա-
տիպ խախտումների հավանականությունը օրենսդրական փոփոխութ-
յունների, պրակտիկայի բարելավման կամ վճռից բխող այլ անհրաժեշտ 
միջոցառումների օգնությամբ [3]: 

Անդամ պետությունները, կրելով վճռով արձանագրված խախտումնե-
րի հետևանքները վերացնելու իրավական պարտականությունը, անհրա-
ժեշտ միջոցների և միջոցառումների ընտրության հայեցողություն ունեն: 
Որպես կանոն՝ պատասխանող պետությունն է սահմանում անհրաժեշտ 
միջոցառումների շրջանակը, սակայն Նախարարների կոմիտեն վերահս-
կում է այդ գործընթացը: Դատարանը կարող է աջակցել վճիռների կա-
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տարման գործընթացին, մասնավորապես՝ պիլոտային վճիռների ընթա-
ցակարգի միջոցով (կիրառվում է համակարգային խնդիրներին արձա-
գանքելու նպատակով): 

Եվրոպական համաձայնագրի 46-րդ հոդվածից բխում է, որ Եվրոպա-
կան դատարանի վճիռներն օժտված են inter partes պարտադիրության 
ուժով  (այն է՝ պարտադիր են միայն կողմ հանդիսացող պետության կամ 
պետությունների համար) և տեսության մեջ ընդունված մոտեցման համա-
ձայն չունեն erga omnes ազդեցություն կոնկրետ գործով վարույթի կողմ 
չհանդիսացող Եվրոպայի խորհրդի մյուս անդամ պետությունների հա-
մար։ Այլ կերպ ասած՝ Եվրոպական դատարանի վճիռների և՛ օպերատիվ 
և՛ պատճառաբանական մասերը պարտադիր են միայն կողմ հանդիսա-
ցող պետության համար։ 

 Եթե վճռի օպերատիվ մասի առնչությամբ երկրորդ կարծիքը բացառ-
վում է, ապա նույնը չի կարելի ասել Եվրոպական դատարանի վճիռների 
պատճառաբանական մասի ազդեցության վերաբերյալ։ Եվրոպական դա-
տարանի վճիռների պատճառաբանական մասում տրվող համաձայնագ-
րային դրույթների մեկնաբանությունները կարող են ուղղորդող նշանա-
կություն ունենալ Եվրոպայի խորհրդի անդամ մյուս պետությունների իրա-
վական համակարգի և ներպետական իրավունքի զարգացման համար: 
Այլ է հարցը, որ այդ ուղղորդիչ նշանակությունը փոխակերպվի պարտա-
դիրության ուժով` հակառակ պարագայում առաջացնելով իրավական 
հետևաններ: Թեև ներկայումս Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն-
ներն առավելապես հակված են Եվրոպական համաձայնագրի կիրար-
կումն ապահովող միջոցաումների շրջանաներում, ի թիվս այլնի, ապահո-
վել նաև ներպետական իրավունքի համակարգի ներդաշնակեցումը Եվ-
րոպական դատարանի վճիռներով սահմանաված իրավական չափորո-
շիչներին [4], այնուամենայնիվ որպեսզի այդ հարցում ձևավորվի միաս-
նական մոտեցում և ընդլայնվի Եվրոպական դատարանի վճիների ազե-
ցության շրջանակը, կարծում ենք, անհրաժեշտ է այն ամրագրել Եվրոպա-
կան համաձայնագրով:  

Տեսության մեջ շատ վիճելի է Եվրոպական դատարանի վճիռներին 
հաջորդ` անմիջական կիրառելիության հատկանիշ վերագրումը: Այս 
հատկանիշի բովանդակությունը լավագույնս բացահայտվում է Վերմերի 
գործով վճռում, որտեղ հենց Եվրոպական դատարանը վճռի անմիջական 
կիրառելիությանը տվել է հետևյալ բովանդակությունը. «…Եթե Եվրոպա-
կան դատարանի վճռի պատճառաբանական մասը հստակ և լիարժեք է, 
այն ներպետական մակարդակում ենթակա է ինքնակատարման. ազգա-
յին դատարանները պետք է Եվրոպական դատարանի վճռի պահանջները 
կատարեն անմիջականորեն և չկիրառեն ներպետական օրենսդրությունն 



Իրավագիտություն 
 

  

155 

այն ժամանակաընթացքում, քանի դեռ դրա դրույթները համապատա-
խան օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում չեն համապատաս-
խանեցվել Համաձայնագրի պահանջներին» [5]: 

Եվրոպական դատարանի վճիռների անմիջական կիրառելիության 
ապահովումը ներպետական մարմինների համար շատ ավելի դժվար և 
պատասխանատու խնդիր է, քանզի նման իրավիճակում Եվրոպական 
դատարանի վճռին անմիջական կիրառելիություն հաղորդելն իրավակի-
րառողից պահանջում է դեմ գնալ ներպետական օրենսդրությանը։ Նման 
իրավիճակը Լ. Հակոբյանը որակում է որպես contra legem [6, էջեր 118-
119]: Ինչպես տեսական գրականության մեջ, այնպես էլ դատական պրակ-
տիկայում այս հիմնախնդրի շուրջ արտահայտված տեսակետները միաս-
նական չեն: Տեսակետներից մեկի կողմնակիցները գտնում են, որ եթե 
Եվրոպական դատարանի վճռում արձանագրվել է ներպետական այս 
կամ այն օրենքի դրույթի՝ Համաձայնագրի պահանջներին հակասելու 
փաստը, ապա այդ վճռի կատարման հասցեատերը պատասխանող պե-
տության օրենսդիր մարմինն է, որը պարտավոր է ի կատարումն այդ 
վճռի, ներպետական օրենսդրության պահանջները համապատասխա-
նեցնել Համաձայնագրի պահանջներին [7, էջ 73]: 

Հակառակ տեսակետի կողմնակիցները գտնում են, որ անկախ նրա-
նից, թե օրենսդիրն ինչ ակտիվությամբ կկատարի ներպետական օրենսդ-
րությունը Համաձայնագրի պահանջներին համապատասխանեցնելու 
պահանջը, քանի դեռ այդ պարտականությունը կատարված չէ, հակա-
սությունը հաղթահարելու պարտականությունը իրավակիրառողինը՝ 
տվյալ դեպքում դատարաններինն է, որոնք պարտավոր են Համաձայ-
նագրին հակասող ճանաչված նորմերը շրջանցել կամ համաձայնագրա-
յին նորմերն անմիջականորեն կիրառելով կամ ներպետական նորմերը 
Համաձայնագրի համահունչ մեկնաբանությամբ կիրառելով։ 

Այնուամենայնիվ, եվրոպական դատարանի վճիռների անմիջական 
կամ ոչ անմիջական կիրառելիության հարցը յուրաքանչյուր դեպքում 
որոշվում է հիմք ընդունելով տվյալ պետության իրավական համակարգի 
առանձնահատկությունները։  

Այսպիսով, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 
վճիռները Եվրոպական համաձայնագրի պաշտոնական մեկնաբա-
նությունն են, որոնք ունեն գիտագործնական և գիտատեսական նշա-
նակություն, բնութագրվում են հարաբերական կայունությամբ, անմի-
ջական կիրառությամբ և պարտադիր են կատարման համար։  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

АРПИНЕ АРАКЕЛЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 

Европейский суд своим уникальным международно-правовым 
инструментарием  защиты прав человека отличается от всех остальных 
международных инстанций. Решения ЕСПЧ, обусловленные 
особенностями Европейского суда, также характеризуются рядом  
своеобразных  свойств целостное представление которых дает 
возможность наилучшим образом определить юридический характер 
решений ЕСПЧ. Обсуждая теоретические подходы в рамках этой статьи 
и исследуя постановления Европейского суда выявляются и 
интерпретируются свойства решений Европейского суда. 

Ключевые слова: свойства решений ЕСПЧ, юридический характер 
постановлений ЕСПЧ, Европейский  суд. 

Ключевые слова: свойства решений ЕСПЧ, юридический характер 
постановлений ЕСПЧ, Европейский суд. 
 
 
 
 
 

THE LEGAL ESSENCE OF THE DECISIONS OF THE EUROPEAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS 
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The European Court differs from all other international courts in its 

special international legal means of protecting human rights. Due to the 
properties of the European Court of Justice, the decisions of the ECHR are 
distinguished by their peculiar features, the holistic presentation of which 
makes it possible to determine the nature of the decisions of the ECtHR. 
Discussing the theoretical approaches within the framework of this article and 
examining the decisions of the European Court, the properties of the 
decisions of the European Court are identified and interpreted.  

Keywords: properties of decisions of the ECtHR, legal nature of the 
decisions of the ECtHR, European Court. 
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This paper discusses the current perspectives and scenarios of 
China’s democratic transit. For that purpose, the paper accents the 
external political environment and current state of democracy throughout 
the world and internal, institutional, structural, and cultural aspects of the 
potential regime change in China. The paper outlines the circumstances 
of democratic development in China, assumes that there is a small 
probability of democratic transit, underlines wishful thinking in public and 
academic discourse and generally describes diverse scenarios. 

Keywords: democratic transit, institutional environment, China, 
regime change. 

 
It seems it was not long ago when the world was experiencing a third 

wave of democratization by including different countries from the cultural and 
geographic background [1]. The last high tides of the wave were signified by 
the collapse of the Soviet Union and initial democratization of former soviet 
republics. It was then, when Fukuyama [2] manifested the end of history and 
triumph of the liberal democratic model. The emergence of Russia and China 
[3], Islamic radicalism [4], financial-economic crises, right-wing populism 
made many authors claim the “end of the end of history” [5], [6], which even 
Fukuyama himself admitted [7].   

The discussions around democracy and various arguments from all 
sides seem to have no end. One reason for this is the difficulty to define, 
measure democracy and diverging approaches to it. As a form of 
reductionism academic literature considers democracy as a categorical 
variable, while in many ways it is a continuous one [8]. The problem with 
quantifying the state of democracy and democratic performance in many 
ways is a representation of the sorites paradox, where it is hard to 
understand the scarcity or absence of which features makes a country more 
or less democratic.  

Literature offers diverse characteristics for describing democracy: from 
simpler, where holding elections [9] is sufficient to be considered as 
democracy, to more advanced: besides mass suffrage and elective officials’ 
existence of civil and political rights and freedoms [10], [11], [12], to more 
comprehensive ones: where collective decision making and pro-active 
participation [13]; consensus, minority political rights, communal autonomy 
[14] are present. 
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Although depending on the model to assess democracy there is a 
general understanding that democratic performance in recent years has 
declined [15, p. 147]. The downward trend in authoritarian states is much 
steeper and more evident. Since 2015 we can see the situation, the trend got 
much steeper. Moreover, since the democratic recession in 2006, 
democracy has been failing in strategically significant states, such as 
Bangladesh, Thailand, Turkey, the Philippines, and for the first time in an EU 
member country – Hungary [16]. The reasons behind this situation are 
complex: the rising gap between incomes and return on capital thus resulting 
in high inequality [17]; economic hardships [18], especially due to the 
pandemic; bad governance and lack of transparency [19, p. 150]; migration 
and change of socio-demographic picture, due to the latter rise of right-wing 
populism [20].  

Another major reason is the relative decline of the US hegemony, the 
emergence of post-America [21] and isolationism, especially during the 
Trump administration.  

“Internationally, promoting democracy abroad scores close to the 
bottom of the public’s foreign-policy priorities. And the international 
perception is that democracy promotion has already receded as an 
actual priority of U.S. foreign policy.” [22, p. 152] 

The weakening of Western democracies, economic achievements of 
several authoritarian states make it easier for autocratic regimes to justify 
their actions and subvert democratic aspirations. Furthermore, the 
authoritarian regimes do not feel the same organized pressure for human 
right violations, sabotage of democratic norms. Authoritarian regimes in 
response to their disastrous actions are only receiving “the last Chinese 
warnings”.  

To conclude this part, we can state that assumptions of the third 
democracy ebb is now “morphed into a substantial, comprehensive 
regression of freedom and democracy in the world” [23, p. 28], which is facing 
threats from the Russian rage, Chinese ambition and American 
complacency. 

Although great powers such as China “make their own history, but they 
do not make it as they please; they do not make it under self-selected 
circumstances, but under circumstances existing already, given and 
transmitted from the past” [24].  Hence, to understand the Chinese 
democratic perspectives it is essential to outline its political culture and path 
of dependency on the institutional environment. 

The authoritarian, personified rule has accompanied China throughout 
its history, so it is fair to say that patrimonialism is dominant in Chinese 
statehood, in spite of some Confucian bureaucratic-rational elements [25]. 
China within its cluster is the most traditional one and the second for survival 
values on the Inglehart-Welzel cultural map [26]. Under Communist rule, 
China reached its peak of patrimonialism during Mao’s reign. The 
devastating cult of personality, economic dictate and severe constraints on 
rights and freedoms made the Chinese elite rethink the lessons of 
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Maoism.  Economic liberalization, market economy and consequently rapid 
economic growth made many scholars [27] and experts apply linear 
modernization theory and afterwards the distributional one for Chinese 
democratic prospects. Their major assumption was that the improvement of 
living standards and the emergence of a strong middle class and civil society 
will shift Chinese people towards post-materialistic values, such as 
democracy, rule of law as in Western countries [28]. With the introduction of 
elections at the lowest level, those assumptions seemed to have ground. 

However, the reality is different. Since the introduction of the elections 
in the 1980s, it has not touched any other polity.  Moreover, the liberalization 
of the economy did not loosen the political grip of Communist Party. It is 
essential that for the Chinese elite the collapse of the USSR was perceived 
as due to Gorbachev’s political liberalization: perestroika and glasnost. “Six 
why’s” [29], where the mono-party rule is justified, and claims of political 
liberalization: separation of powers, respect of political freedoms, are called 
redundant. This manifest clearly shows the unwillingness of the current elites 
to initiate a democratic change.  

Regarding the collapse of the Communist bloc McFaul [30] outlines three 
scenarios of democratization through non-cooperative relations of their 
actors: 1) an imbalance of power in favor of the democratic challengers, 
which mostly resulted in democracy, 2) distribution favors the rulers of the 
ancient regime that results autocracy 3) more equally divided distribution of 
power, affecting wide range results from partial democracy to partial 
dictatorship. This framework can be applied to Chinese democratic 
perspectives as well. It is hard to observe the democratic challengers on the 
Chinese political map due to the censorship and strict control of 
communications. Mass introduction of ICT and the emergence of some forms 
of civil society made the government react rapidly. With the more spending 
on inner security than on defense, the government uses those resources to 
track, censor and disorganize the undesired cradles of democracy [31]. More 
importantly the data [32] shows that the majority of the citizens support the 
government and its measures to limit civic freedoms. Interestingly around 
90% of respondents value the democratic system, while ~50% find that the 
government is democratic. Moreover, 90% find there is respect for human 
rights in China. So, from the above-mentioned data, we can state that the 
democratic challengers are either marginalized and/or disorganized.  

Hence, with the power distribution favoring the current regime, it moves 
toward the consolidation of authoritarian rule. With the abolishing presidential 
term limits and the introduction of the constitution “Xi Jinping Thought on 
Socialism with Chinese Characteristics for the New Era,” it seems the specter 
of personality cult is haunting China again since the end of Maoism. Would 
this resurgence be a tragedy or a farce, history will show? 

Conclusion 
To conclude, we can state that with the current state of affairs, when 

there is no significant external pressure and inner demand for democracy 
when the elites based on economic performance are able to finance the 
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repressive apparatus and successfully distribute material and non-material 
goods between elites and population, the Chinese robust market of goods 
will not have the same level market of ideas. “Without which democracy can 
be easily hijacked by interest groups and undermined by the tyranny of the 
majority. The performance of democracy critically depends on the market for 
ideas, just like privatization depends on the market for capital assets” [33].   

Unless the economic growth is stagnated, the regime will effectively 
tackle its challengers. However, the two main questions are: a) with the 
personalization of power and deprivation of several members of elites from 
power resources how those elites will respond? Will they have enough 
organizational capacity to resist and even democratize the emerging more 
authoritarian system, b) how will the ruling elite react when it faces economic 
hardships, when faltering revenues will not satisfy elites, population and 
finance repressive apparatus? The choice among those three options will 
define the features of the future Chinese regime.  
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ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ՈՐՈՇ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՏԻԳՐԱՆ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածում քննարկվում է Չինաստանի ժողովրդավարական անց-
ման արդի հնարավորություններն ու սցենարները։ Այդ նպատակով 
շեշտադրվում է արտաքին քաղաքական միջավայրն ու ժողովրդավա-
րության ներկա կարգավիճակը, ինչպես նաև առանձնահատուկ կերպով 
անդրադառնում Չինաստանի ռեժիմի հնարավոր փոփոխության ներքին, 
ինստիտուցիոնալ, կառուցվածքային, մշակութաjին հարթությունները։ 
Հոդվածում նաև նկարագրվում է Չինաստանում ժողովրդավարության 
զարգացման հանգամանքները, կանխատեսվում, որ առկա է ցածր 
հնարավորություն ժողովրդավարական անցման, ընդգծվում է հանրային 
և ակադեմիական դիսկուրսում առկա թյուրընկալումները և քննարկվում 
զարգացման տարբեր սցենարներ։ 

Բանալի բառեր ․  ժողովրդավարական անցում, ինստիտուցիոնալ 
միջավայր, Չինաստան, վարչակարգի փոփոխություն։ 
 

 
 

О НЕКОТОРЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ВОЗМОЖНОГО 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА В КИТАЕ 

ТИГРАН МУГНЕЦЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
 

В статье обсуждаются настоящие возможности и сценарии демок-
ратического транзита в Китае. Для этого статья акцентирует внешнюю 
политическую обстановку и современное состояние демократии в мире, 
а также детально рассматривает внутренние, институциональные, 
структурные, культурные аспекты возможного смена режима в Китае. В 
статье также описаны обстановки демократического развития в Китае, 
спрогнозирована низкая вероятность смены режима и выявлены дейст-
вующие изъяны, упущения в публичных и академических дискурсах.       

Ключевые слова: демократический транзит, институциональная 
среда, Китай, смена режима. 
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The present article attempts to look at Armenia and the Islamic 
World through the lens of possible compatibility of their interests as 
local civilizations. Comparing and contrasting certain seemingly 
unrelated political and perceptual phenomena, the article poses a 
challenge to viewing the contemporary world order from the perspective 
of the “clash of civilizations”. To do so, the article exposes the nature of 
Armenian-Turkish relations as they started to develop upon Armenia’s 
independence in 1991 through the examination of documents in the 
archives of the Foreign Ministry of the Republic of Armenia. 

Keywords: islam, local civilizations, clash of civilizations, 
Armenian-Turkish relations. 

 
On the surface, Armenia’s vital interests are divergent from those of the 

Islamic world. However, a closer look at facts reveals their inherent 
consistency against the backdrop of certain criteria, such as victimhood, 
isolation, denial of rights, debasement, demonization, political exploitation on 
the part of great powers, and unaddressed vulnerabilities, civilizational 
potential, etc. It seems Islam as a civilization does not encompass all Muslim-
majority states from the perspective of the mentioned criteria while readily 
forms a knot with other local civilizations, for instance, Armenian, due to 
overlapping historical experiences in the contemporary world order. By 
“aspirations of local civilizations” we refer to the definition of “national 
ideology” proposed by Mariam Margaryan extending what was termed as 
“national” to cover solitary or universal civilizations. Thus, it is “a system of 
values in organic unity aimed at the provision of vitality for the historically 
defined variety. It is a confluence of monolithic, comprehensive, rigid ideas 
requiring constant modernization that holistically reflect the biosocial identity, 
essence of ideals, strategic interests, norms, aims and includes the 
philosophy of the perpetuation of a specific nation” [1, pp. 239-240]. To give 
a historical example, Mustafa Kemal, the founding father of the Republic of 
Turkey, having arguably referred to what was later termed the Armenian 
Genocide as «fazahat» (Shameful Act), called for Armenia’s “real and 
political elimination” [2, p. 55]. To this day, neither the recognition of the 
Armenian Genocide nor the international campaign against the de-facto 
Republic of Artsakh in 2020 has persuaded the international community to 
realign itself with the rights of the Armenians. Surprisingly, even though both 
Russia and France officially admitted Turkey transferred jihadists to Artsakh 
to fight the Armenians during the recent war [3], no concerted effort was 
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made to either prevent, counter or punish this. A similar example is the 
constant demonization of the Islamic Republic of Iran. While Turkey is viewed 
positively, Iran’s interests are discussed within the framework of competition 
rather than converging historical drives of great powers to expand their 
sphere of influence. Not surprisingly, according to the experts of the 
Washington-based Center for Strategic and International Studies, “Turkey 
has been an important security partner for the US since Turkey joined NATO 
in 1952, has continued to play an important role in US-Iranian strategic 
competition.” [4, p. 2] Iran, however, is mostly viewed as acting suspiciously 
and dangerously in a region where geopolitical and strategic stakes are high. 
By contrast, the Israeli occupation of Palestine or the occupation of a huge 
chunk of an EU member-Cyprus on the part of Turkey is not qualified as 
dangerous, expansionist or otherwise.  

The discussion of the demonization of Islam for the purpose of the 
present article is important for a number of reasons. First, Armenia is 
strategically located in close proximity to the historical and geographic core 
of the Islamic civilization and three of its four immediate neighbors are Islamic 
countries. Second, the presence of relatively large Armenian communities 
across the Islamic world forms a sound infrastructure, to use modern 
parlance, for mutually beneficial partnerships. Further, we believe the Islamic 
and Armenian civilizations have been marginalized due to great power 
policies of domination and as a result of prejudices pervading international 
relations with regard to “civilizational fault lines” [5]. Even though the sheer 
size, the demographic breadth as well as the geopolitical depth of the Islamic 
world means these words should be applied to it illiberally unlike Armenia, it 
is our profound conviction that, overall, Islamic and Armenian interests have 
been either completely overlooked or severely subjected to the whims of the 
contemporary world order. Suffice it to say that the Sykes-Picot agreement 
that drew the map of the Middle East in line with British and French interests 
or the illegitimate incorporation of Armenian territories-Nagorno-Karabakh 
and Nakhijevan-into Soviet Azerbaijan continue to shape the psyche of 
political realities” [6]. Thus, the establishment of the Soviet rule in the region 
violated vital national interests, while the recent civil war in Syria and the 
unabated Turkish-Azeri aggression against Artsakh mauled the geopolitical 
map of the region. This ballyhoo has created inconsistencies and a 
miscellany of interdependencies that further emphasize the vulnerability of a 
number of Islamic states and Armenia to pursue their national interests in a 
way that is consistent with the demands of the international liberal world 
order but at the same time ensures the universal recognition of the legitimacy 
of the political and civilizational aspirations of local civilizations. As we 
approach the essence of our analysis, it should be noticed that we consider 
Turkey to be part of the Western geopolitical domain rather than purely 
Islamic due to its long-standing NATO membership, hence any logical 
inconsistencies stemming from the fact that Turkey is a Muslim-majority 
country should be interpreted in this context. Moreover, Azerbaijan, which is 
increasingly becoming a Turkish satellite state, demonstrates un-Islamic 
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political and geopolitical tendencies through its detachment from the woes of 
the Syrian people unlike Armenia, as well as its strategic security partnership 
with Israel. Therefore, it is also beyond the civilizational dimension of this 
analysis which scrutinizes Armenia and the Islamic world through a 
geopolitical lens and the representation of the legitimacy of their aspirations 
rather than via a religion-based interpretation of politics.  

The Legitimacy of Islamic and Armenian Aspirations as Examples 
for Local Civilizations 

As the ideological contours of the Cold War left little room for the 
discussion of the role of civilizations, the latter came to the surface after the 
Cold War was over. It was exposed in Samuel Huntington’s celebrated theory 
of the “clash of civilizations”. For the purposes of the present article, it should 
be mentioned again that, “Huntington’s cultural determinism leads him not 
only to obscure the conditions that sometimes produce pan-national 
movements but also to view differences between civilizations as largely 
fundamental. That is, at least, logical. For if each civilization is the product 
and advocate of its own unique, primordial values, no common value-base 
exists that will permit conflict resolution” [7, p. 29]. Nevertheless, as it has 
become sufficiently clear from our preferred definition of “local civilizations”, 
we do not see the existence of unique networks of primordial values as a 
major factor necessarily leading to a clash; hence the rest of the analysis will 
follow this line of reasoning. The Armenian political thought has mostly 
concentrated on the role of civilizational differences in the implementation of 
the Armenian Genocide of 1915. Further, the Armenian pogroms in Soviet 
Azerbaijan at the end of the 20th century also contain some elements of 
civilizational incompatibility between the Armenians and the perpetrators of 
those horrific and well-documented crimes against humanity. In this case, 
there is a weighty and alarmingly acute risk factor as the demonization of 
Islam in international academic circles and media might result in holding the 
Islamic civilization exclusively responsible for the mentioned atrocities, 
something that could not be further from the truth, distorts the occurrences 
and jeopardizes Armenia’s future in a malignant interpretation of historical 
realities. On the contrary, as we shall see from the ensuing discussion of the 
demonization of Islam, the Islamic and Armenian civilizations share a lot in 
common in terms of an informally imposed international gag rule that has 
been applied to both, which makes the two strange bedfellows. Having said 
that, Mariam Margaryan claims that ‘’it is necessary to firmly realize that 
Islam has been able to modernize thanks to its flexible system of values and 
not only face or pose challenges but also mould the paradigm of the dialogue 
of civilizations” [8, p. 30]. The author goes on to explain that Islam has been 
capable of going through democratization that adopts “forms of democracy 
or popular political participation typical of Islam” [p. 38]. Finally, M. Margaryan 
discusses the Cairo Declaration of Human Rights in Islam looking into the 
cultural, social, universal dimensions of the latter. Thus, the author arguably 
becomes the first political scientist in Armenia who brings the universality of 
Islamic values to the attention of the expert readership and emphasizes both 
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the adaptability of Islam and the vitality of its system of values. The author 
refers to certain propositions, including the ones in Article 2 which state that 
“life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human 
being. It is the duty of individuals, societies and states to safeguard this right 
against any violation, and it is prohibited to take away life except for a shari'ah 
prescribed reason” [9]. Perhaps more important from an Armenian 
perspective is the one which states that “it is forbidden to resort to any means 
which could result in the genocidal annihilation of mankind.” In a similar 
civilizational context, Mamikon Margaryan investigates the successful 
integration of Muslim immigrants in the United States to address the global 
dimension of civilizational issues. He particularly focuses on the fact that the 
majority of Muslims in America are either wealthy or middle-class, something 
that speaks volumes about their integration and social status [10, pp. 230-239]. 

On a national level, the horrors of the Armenian Genocide have shaped 
the Armenian psyche to a large degree for more than a century. Eye-witness 
accounts are full of abhorrent details. According to one of them, “Men, 
women and children were most barbarously slaughtered-unnamable 
outrages were perpetrated on all. The less horrible outrages were some of 
the following: bayoneting the men, and in this wounded condition either 
burying or burning them; outraging them and then dispatching them with 
bayonets or swords; ripping up pregnant women; impaling infants and 
children on the bayonet… [11, p. 66]”. Understandably, it would be too much 
to expect the Armenians to recast their contemporary national identities in a 
fashion that holds very liberal views with regard to the dialogue between 
civilizations. However, it would also be unfair and misguided to blame the 
horrors on the religion of the perpetrators against the backdrop of many 
similar narratives across time, races and civilizations, something that places 
humankind at the center of the discussion rather than a particular civilization. 
It is here that the sense of victimhood of the Armenians meets the 
demonization of the Islamic civilization. This confluence also envisages the 
shared future of the two core regional civilizations. In this context, we would 
like to draw parallels between the demonization of Islam and the denial of 
the rights of the Armenians. To begin with, Sam Harris discusses issues of 
gigantic proportions mingling sober criticism with superficial exaggerations 
by stating that, “there is something that most Americans share with Osama 
bin Laden, the nineteen hijackers, and much of the Muslim world. We, too, 
cherish the idea that certain fantastic propositions can be believed without 
evidence” [12, p. 28]. As if lumping together all sorts of religious beliefs and 
extremism was not enough, he goes on to make a string of controversial 
declarations. First, he claims Muslims are “extreme in their faith” [p. 112]. 
Then, he purposefully elevates the discussion to the level of an inevitable 
clash depriving Islam of the theoretical opportunity to evolve. For instance, 
speaking of hadiths, Sam Harris concludes that “Islamists regularly invoke 
them as a justification for attacks upon infidels and apostates” [p. 128]. 
Further, in a sharp contradiction to what is argued throughout this article, he 
claims that “despite the occasional influence of Pan-Arabism, the concept of 
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an ethnic or national identity has never taken root in the Muslim world as it 
has in the West” [p. 128]. Finally, having assuredly arrived at the conclusion 
that he has demonstrated Islam is malign, Sam Harris postulates that “unless 
Muslims can reshape their religion into an ideology that is basically benign-
or outgrow it altogether-it is difficult to see how Islam and the West can avoid 
falling into a continual state of war, and on innumerable fronts” [p. 152]. This 
thinking seems to pervade the worldview of many. For instance, Robert 
Spencer says, “While there may have been some abuses in the FBI 
infiltration programs (as there are in all human endeavors), if someone 
agrees to set off a bomb in the cause of jihad at the behest of an FBI 
undercover agent, there is no guarantee that he wouldn’t agree to set one off 
prompted by a genuine jihadist” [13, p. 55] -a rather simplistic approach to 
the discussion of violent extremism. In addition, Bat Ye’or states, “It is 
interesting to note here that Israeli territory—in accordance with the ideology 
of jihad—is regarded as belonging to a united and undifferentiated Arab-
Islamic nation” [14, p. 71]. Obviously, no attention is paid to the plight of the 
Palestinians who have been suffering for decades on end. Nevertheless, 
many an academic has decidedly refuted such depthless and desultory 
analysis of Islamic issues.  First, Dilip Hiro discusses Saudi-Iranian rivalry for 
domination and influence, as well as finely details the intra-civilizational 
tactics of competition when he states, “Despairing of the interminable ethnic 
fighting among Afghans, Pakistan helped an emerging Sunni fundamentalist 
group called the Taliban (Pashto: religious students) in the autumn of 1994 
to forge ahead as its proxy” [15, p.119]. Also, dissecting the nature of 
“decision-making process of Asad's Syria”, Eyal Zisser evaluates the role of 
political leadership and elite in Islamic politics raising the scholarly scrutiny 
of the Middle East to a whole new level [16, p. 1]. In addition, John L. Esposito 
claims, “Many Muslims today believe that the conditions of their world require 
a jihad. They look around them and see a world dominated by corrupt 
authoritarian governments and a wealthy elite, a minority concerned solely 
with its own economic prosperity, rather than national development” [17, p. 
27], something that revolves around social, socially defined geopolitical 
issues at the level of the individual and beyond rendering any bigoted and 
insular interpretation of civilizational issues null and void. The intricate design 
of relationships in the Middle East can be traced back to antiquity. To be 
precise, even though two antagonistic states, namely Iran and Israel, can 
hardly be conceptualized as civilizational twins on the surface, they share a 
lot in common. Not surprisingly, “from the Persians the Jews obtained the 
concepts of linear time, eschatology, angelology, and demonology, as well 
as concepts such as heaven and hell, which later influenced Christianity and 
Islam” [18, p. 6]. In this context, Trita Parsi argues that “Jews and Iranians 
are no strangers to each other. Their cultures, religions, and histories are 
intimately intertwined and date back to biblical times” [p. 6] bearing in mind 
that there are important differences, too, such as “the clash between taarof 
and chutzpah” [p. 9]. Riffling through the pages of the history and culture of 
the Middle East one is bound to come across similar instances when rivals 



Քաղաքագիտություն 
 

  

169 

or allies had extremely divergent patterns of relationships, something that 
does not disprove but seriously challenges the validity of “civilizational fault 
lines” across time and space, at least in the Middle East. The recent 
concoction of allies in the Syrian civil war is yet another vivid example of 
intra-civilizational disparities. This leads us to posing the central question of 
the present article: what are the underrepresented and misrepresented 
aspirations of the Islamic world in the Middle East as well as Armenia that, 
we believe, share the characteristics of not being universally recognized as 
legitimate and are deliberately camouflaged as impermissible in the realm of 
the international order. To give an example, Amnesty International “reveals 
the true extent of Israel’s apartheid regime. Whether they live in Gaza, East 
Jerusalem and the rest of the West Bank, or Israel itself, Palestinians are 
treated as an inferior racial group and systematically deprived of their rights” 
[19]. In another corner of the region, Artsakh, the outbreak of the war of 2020 
ushered in despicable acts, crimes against humanity. Not surprisingly, “the 
statements of President Aliyev became slogans inspiring atrocities against 
Armenians during the war. Those were also used by the servicemen of the 
Azerbaijani Armed Forces during the torture of the Armenian military and 
civilians, while beheading Armenians alive, mutilating the bodies of the 
victims and committing other atrocities.” [20, p. 13] Even though the state of 
Israel, repressive but free and democratic on the one hand, and Azerbaijan, 
violently intolerant and deeply xenophobic on the other hand, are worlds 
apart, their policies are similar in the context of the denial of the rights of the 
Armenians and Palestinians. A similar pattern is observable with regard to 
the Islamic Republic of Iran vis-à-vis Turkey in terms of great power status 
and ambitions. 

Armenian-Turkish Relations in the Early 90s: Lessons to Be Learned 
Armenian-Turkish relations began their course on a shaky foundation in 

the 1990s. Unfortunately, the expansionist drive of the Turkish state 
propelled it towards “punishing” Armenia after the freedom fighters of Artsakh 
became victorious in the war against Azerbaijan. The unilateral blockade has 
perpetuated beyond the war in 2020 when Turkey and Azerbaijan, aided by 
international terrorists and equipped with sophisticated military technologies, 
conquered most of Artsakh as the world turned a blind eye to egregious 
human rights violations. Currently, the fate of Artsakh is at the mercy of a 
Russian peace-keeping mission and it is important to gauge the chances of 
recognizing the legitimacy of the pre-war borders of Artsakh and building a 
multi-civilizational coalition in support of the freedom of this vitally important 
land at a crossroads of civilizations. Thus, as early as the 90s Armenian-
Turkish bilateral ties became the hostage of the conflict with Azerbaijan, 
something that had its recent incarnation in the direct involvement of Turkey 
in the aggression against Artsakh in the autumn of 2020. Therefore, it is safe 
to assume the Armenian-Turkish relations are a reflection of Turkey’s 
regional hegemonic ambitions. In this context, it is important to evaluate the 
beginnings of Armenian-Turkish and Armenian-Azeri ties and interactions of 
the early 90s to be able to determine if they had religious, civilizational 
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overtones. It is important to arrive at a better understanding of these issues 
as they have a twofold significance. First, failing to understand what 
motivates the Turkish policies towards Armenia may result in a 
misunderstanding of the Islamic world as a domain with competing interests 
and national policies. Second, a flawed understanding of the policies in, 
between, towards and by Islamic countries will lead to missed opportunities 
as well as to instrumentalizing the Armenian interests against the Islamic 
world, something that reflects the Azeri-Turkish impetus to exclude Armenia 
from a broader civilizational role. On a different plane, it is necessary to 
discern the similarities and differences of Turkish policies towards the 
Armenians and Armenia to be capable of learning lessons in the context of 
assessing the dynamics of the religious-civilizational factor in this complex 
relationship. To do this, we have perused around thirty documents dating 
back to the early 90s in the archives of the Foreign Ministry of the Republic 
of Armenia. Even though the religious factor is not completely absent from 
the thoughts and considerations of the 1990s, what seems to be even more 
relevant is geography and great power politics. As early as the 1990s the 
newly independent countries of the regions began chartering the hitherto 
unknown waters of independent foreign policies. Meanwhile, Turkey was 
making an attempt to reevaluate its relevant weight in the new geopolitics 
that followed the collapse of the red empire. Not surprisingly, according to 
one document, Turkey aimed at playing the role of a parasite, albeit 
surreptitiously, when it came to previously conquered lands and peoples: the 
Armenians, Arabs and southern Europeans [21, թ.4]. Obviously, this 
assessment hints at the strategic perception of the Turkish state vis-à-vis the 
neighboring states and nations. What’s crucial from the perspective of the 
present article, the Turkish state was chiefly inspired by its imperial past as 
well as the new opportunities geography offered rather than purely religious-
civilizational calculations. Interestingly, Azerbaijan was seen through the lens 
of geography and strategic interests, too, which included, but was not limited 
to, Islam. To be specific, “Azerbaijan is now becoming a crossroads of 
interests for almost all regional and superregional forces-Iran, Turkey, 
Central Asia, Russia, North Caucasus, Islamic fundamentalism and Western 
democracy” [2]. As it can be seen, the great power dimension and geography 
seem to have trumped religious and cultural considerations. This is another 
confirmation that even though religious passions can certainly be 
manipulated or otherwise instrumentalized for political purposes, other 
crucial considerations took precedence. A sobering analysis is, however, the 
reminder that “each party will seek a general platform for unity and apart from 
Islam and Turkic unity there are no other platforms at this stage” [2]. As the 
developments in and around the post-Soviet area have recently 
demonstrated, decades after this analysis was offered, Turkey continues to 
bet on Turkic unity and Islamic values for the purpose of serving its long-term 
and long-range strategic interests, something that empowers the arguments 
of those who see religion, ethnicity and civilizations as defining features of 
contemporary international relations. According to yet another document, “if 
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the “master”-the United States-does not intend to assign Turkey a weighty 
role in Europe, then it will take independent steps in the East” [թ.5] 
Obviously, the choice was again in the realm of great power politics and 
geography. By contrast, Azerbaijan seemed to be more preoccupied with the 
then-ongoing conflict around Nagorno-Karabakh and its geopolitical 
implications. The Azeri press was mostly concerned about the fall of Shushi 
in the context of the presumed treason [22, p.2] as well as the tripartite 
negotiations between Armenia, Nagorno-Karabakh and Azerbaijan [2]. 
Sometimes, the press referred to the foreign press to communicate news 
about the ceasefire and the role of international mediators [20]. Nevertheless, 
Azerbaijan was not immune from geopolitical calculations. To be precise, it 
was argued in the speech of President Elchibey for the Turkish television on 
the 25th of July in 1992 that “the Black and Caspian Seas have long been in 
the hands of the Empire, which treated them the way it liked. However, the 
time has arrived when the fate of the Black Sea will not be determined by the 
Empire but by Russia, Ukraine, Georgia, Azerbaijan and Armenia. [14]” 
Consequently, even Azerbaijan, mired in the consequences of its post-Soviet 
aggression against Artsakh and defeated by Armenian freedom fighters, took 
geopolitics seriously and rather than having a blinkered view with regard to 
religion and civilizations, offered a renewed perspective on the intersection 
of geography, great power politics, regional dynamics and international 
relations. What has been most illuminating in the realm of geopolitics, 
though, is a document entitled “The Role of Ankara in the Foreign Policy of 
the United States”-an exhaustive analysis that offers insights into the issue. 
First, it has an explicit reference to “huge sums in loans” that the United 
States provided Turkey with after “the events unfolding in Iran and 
Afghanistan” [23, p. 3], another example of foreign policy priorities being 
reshuffled as a result of geopolitical shifts. Strategically speaking, the Turkish 
governing elite realized the significance of the role of geography when it 
declared solemnly “the dangerous and tense region of Europe drifted from 
the Alps to the eastern and south-eastern regions of the continent. Turkey 
borders both this region and the highly explosive South Caucasus. Thus, it 
lies in the epicenter of the deeply historical societal transitions of the political 
landscape of Eurasia” [4]. Not only did the global transformations of the time 
reshape the geopolitical thinking of the time but also the regional powers 
began to talk about the competitive spirit of the marriage of geography and 
international relations. Not surprisingly, it was argued that “the existing 
disagreements and competition between Ankara and Tehran, which become 
exacerbated as a result of clashing from time to time, are related to the issues 
of augmenting their prestige and enhancing their influence in the Middle East 
as well as the adjacent regions” [5]. Thus and thus, even though the religious-
civilizational dimension of the international relations of the Middle East and 
South Caucasus cannot be completely overlooked, it seems to be a gross 
exaggeration to argue the ethno-political conflicts and the bitter competition 
among various stake-holders were played out across civilizational “fault 
lines” as great power politics and geographic considerations apparently 
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trump the cultural dimension of political issues. Moreover, the 
instrumentalization of cultural diversity, manipulating religious passions are 
a more likely explanation behind atrocities and crimes perpetrated in the 
name of religion or culture. Finally, the intra-civilizational component in the 
discussion of international relations in the Middle East and the post-Soviet 
area coupled with the conspicuous role great powers played in strategic 
terms further highlights the simplicity of singling out civilizations as either 
causes of evil or destabilizing factors. Against the background of numerous 
factors and dimensions of the overall political dynamics of the regions, it is 
becoming increasingly difficult to randomly pick issues that, from the 
perspective of the analyst, have been more salient and influential than 
others. Hence, not to be confused with the controversial and painful relations 
of Armenia with its eastern and western neighbors, we arrive at an overall 
overlapping perception of the interests of Armenian and Islamic civilizations 
as being convergent in terms of legitimacy.  

Conclusion 
To conclude, it is safe to assume civilization plays a secondary role in 

the power dynamics of international relations, even in such a highly volatile 
and sometimes violent region as the Middle East. The emphasis on religious 
and civilizational differences offers a blinkered, one-dimensional 
understanding of regional issues that blow controversies and rivalries out of 
all proportion. Consequently, rather than concentrating on the destructive 
role certain leaders, ideologies or mass-based popular movements played or 
can potentially play on the political scene, energies are converted into 
tensions due to antagonistic interpretations of religions and civilizations. 
Notably, the deprivation of the Armenian people of the right of self-
determination in their historical homeland due to the Armenian Genocide and 
the recent war in Artsakh, the curbed and targeted ambitions of Iran to extend 
its sphere of influence vis-à-vis other major regional powers, the issues of 
Cyprus and Palestine are all inextricably linked in the context of local 
civilizations. As we have attempted to demonstrate geography, great power 
politics, and particular strands of religion and ideology are capable of 
overwhelming the civilizational divide. Nevertheless, their reach is 
constrained as a result of what we have coined “the civilizational double 
standards” that define otherness based on prevalent geopolitical constructs 
rather than culture. Moreover, a multitude of fault lines within civilizations 
themselves and the triumph of national agendas of political elites leave no 
room for a narrowly defined civilizational consciousness of the world.  
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ԻՍԼԱՄԸ ԼՈԿԱԼ ԵՎ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ 
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԳՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊՐԻԶՄԱՅՈՎ 

ԳԱՐԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածում փորձ է արվել Հայաստանին և իսլամական աշխարհին 
նայել իրենց շահերի հնարավոր համատեղելիության պրիզմայով՝ որպես 
լոկալ քաղաքակրթությունների։ Համեմատելով և հակադրելով առաջին 
հայացքից չփոխկապակցված քաղաքական և պերցեպտիվ երևույթներ՝ 
հոդվածում խնդիր է դրվում ժամանակակից համաշխարհային կարգը դի-
տարկել «քաղաքակրթությունների բախման» տեսանկյունից։ Այդ նպա-
տակով հոդվածում բացահայտվում է հայ-թուրքական հարաբերություն-
ների բնույթն այն տեսքով, որով այն սկիզբ է առել 1991 թվականին Հա-
յաստանի անկախացումից հետո ՝ ուսումնասիրության առարկա դարձնե-
լով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարութ-
յան արխիվի փաստաթղթեր։ 

Բանալի բառեր. Իսլամ, լոկալ քաղաքակրթություններ, քաղաքակր-
թությունների բախում, հայ-թուրքական հարաբերություններ: 

 
 

АРМЕНИЯ И ИСЛАМ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЕГИТИМНОСТИ 
УСТРЕМЛЕНИЙ ЛОКАЛЬНЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

ГАРИК ПОГОСЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

В настоящей статье предпринята попытка взглянуть на Армению и 
исламский мир через призму возможной совместимости их интересов 
как локальных цивилизаций. Сравнивая и противопоставляя некоторые, 
казалось бы, несвязанные политические и перцептивные явления, в 
статье ставится задача рассмотреть современный мировой порядок с 
точки зрения “столкновения цивилизаций”. Для этого в статье 
раскрывается характер армяно-турецких отношений в том виде, в каком 
они начали развиваться после обретения Арменией независимости в 
1991 году, путем изучения документов в архивах Министерства 
иностранных дел Республики Армения. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Статья посвящена политической социализации молодежи, в 
частности, вопросам ранней социализации молодежи, фактору 
политических партий в процессе политической социализации, а 
также роли политической социализации в деле обеспечения 
стабильности политической системы. Кроме того, в статье 
уделяется особое внимание вопросам политического образования 
и воспитания.  

В работе предпринята попытка на основе теоретического ана-
лиза наметить и изложить некоторые практические предложения, 
полезные при разработке программ политической социализации 
молодежи. 

Ключевые слова: политическая социализация, агенты социали-
зации, партии, пропаганда, манипуляция, политическое образование. 

 
Человек есть существо социальное, поэтому взаимодействие с 

социальной средой является для него жизненной необходимостью. 
Лишь социализировавшись в различные группы и общности, человек 
получает возможность полноценно существовать: действовать, разви-
ваться, удовлетворять и реализовывать свои потребности и т.д. 
Социализация – это процесс, способствующий вхождению, интеграции 
и адаптации индивида в социальную среду посредством усвоения 
принятых в ней норм, правил, систем ценностей и установок. Процесс 
социализации предполагает не только приобщение человека к социаль-
ной культуре общества, но и усвоение им различных форм поведения и 
социальных ролей.  

Адаптация индивида в жизненно необходимую среду происходит на 
протяжении всей его жизни. Ему приходится интегрироваться в различ-
ные группы: семью, школьный класс, университет, рабочий коллектив, 
различные ассоциации и т.д. Особое место среди них отводится вхож-
дению индивида в политику. 

По существу, политическая социализация, в сравнении с социали-
зацией вообще, носит более частный характер и ориентирована на 
политическую систему общества. Политическая социализация – это 
процесс усвоения ценностей, норм, представлений, идей и традиций 
политической культуры, присущих данному обществу и ее политичес-
кой системе. Она способствует адаптации и интеграции человека в мир 
политики: повышению политических знаний и навыков, вовлечению и 
приобщению индивида к политической среде, развитию политического 
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сознания и собственного взгляда на политику. В результате чего проис-
ходит формирование политической идентичности, усвоение различных 
политических ролей, моделей поведения и превращение индивида в 
активного субъекта политики. 

Процесс политической социализации происходит посредством и 
под влиянием агентов социализации, таких как: семья, школа, компании 
друзей, трудовые коллективы религиозные организации, социальные 
классы, средства массовой информации, группы интересов, политичес-
кие партии и т.д. [1, с. 107-115]. Причем влияние агентов на различных 
этапах жизненного цикла человека различны. Если на ранних стадиях, 
в детстве и подростковом возрасте, семья и школа как агенты первич-
ной социализации имеют преимущества над другими институтами 
социализации, то в юношеском и более зрелом возрасте их «удельный 
вес» в системе формирования политических установок и взглядов 
меняется.  

Как подчеркивает Д. Хенсон: «Хайман [ Герберт Хэймен] (1959) 
возражает против утверждения о том, что родители, сверстники и школа 
в значительной степени определяют отношение граждан к политике» [2, 
с. 73-78]. На наш взгляд, в этом вопросе более взвешена и убедительна 
позиция Филиппа Васбурна, считающего, что «между агентами социа-
лизации существуют комплексные взаимоотношения на всех стадиях 
жизненного цикла, и относительная значимость каждого из агентов 
социализации может варьироваться от одного периода жизненного 
цикла до другого» [3, с. 30]. Данную позицию поддерживает Д. Хенсон, 
который считает, что «школы могут оказывать большее влияние на 
ранних стадиях, а религия может оказывать большее влияние на более 
поздних стадиях» [2, с. 73-78]. То, что оформившиеся в юные годы 
политические взгляды и представления подвержены изменениям, 
заключает не только Роберта Сигел [4, с. 17-22], преимущественно 
занимающаяся исследованием проблем политического обучения и 
социализации, но и политологи Г. Алмонд и С. Верба [5, с. 360]. 

Мы считаем, что суть дискуссии вполне отчетливо отражается в 
выборе одной из двух взаимосвязанных и одновременно взаимоисклю-
чающих противоположностей. В первом случае специалисты признают, 
что политические установки, сформировавшиеся на раннем этапе 
социализации индивида, не подвержены изменениям и устойчивы 
настолько, что преобладают на протяжении всей жизни, и, тем самым, 
отрицают социализирующую роль большинства агентов, не признавая 
их таковыми. Во втором – наоборот, признают социализирующую цен-
ность тех агентов, которые способны влиять на политическое пове-
дение индивида в более зрелом возрасте и, тем самым, ставят под 
сомнение устойчивую природу детской социализации. 

Еще в свое время Давид Юм писал: «Что бы ни формировало 
нравы одного поколения, следующее усвоит более сильную степень 
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того же самого, ибо ведь люди более чувствительны ко всем впечат-
лениям, полученным ими в детстве, и сохраняют эти впечатления, пока 
живут на свете» [6, с. 611]. 

Подобную мысль выражает и Рональд Инглегарт (далее Рональд 
Инглхарт), изучая культурные трансформации в индустриальных 
обществах и их переход к постмодерну. Он неоднократно акцентирует 
внимание на том, что «наиболее ключевые, рано усвоенные ее аспекты 
мало подвержены переменам...» [7, с. 252], но вместе с тем он подчер-
кивает, что, «конечно, в условиях серьезных и постоянных сдвигов 
социетарного характера преобразованиям могут подвергнуться даже 
ключевые элементы культуры, однако их изменение, скорее, будет 
происходить с вытеснением одного поколения другим, чем путем пере-
стройки сознания взрослых людей, чья социализация уже состоялась» 
[7, с. 252], т.е. «по мере того, как более молодое поколение взрослеет и 
постепенно вытесняет старшее, происходит и трансформация миро-
воззрения, превалирующего в обществе» [7, с. 252].  

Заметим, что позиция Р. Инглхарта опять возвращает нас к воп-
росу, насколько мы верно оцениваем эффективность семьи в деле 
социализации молодого поколения. Ведь если у взрослых, как утверж-
дает автор, культурные установки довольно устойчивы и зачастую не 
поддаются изменениям, а мировоззренческие трансформации в 
обществе происходят в основном через смену поколений, то это значит, 
что продуктивная социализирующая роль семьи, обеспечивающая 
преемственность между поколениями, не столь очевидна и однозначна. 
Тем более что подобные суждения аргументируются постоянным 
снижением традиционности в семье, что, в свою очередь, приводит к 
отклонению от общепринятых ценностно-нормативных установок.  

«Как правило, – пишет Р. Инглхарт, – культурные нормы твердо 
усваиваются в раннем возрасте, получая поддержку и подтверждение 
на дорациональном уровне. <...> Подобные социетарные установления 
имеют большой запас прочности» [7, с. 257]. При этом непонятно, 
почему трансформация ранее усвоенных установок нередко проис-
ходит гораздо быстрее, чем вытеснение взрослых поколений более 
молодыми. Это довольно наглядно видно на примере тех стран, где 
происходят резкие социально-политические, социокультурные и эконо-
мические сдвиги, сопровождающиеся трансформацией политической 
системы, к числу которых относится и Республика Армения после 
распада СССР. В этой стране, например, за 10-15 лет, начиная с 90-ых, 
межличностные и родственные связи значительно ослабли и в неко-
тором смысле обесценились. То есть, менее чем за одно поколение 
(примерно 20 лет) то, что являлось непререкаемой ценностью для 
абсолютного большинства, потеряло былую актуальность и значи-
мость. Естественно, что можно привести массу причин и стимулов, 
способствующих данным изменениям, но это выходит за рамки 
изучаемого нами предмета. 
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Историческая практика полна примеров, показывающих, что 
нередко ценностные сдвиги в обществе, отход от сложившихся и уста-
новленных норм или их переоценка происходят с такой опережающей 
интенсивностью, что объяснить их лишь через сменяемость поколений 
невозможно, так как возникает несоответствие масштаба. Отход от 
существующих норм принимается гораздо большим количеством 
людей, чем только молодым поколением). Следовательно, необходимо 
учесть, что переоценка и отклонения от традиционных ценностей и 
установок в той или иной степени происходят у представителей всех 
поколений и возрастных групп, с той лишь разницей, чтомолодые 
больше подвержены таким трансформациям, чем взрослые. Посему-
мировоззренческие установки, ценности и верования, укоренившиеся 
на ранних этапах социализации и принимаемые в более зрелом 
возрасте, вполне могут подвергаться изменениям, причем в гораздо 
большем масштабе, нежели предполагает теория, предложенная 
Рональдом Инглхартом. 

При этом следует иметь в виду, что изменения происходящие за 
одно, два или три поколения не могут и не должны рассматриваться на 
уровне эволюционных изменений национального характера. 

Итак, первый вывод, который нам будет полезен при разработке 
программ политической социализации молодежи, - это ясное 
понимание того, что сформировавшиеся в детстве и юношестве 
представления о политике довольно устойчивы во времени. Значит, 
им необходимо уделять особое внимание. Вместе с тем усвоенные 
на раннем этапе образы, взгляды и ориентации все же подвержены 
изменениям. Следовательно, взгляды тех подростков, у которых на 
начальных этапах социализации сформировалось неполное, оши-
бочное, примитивное или антисоциальное отношение к политике, 
могут быть скорректированы посредством воздействия на агентов 
ранней социализации, а также при помощи тех агентов, которые до 
этого не играли или не могли сыграть значимой роли в процессе 
социализации индивида. А так как в современных обществах роль 
семьи снижается, то последние приобретают более значимое поло-
жение среди агентов социализации молодежи. 

Известно, что с достижением совершеннолетия и приобретения 
активного избирательного права у многих молодых людей усиливается 
интерес к политике. На этом этапе уже более активно к процессу 
политической социализации молодежи присоединяются политические 
партии. «Будучи специализированными политическими структурами, 
существующими как в демократических, так и в недемократических 
системах, политические партии играют важную роль в политической 
социализации» [1, с. 114].  

Забегая вперед, заметим, что изучение партийной социализации 
может быть полезно не только при разработке теории социализации, но 
и, с учетом существующих особенностей, при реализации комплексных 
программ политического воспитания молодежи. 
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Понятно, что социализирующая деятельность партий происходит в 
рамках политической борьбы за власть. В демократиях ее пик прихо-
дится на период избирательной кампании, а результаты выборов зна-
менуют завершение «уличной» борьбы, перенося противоборствующие 
стороны или в законодательное собрание, или оставляя за бортом 
активного политического процесса. Хотя в поствыборный период актив-
ность партий в деле политической социализации сравнительно сни-
жается, но все же этот процесс носит постоянный характер.  

Некоторые исследователи, например, П. Меркл или Клаус фон 
Бойме настолько высоко оценивают роль партий в деле политической 
социализации, что относят ее непосредственно к партийным функциям 
[8, с. 45-46]. Несмотря на то, что такая позиция в науке является 
парадигмальной, мы не поддерживаем ее. Довод, на котором основана 
наша позиция, обусловлен самим понятием «функция» (лат. functio – 
исполнение). При его содержательном изучении становится очевид-
ным, что определяющим значением данного термина преимущественно 
является не просто деятельность, а «зависимость», «обязанность», 
осуществляемая при ней [9, 10]. В силу этого говорить о функциях 
партий – значит говорить не об их деятельности вообще, а указывать 
на их обязанности. Но поскольку первостепенной целью любой партии 
является стремление к власти, то социализирующая, как и некоторые 
другие общепринятые в науке партийные функции, например, моби-
лизующая функция, в большей степени должны определяться не как 
функции, а как методы и способы достижения, участия или удержания 
власти в рамках институционализированных норм и традиций. 

Такое уточнение вызвано требованием подчеркнуть факт сущест-
вования тенденциозного и зачастую предвзятого, с точки зрения собст-
венной выгоды, отношения партий к делу политической социализации 
граждан, который оставляет свой специфический отпечаток на процесс. 
Иными словами, важно учитывать, что социализация, проводимая пар-
тиями, преимущественно реализуется с учетом не общественных вы-
год, а партийных, так как они заинтересованы в такой политической 
социализации, которая по возможности увеличивала бы число их 
сторонников среди избирательного корпуса [8, с. 53]. И даже если пар-
тии способствуют повышению политической грамотности населения, 
стимулируют его участие в политической жизни страны или способст-
вуют социально-политической интеграции, то все же следует помнить, 
что «в состязательных политических системах партийная социализация 
способна оказаться разобщающей силой» [1, с. 114], которая непо-
средственно затрагивает и молодежь. 

Второй вывод заключается в недопущении, по мере возмож-
ности, или смягчении социализации молодежи по принципу партийной 
принадлежности. В процессе социализации подрастающего поколе-
ния всячески следует избегать тех ее сторон, которые со временем 
могут стать причиной их конфликтов и бессмысленных разногласий 
на политической почве. Естественно, речь не идет об исключении 
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плюрализма и альтернативности выбора партий. Напротив, подчер-
кивается, что выбор политического курса должен осуществляться 
из логики достижения всеобщего блага, а не из удовлетворения 
меркантильных и чисто партийных интересов в борьбе за участие в 
публичной власти. Выбор той или иной партии должен основываться 
на разумности ее программы, на компетентности ее руководства и 
т.д., а не на слепой вере в партийную идеологию или завуалированное 
предвыборными лозунгами пустословие. политическая социализация 
должна быть направлена на воспитание молодежи в духе единства и 
взаимоуважения друг к другу и стоять выше партийных предрассудков.  

Разрабатывая тему политической социализации, нельзя не кос-
нуться ее особой роли в обеспечении стабильности политической 
системы. Очевидно, что ни одна современная демократическая сис-
тема, да и не только, не могут стабильно функционировать и разви-
ваться без определенного, даже, можно сказать, планомерного и 
направленного политического воспитания молодежи. В этой связи 
принятие молодым поколением существующих в обществе демократи-
ческих ценностей политической культуры и обеспечение тем самым 
принципа преемственности поколений становится не чем-то полезным 
и желательным, а чуть ли не жизненно важным условием сохранения 
демократии. По этому поводу обеспокоенность Д. Хенсона тем, что 
«социализация нашей молодежи - это будущее нашей демократии» [2, 
с. 73-78] разделяется многими. Следовательно, непрерывный процесс 
политической социализации молодежи в первую очередь связан с 
потребностью постоянно поддерживать лояльность к существующей 
демократической системе со стороны широких слоев населения, тем 
самым обеспечивая не только ее надлежащее и устойчивое функцио-
нирование, но и легитимность. Необходимость политической социали-
зации для сохранения в обществе сложившейся политической системы 
связана, прежде всего, с приходом новых поколений общества, что 
приводит к необходимости рекрутирования подрастающего поколения 
в политическую систему с заранее заданными идеологическими нор-
мами и ценностями, установками поведения [11, с. 83]. 

В этих целях на самом высоком государственном уровне разраба-
тываются специальные программы и комплекс мер, обеспечивающих 
необходимую степень политичекой социализации граждан. При этом 
государство выступает в данном процессе как субъект играющий 
двоякую роль. С одной стороны, оно при помощи и непосредственном 
участии смежных с ним структур и систем, таких как: политические пар-
тии, крупные общественные и религиозные организации, университеты 
и научные центры – формирует политическую культуру и определяет 
вектор ее развития. С другой стороны, государство берет на себя роль 
основного социализатора, в том плане, что проводит комплексные 
меры для обеспечения необходимого уровня социализации как 
напрямую, так и посредством всех существующих агентов. 
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Собственно говоря, процесс, направленный на усвоение сущест-
вующих норм политической культуры, используется государством и 
правящей элитой как важный инструмент сохранения стабильности 
демократической системы не только в общественных, но и своих 
интересах. Любая верхушка, надеющаяся удержать власть в течение 
долгого времени, будет стремиться к обеспечению своей легитимности, 
пытаясь, как правило, соответствовать установившимся культурным 
нормам, а подчас и переиначивая эти нормы таким образом, чтобы они 
обосновывали ее право на власть [12, с. 279].  

Самоочевидно, что политические элиты, таких стран, как, напри-
мер, США не могут полагаться лишь на естественный процесс передачи 
необходимых политических ценностей и ориентаций от взрослых к 
подрастающему поколению. Для поддержания определенного крити-
ческого уровня преемственности политических и экономических тра-
диций и верований между поколениями требуется постоянное как бы 
«хирургическое вмешательство». 

При этом создается впечатление, что данный процесс уже давно 
выродился в средство прививания молодому поколению только тех 
установок, ценностей и норм политического поведения, которые долж-
ны не только обеспечивать лояльность по отношению к либеральным и 
демократическим ценностям, но и противодействовать симпатиям 
иных, даже гипотетически возможных, социально-политических систем. 
На наш взгляд, такая социализация далека от обучения и больше 
сродни пропаганде – манипуляции. Похоже, что под видом полити-
ческого и патриотического воспитания используются методы которые 
полностью подпадают под энциклопедическую дефиницию пропаганды. 

Пропаганда – это более или менее систематические усилия по 
манипулированию верованиями, взглядами или действиями других 
людей с помощью символов (слов, жестов, баннеров, памятников, 
музыки, одежды, знаков различия, причесок, рисунков на монетах и 
почтовых марках и т. д.). У пропагандистов есть конкретная цель или 
набор целей [13]. При этом «сравнительно преднамеренная избиратель-
ность и манипуляция также отличают пропаганду от образования» [13]. 

Для реализации подобных глобальных программ задействованы 
СМИ, специальные школьные и университетские программы, докумен-
тальные и художественные фильмы, различные форумы и конферен-
ции на государственном и международном уровне и т.д.  

Неся на себе отрицательный оттенок, термин «пропаганда» по 
какой-то причине больше используется как инструмент тоталитарных и 
авторитарных режимов, а не демократических, в связи с чем откровен-
ность Г. Лассуэлла даже удивляет. Еще в 20-х годах прошлого века он 
заметил, что «большая часть того, что раньше можно было достичь при 
помощи насилия и запугивания, сегодня должна достигаться путём 
приведения доводов и убеждений. Демократия провозгласила дикта-
туру болтовни, техника же, позволяющая указывать диктатору, и 
называется пропагандой» [14, с. 631].  
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«В нашем мире на принуждение полагаются в той или иной степени 
все режимы, однако опираться на усвоенные ценности и нормы гораздо 
дешевле и безопаснее, чем зависеть от грубой силы для того, чтобы 
подчинять население своей политике», – отмечает Р. Инглхарт [12, с. 
279]. Возможно, это самое простое объяснение того, почему в США, 
Великобритании, Канаде и во многих странах Европейского Союза 
существуют довольно эффективно разработанные программы и 
комплекс мер, формирующих позитивное отношение молодежи к дейст-
вующей политической системе. В этой связи не вызывает удивления то, 
что современные представления о либеральной демократии и ее 
ценностях слишком идеализированы по сравнению с имеющейся 
практикой, и это, на наш взгляд, прежде всего является результатом 
эффективной пропаганды. При этом она уже давно не ограничи-
вается поддержанием стабильности политических систем суверенных 
демократий, а направлена на политическую социализацию – демокра-
тизацию всего мира по их «вкусу», что создает определенные проб-
лемы для демократического транзита в переходных обществах. Необ-
ходимо четкое понимание того, что«к сожалению, реальность гораздо 
сложнее: то обстоятельство, что каждое общество имеет характерную 
для него экономическую и социальную структуру, а также культурное 
наследие, может оказать решающее воздействие на сохранение или, 
напротив, гибель демократии в данном обществе» [12, с. 286]. Ведь 
«трансформация норм и ценностей в переходный период очень часто 
приводит к утрате политической идентичности в таких обществах» [11, 
с. 87] и может повлечь за собой пагубные последствия в деле построе-
ния демократических институтов.  

Переходя к выводам, сразу хотим подчеркнуть, что внешняя 
пропаганда – это процесс навязывания чужих интересов, который 
представляется в выгодном свете для тех, в чью сторону она направ-
лена. Следовательно, первостепенной задачей в рамках противо-
действия ей являются разработка эффективных программ полити-
ческого воспитания молодежи и повышение гражданского самосоз-
нания. Причем важно, чтобы образовательный процесс носил четко 
просветительский характер, а не вырождался в собственную пропа-
ганду. Например, следует объяснять, что не существует ни универ-
сальных, ни одинаковых демократий. Все демократии имеют свои 
национальные и исторически сложившиеся особенности, а значит, 
нам незачем копировать чужое и нужно вместе создавать собствен-
ную политическую систему. Систему, которая будет основываться 
не только на мировой практике, но и на нашей политико-правовой 
мысли и историческом опыте. История армянской политической и 
правой мысли многократно доказывала, что мы не только можем 
разрабатывать собственное законодательство, причем не уступая 
никому, но и при этом быть не менее прогрессивными. Прекрасней-
шими примерами тому являются: Аштишатские каноны (IV в.); 
Шаапиванские каноны (июнь 444 г.); Каноническая конституция царя 
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Вачагана (Вачаган Барепашт) (начало VI в.); Книга канонов Иоанна 
Одзнеци (Ованес III Одзнеци) (VIII в.); Судебник Давида, сына Алавика 
(около 1130 г.); Судебник Мхитара Гоша (1184 г.); Судебник Смбата 
Спарпета (1265 г.); Ворогайт парац (Западня тщеславия) – консти-
туция, написанная Ш. Шаамиряном в 1773 г. 

Несомненно, политическое образование имеет особое значение в 
деле воспитания молодежи. Но, как уже отмечалось, этот процесс очень 
легко может вырождаться в пропаганду. Мы считаем, что причина 
кроется в неопределенности характера политического образования. 
Другими словами, вопрос должен быть сведен к тому: чему учить? 

Например, в свое время Майкл Оукшит говорил, что «хорошее 
образование должно включать в себя преподавание соответствующей 
политической идеологии...» [15, с. 202], подчеркивая, что «самый прос-
той вид политической идеологии — это единичная абстрактная идея, 
например идея «свободы», «равенства», «максимальной продуктив-
ности», «расовой чистоты» или «счастья»» [15, с. 201]. 

Конечно же, политика пока немыслима без идеологии и ее изучение 
необходимо в процессе образования. Но так как политическая 
идеология является совокупностью идей, формирующих определенное 
мировоззрение, и носит на себе больше нормативный, нежели 
позитивный характер, она не может являться единственным критерием 
политики. Более существенная проблема идеологии, с точки зрения 
политического образования, заключается в том, что она является не 
столько продуктом знания, сколько веры. Изучать идеологию – это 
одно, но брать ее на веру – совсем другое. Именно там, где идея 
представляется как догмат, проходит та невидимая граница, где 
обучение вырождается в манипуляцию. 

Как отмечает Джон Кин: «И теория идеологии, и само это явление, 
и присущий ему радикализм – все ныне принесено в жертву разви-
вающимся формам манипуляторского бюрократического контроля. 
Заявлялось, что идеология strictu sensu есть разновидность оправда-
тельного дискурса, потребность в котором возникает всякий раз, когда 
господствующему классу становится трудно сохранять свое главенст-
вующее положение в данных социальных устройствах; тогда-то и при-
бегают к помощи оправдательной аргументации – такой, как возникшие 
в эпоху модерна буржуазные идеологии индивидуализма и свободы. 
Данные классические идеологии поддерживали «утопические» тен-
денции» [16, с. 344].  

Следует помнить, что любая идеология страдает предвзятостью и 
излишней идеализацией. Это не только делает ее в некотором смысле 
отвлеченной от реальности, но и начинает искажать действительнось. 
По сути, с одной стороны, господствующая идеология не позволяет 
своим приверженцам соответствующе оценивать имеющуюся практику, 
а с другой, изменяет ее в процессе собственной реализации. Чем 
больше идеология проецируется в реальность, тем более отчетливо 
выявляются как ее достоинства, так и пороки. Вспомним, как много со 
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времен Дж. Локка было сделано либеральными авторами для абсолю-
тизации, а далее институционализации и расширения гражданских и 
политических свобод. Но поскольку либералы всячески апеллировали к 
идеальным формам, то в результате идея «свободы» была доведена 
до такой крайности, что сегодня «...свобода становится бессодержа-
тельной. Внутренний процесс опустошения свободы делает невыно-
симой для человека такую свободу. Иными словами: когда свобода 
превращается во всеядность, она становится невыносима» [17, с. 235]. 

Здесь очень важно обратить внимание на то, что, вне зависимости 
от господствующей политической идеологии ее следует изучать, а не 
приучать к ней или агитировать за нее. Обучение предполагает 
получение знаний и навыков и не имеет ничего общего с промыванием 
мозгов. Это в равной степени касается продвижения различных идей и 
установок, которые представляются так, что оказывают большее 
влияние на бессознательном уровне.  

Как пример, нам бы хотелось привести короткий отрывок из извест-
ного в США учебного пособия «Трудным путем демократии: Процесс 
государственного управления в США». В четвертой главе, которая 
посвящена общественному мнению, политической социализации и 
медиа, Кеннет Джанда и его коллеги пишут: «С 1996 и до конца 2001 
года Кабул, столица Афганистана, как и большая часть территории 
страны, контролировался радикальным исламистским движением 
«Талибан», которое практиковало крайнюю форму религиозного права. 
В начале 2001 года тысячи людей собрались, чтобы наблюдать, как 
танк обрушит кирпичную стену высотой 15 футов на человека, приго-
воренного к смерти за изнасилование мальчика. «Талибан» объявил, 
что педофилия является преступлением, за которое полагается 
смертная казнь через побивание камнями. Танк был использован в 
качестве эффективного способа приведения в исполнение этого 
древнего наказания. 

При правлении «Талибана» публичное исполнение жестоких нака-
заний было нормой. В тот же день, когда преступник был раздавлен 
насмерть камнями обрушенной танком стены, врачи на главном 
стадионе Кабула публично ампутировали (под анестезией) кисть 
правой руки и стопу левой ноги у каждого из шести воров. Власти хотели 
этим показать своим гражданам, что они не потерпят криминала. И 
действительно, чиновники ООН с удивлением отмечали, например, что 
при «Талибане» резко сократился ежегодный сбор мака для произ-
водства опиума. Однако то, что являлось преступлением в Афганис-
тане, может вовсе не быть таковым в другой стране. Даже слушать 
западную (фактически любую) музыку при «Талибане» считалось 
преступлением» [18, с. 151-152]. Спрашивается, что должен понимать 
студент из прочитанного? Возможно, что педофилия, воровство и 
производство опиума могут вовсе не считаться преступлением в другой 
стране, а со временем, может, и в собственной? Как говориться, всему 
свое время. Напомним, что уже в 2014 г. штат Колорадо легализовал 
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рекреационное использование конопли. Вот такое вот образование и 
воспитание молодежи. 

Как видно, разработка верных и в то же время полезных для моло-
дежи способов политического образования – довольно сложная задача. 
Тем не менее на некоторые ключевые детали все же стоит обратить 
внимание.  

Во-первых, мы согласны с А. И. Щербининым, что «политологи 
должны отрефлексировать механизмы производства и трансляции 
политического знания, создания объективной и целостной картины 
политического мира, обучения граждан его адекватному восприятию и 
умению ориентироваться в нем. Ведь чтобы стать активным субъектом 
политического процесса, человек должен обладать определенным 
набором политических знаний, умений и навыков, быть включенным в 
процесс общесоциальных перемен» [19, с. 169]. 

Во-вторых, образовательный процесс должен исключать конфор-
мизм. Следовательно, обучение должно быть построено таким обра-
зом, чтобы освоение знаний о современной политике сопровождалось 
выработкой объективно критического отношения к ней, что в даль-
нейшем могло бы привести к усовершенствованию уже имеющихся и 
разработке новых политических систем. Для этого необходимо избегать 
предвзятости в преподавании. Поскольку многое в политической науке 
неоднозначно и дискуссионно, то всегда возникает соблазн поддер-
живать какую-либо одну точку зрения. 

В-третьих, следует заметить, что политика, помимо деятельности 
или, как принято говорить, искусства управлять людьми, также является 
особой формой отношений, в основе которой лежит понятие полити-
ческого. А любые отношения, будь то семейные, экономические, дру-
жеские или партнерские, строятся не только на правах, но и на 
обязанностях сторон. Следовательно, политическое образование не 
должно ограничиваться передачей знаний о политике, ее идеологиях 
или правах. Любое упоминание о правах должно дополняться обязан-
ностями. Мир, где все говорят о правах, не уделяя внимания гражданс-
кой ответственности, не может быть построен на справедливом начале. 

Особое внимание необходимо уделять воспитанию в молодежи 
чувства ответственности по отношению к ближнему, к своей родине, к 
будущим поколениям и т.д. 

В-четвертых, крайне важно, чтобы весь образовательный процесс 
подрастающего поколения был направлен на воспитание в нем чувства 
достоинства, справедливости, нравственности, человеколюбия, морали 
и любви к знанию. А для этого в первую очередь необходимо восста-
новить ценность семьи. Ведь, как верно указывает автор: «Семья – то 
место, где хранится опыт нравственности» [17, с. 286]. 

Можно многое не знать о политике. Но человек, у которого развиты 
вышеуказанные качества, возможно, будет лучше понимать политику и 
ориентироваться в ней, чем те, кто этими качествами не обладает. Ведь 
вся низкопробность современной политики проистекает не только по 
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вине политических деятелей, но и всего населения, которое не 
выдвигает более высокие требования к политическому процессу.  

Нельзя не согласиться с профессором М. Маргарян, которая спра-
ведливо замечает: «Опыт цивилизации показывает, что беда наций и 
государств начинается тогда, когда разрушается политическая сущ-
ность их культурно-нормативной и нравственно-психологической сис-
темы, сформировавшейся с течением времени, когда низкий уровень 
легитимности государственных отношений отчуждает, маргинализи-
рует общество, граждан и особенно молодежь – рассеивая (распыляя) 
дух и власть нации» [20, с. 171]. 

Мы уверены, что правильная и хорошо продуманная стратегия 
политической социализации нашей молодежи должна занимать цент-
ральное место в строительстве армянской государствен-ности. 
Без повышения уровня образования, патриотизма, чувства единства 
и взаимоуважения мы не сможем преодолеть стоящие перед нами 
трудности и занять наше достойное место в мире. 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ. 
ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

ԱՐԱՄ ՏԵՐ-ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

Հայ-ռուսական համալսարան 

Հոդվածը նվիրված է երիտասարդության քաղաքական սոցիալակա-
նացմանը, մասնավորապես, երիտասարդության վաղ սոցիալականաց-
ման խնդիրներին, քաղաքական սոցիալականացման գործընթացում 
քաղաքական կուսակցությունների գործոնին, ինչպես նաև քաղաքական 
սոցիալականացման դերին քաղաքական համակարգի կայունության 
ապահովման գործում։ Բացի այդ, հոդվածում հատուկ ուշադրություն է 
դարձվում քաղաքական կրթության և դաստիարակության խնդիրներին։ 

Տեսական վերլուծության հիման վրա փորձ է արվում նախանշել և 
ներկայացնել մի քանի գործնական առաջարկներ, որոնք օգտակար են 
երիտասարդության քաղաքական սոցիալականացման ծրագրերի 
մշակման համար։ 

Բանալի բառեր. քաղաքական սոցիալականացում, սոցիալականաց-
ման գործակալներ, կուսակցություններ, քարոզչություն, մանիպուլյացիա, 
քաղաքական կրթություն: 

 
 
 

POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUTH: 
PROBLEMS AND PROSPECTS 

ARAM TER-VARDANYAN 
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The article is devoted to the political socialization of youth, in particular, 
the issues of early socialization of youth, the factor for political parties in the 
process of political socialization, as well as the role of political socialization 
in ensuring the stability of the political system. In addition, the article pays 
special attention to the issues of political education and upbringing. 

Based on a theoretical analysis, an attempt is made to outline and 
present some practical recommendations that are useful in developing 
programs for the political socialization of youth. 
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The article examines the socializing multidimensional value of a 
fairy tale. The writers claim that the fairy tale is intended to merge 
personal, collective, and public concerns in the individual's awareness, 
crystallizing the value dimensions of good and evil, handsome and ugly, 
strong and weak, righteous and unjust. Taking the presumption that 
socialization is established via the modernization of norms, value 
systems, and stereotypes as a result of the historical course of 
development that are related to society and individual preferences, the 
authors supported the game logic of the multidimensional values of fairy 
tales. In this perspective, the fairy tale is regarded as a variety of critical 
thinking and a normative manifestation of social behavior, in which 
cognitive, value, and ontological mechanisms of the individual's 
constant socialization are focused. In contrast, the game logic of 
socialization in Louis Carroll's and Hovhannes Tumanyan's fairy tales 
is studied. 

Keywords: socialization, social mobility, fairy tale, behavior, norm, 
order, transformation, adaptation. 

 
The situational review under the current conditions of informational and 

communication technologies is developing in the discourse of history 
resulting in new social norms. Furthermore, this process is accompanied by 
anomalies, which, according to the American sociologist Merton, influence 
individual behavior and weaken the consensus of values and norms formed 
within the framework of historical discourse, necessitating the need to 
provide a multi-level possibility of individual adaptation (conformism, 
innovation, ritualization, retreatism, rebellion)[4, pp.55-56]. Corporate greed, 
denial, and cruelty in individualism established on the basis of individualism's 
principles and the emerging net of floating modernity in this process have 
become the conduct of irresponsible and selfish "new heroes" by the 
opposing viewpoint[2,p. 240]. The article aims to provide a basis for creating 
a universal rational society devoid of religious, ecclesiastical, family, 
cultural, and moral-psychological rulings, as well as traditional, symbolic, and 
folkloric images that give historically fixed protection in memory. As a result, 
fairy tales are being appraised in new ways in many layers of modern society 
and sent to the foundry of one of the most enigmatic processes of 
socialization-fairy stories. Since ancient times, humanity has formed social 
cohabitation rules through fairy tales, emphasizing those borders of good and 
evil, powerful and weak, beautiful and ugly, righteous and unjust, which at 
the time merely thickened the duration of socialization. Based on these 
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assertions, fairy tales united cognitive, value, and ontological mechanisms of 
social connections as a type of critical thinking and stabilized social behavior. 
This is precisely what fairy tales contribute to, the process of long-term 
socialization, and, in reality, for the sake of initiating interactions with others, 
they drive the "I" into a competitive game, where the winner should be the 
possessor of the most honorable virtues. E. Bern identifies three types of 
egos: a parent, an adult and a child, the communication skills of each of 
which are determined by which of these three states the personality is 
currently playing in. Behavioral patterns are formed as a result of 
communication or when attributing figurative situations, which is common in 
the case of fairy tales. There is an incorrect belief that a person's history may 
remain in the past; yet, the status of "ego" is inextricably linked with the past 
and present. If the "child" and "parent" egos are not fixed, the "mature 
person" ego is the most assured. The latter is based on available possibilities 
and accumulated experience, as a consequence of which we learn to make 
a decision. The "child" ego is frequently lost among the other two, yet many 
layers of our thinking are established specifically from infancy and by stimuli 
such as fairy tales. This is why certain behaviors are conducted without one’s 
consciousness; the perception of behavioral models becomes the standard 
of higher self-awareness. We prevent from regulating all other patterns 
through cognition. [3, pp.35-41]. 

Fairy tales have been harmoniously designed for all people around the 
globe and have entered the value system of cognitive thinking inherent in 
distinct communities. Fairy tales, in reality, are intended to build, instill, and 
develop the norms required for socialization, debugging, and adjusting 
human behavior. Fairy tales have a hierarchical structure for these reasons, 
within which mechanisms for the protection of a fair order are established. 
As a rule, a creative altruistic hero (a wise king, a brave warrior, a fearless 
young man, a hardworking beauty) acts with the responsibility of the 
"guardian of a fair order", punishing betrayal, belittling cowardice and 
spinelessness, encouraging diligence, praising wisdom. In this range of 
value multidimensionality, the fairy tale as a way of socialization of a person 
from early infancy has been noticed for its direction and regulating functions. 
Fairy tales confer these attributes as well ".․․ social mobility (stratification) is 
not only filled with creative perversion, but it is also free of genetic limitations" 
[5, pp.27-28]․  

As such, it has been coordinated in tandem with the cultural and ideological 
hegemony of the new elite and has been at the heart of the process of 
socialization being in continuous motion since the Renaissance period, as 
Parsons believed, in the process of socialization of the new elite and stated that  
"the genetic plasticity of the human body and the ability to learn lies exactly 
there". The general purpose of socialization is to instill in "newcomers" to society 
a sense of loyalty and dedication to the system at least. A person "accumulates" 
similar values in himself when conversing with others, as a consequence of 
which compliance with recognized regulatory requirements becomes part of his 
motivational structure[6, pp. 369-371]. 
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A fairy tale, in reality, is an artistic narrative fashioned by a particular 
system of values and linguistic cognition, in which the depiction of high 
human desires illustrates the conflict of heroes symbolizing good forces 
against bad forces: a conflict that invariably results in the triumph of good 
forces. Furthermore, the people communicate their valued ambitions and 
aspirations through the metaphorically presented heroes and fantastic 
occurrences in the fairy tale. In folklore images of fairy tales, such as 
dwarves, elves, fairies, giants, mermaids, trolls or witches, the real and 
magical (miracle), as well as the dream of a happy life, are mixed. Fairy tales 
basically have the same beginning as "Once upon a time", "No idea in which 
country, in which kingdom", and the epilogue is characterized by the 
expressions "three apples fell from the sky", "they reached their desire, and 
you will get to your desire". Initially, the author of fairy tales is the people. 
Later, individual authors like Hans Christian Andersen, Charles Perot, the 
Brothers Grimm, A. Pushkin, S. Marshak, Hovhannes Tumanyan, Ghazaros 
Aghayan developed folk tales, at the same time and independently, revealing 
the mutual coherence of the nations and the universe. 

The author's fairy tales, which reveal his unmistakable beliefs about 
Victorian England's sociopolitical reality, are an exceptional example of the 
author's fairy tale: "The entire universe is a massive chess game that can 
produce an unprecedented move." [7, 15-20 ]. 

The social structure of society is a certain form of interaction of an 
individual whose behavior is mainly determined by social positions 
(statuses), social functions, social norms and values [6, pp. 27-28]. 
Representatives of the lower stratum of society are widely represented 
during the game of croquet [6, pp. 369-371]. It is worth noting that the social 
status of many heroes is underlined in their names-Controller, Duchess, 
Queen, King. 

Carroll classified her characters based on social statuses, and Alice is 
designed to reveal the diversity of values between herself and others, 
creating bridges between the possible and the impossible. Social adaptation 
and social mobility are the causes of status changes. Furthermore, Alice's 
social mobility testifies in support of the society's openness. At first glance, 
this ridiculous and bizarre fairy tale created by a humble Oxford 
mathematician L. Carroll presents current readers with the true image of 
injustice at many levels of the society's social structure and the possibilities 
of resisting it. 

Fairy tales have conquered centuries and old, historical obstacles and 
with their help a person understands the game of life and develops new 
mechanisms of vital activity, the capacity appreciating himself and his 
personality. “The one  getting the best pleasure is where the one who gets 
pleasure is the best and the noblest [10,p.207 ]. The core of socializing is to 
coordinate and adjust a person's conduct with others while also taking into 
consideration the needs and capacities of others, without overestimating the 
potential of self-realization of one's own "I". By supporting such an approach, 
the community is modeling "fair" behavior, contributing to the perception of 
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the multidimensionality of social relations, the establishment of emotional 
stability, the education of an innovative attitude to others, as well as the 
development of communicative competence and social skills. Modeling of 
"fair" behavior begins in childhood, and fairy tales contain such modeling 
aspects that not only serve the formation of social relationships among 
children but adults as well. Russian children's book writer K. Chukovsky, 
having studied the influence of fairy tales on children and people in general, 
formulated them as follows 

CCF = 1 –σ1
2 ; σ1

2 ∈ [0; 1], 
where  σ1

2 is the percentage of investments in overall changes, such as 
cognitive indicators among people, the general influence of the primary 
component or primary hero on other components,  as well as the variations 
of "good and evil, morality and unbelief". When σ1

2  equates to 1, the 
contrast becomes more accentuating and special, while otherwise there is a 
general perception of the phenomenon. According to K. Chukovsky, 
socialization is directly related to the key points of fairy tales. 

Soc = (r({oij}, {eij}) + 1)/2, i = 1…M; j = 1…N, where {oij}  is the chain of 
values among children and  E = {eij} is the chain of values among adults, 
whereas  M and  N  are independent variables. The higher is the level of 
socialization, the closer the index value is to 1 [7, pp.36-39 ]. Here we are 
confronted with another crucial question: children view the world and 
socialize primarily in proportion to their parents' socialization, implying that 
individual remarks on fairy tales may share a common language of notion. It 
should be emphasized that the generation of "Homo Sovieticus" raised by 
the medium of the Russian language through Soviet cartoons and fairy tales 
has a value system based on common language thinking. We are convinced 
that the separation between old and young generations is frequently driven 
by the value differences inherent in this language thinking. In their most basic 
versions, fairy tales have tremendous power. Grimm's fairy tales, written 170 
years ago, are still regarded as unique "agents" of instruction. This 
psychosemantic approach is particularly visible in maintaining and restoring 
people's thinking in post-Soviet countries. 

Because  "in truth, the game is a devotional activity aimed at directly 
supplying for necessities, therefore giving them priority can address many 
more concerns than one might expect," fairy tales and games become an 
essential culture [ 7, p. 216]. 

Fairy tales, in fact, are the first attempts to know evil and good through 
familiarization with social norms and the use of adaptation mechanisms. 
Fairy tales, which have traditionally gone through a complex process of 
transformation and brought up generations, often become just classic works, 
but if we try to look at the work of "The girl and the matches" by Andersen 
with a child's eye, we will see that the issues of socialization are more acutely 
posed within the framework of the humanization of society. Was the society 
socialized, which, apart from private interest, was not interested in improving 
the common interest, unlike the "abandoned"  Andersen's heroine? Carroll’s 
Alice appears before us in a super-modern and superhuman way to adapt to 
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any situation and, what was more encouraged, to adapt the situation to 
herself. And so we unequivocally recognize that the cognitive complexity of 
interpersonal perception is characterized as an indicator of personality 
development, therefore it is important to strengthen interpersonal and 
person-society relations by solving socialization issues. To preserve her 
existence, Alice sets norms in her world, and even the seemingly chaotic 
situation is simply viewed as a reflection of the real world in real time. To 
determine the purposefulness of the socialization process, it is necessary to 
answer the following question: is it possible to socialize during the game, first 
and foremost, through invented, and then seemingly superabundant 
hypothetical thoughts, such as Alice in her world, to see the world from top 
to bottom, to see the world through her own prism, to change the world and 
assert herself in accordance with the dream? 

It is noteworthy that in Soviet reality, the long-lasting socialized image of 
L. Carroll’s Alice was rewritten. Firstly, the red and white figures were 
presented as black and white, after which the marginal way of thinking and 
the fear of leaving the "square" manifested itself in the interpretation of the 
work. Meanwhile, Alice, who seems to be dedicated, not apprehensive of 
change, and endures obstacles, demonstrates the roles that one may take 
on and succeed in if you have a clear aim, "I want to become a queen" [9, p. 
216]․ From an average figure to the major character, everything is a game, 
and one must be prepared not only to play but also to adapt, learn and 
highlight flaws and omissions in the public sphere in authenticity. In fact, L. 
Carroll gives the game philosophy of life through the focused image of 
"Alice," which a PERSON observes in authenticity and generates for himself 
the possibility to self-actualize. However, in today's world of new information 
and communication technologies, there are many individuals who are unable 
to respond to adaptation problems, living at ages 20, 30, and 80, and playing 
the game of life with a meaningful role philosophy. In this context, Alice 
does not see the point in the Hatter's desire to wind up a watch that is not 
able to show the time. However, this is only his opinion and the result of his 
orienting behavior, and it seems that the logic of the whole work is violated 
somewhere. But in fact, this is another proof that the new one, which ensures 
constant adaptation to the social environment, does not always fit into our 
logic and, properly accepted by others, is absorbed into reality like a sponge, 
as Alice did, despite the seemingly ridiculous circumstances. Alice was rather 
doubtful whether she ought not to lie down on her face like the three 
gardeners, but she could not remember ever having heard of such a rule at 
processions; and besides, what would be the use of a procession,' she 
thought, if people had all to lie down upon their faces, so that they couldn't 
see it?' [9,p. 76]․  Carroll’s Alice makes her own rules to interpret reality in an 
unusual way without breaching the rules. It also makes it possible to take into 
account the value-based multidimensionality of the socialization process 
and, in the name of the security of one's own existence, avoid communication 
monotonies and failures. Based on the value-conditioned multidimensionality 
of the socialization process, an individual (for example, Alice) purposefully 
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rotates around a center (both acting in a net and in a gradual manner as well) 
capable of pulling or managing the uncertainty of spatial space. Alice, the 
defender of public welfare and justice, acts as the axis of this center, who, 
with her charisma, assumes the role of a leader to change, adapt or 
purposefully reject reality. In fact, charisma is a "divine gift" with which a 
person endowed not only influences the situation, but can also change it․  
For these reasons, in the Oxford Explanatory Dictionary, "charisma" (Greek 
Χάρισμα) is characterized as a powerful (strong) personal quality of 
attracting people [ 8, p. 236] ․  It is noteworthy that later M. Weber, along 
with studying the structure of the concepts of "power", "possession", 
defined charisma as a gift of God, a potential given by God, "a gift of 
God. An individual blessed with such abilities, according to Weber, 
possesses all of the qualifications necessary to become a "leader." 
Because charisma is a qualitative attribute of a personality, it is first 
and foremost the outcome of its extraordinary traits, and as such it is 
"inaccessible to everyone, which is why it is the highest capacity of 
aristocracy and the outcome of others' imagination." [1, с. 341- 342]. In 
fact, charisma is a qualitative characteristic of people with exceptional 
abilities, with which they differ from ordinary people․  In fact, being 
closely interrelated with the problem of freedom, creative initiatives, 
responsibility and socialization phenomenon, charisma retains 
stable levers of self-affirmation. Such an interpretation helps the leader 
(for example, Alice) to analyze the connection between the phenomena and 
the bridge events gradually unfolding between different layers of society, 
differentiating the processes of primary and secondary socialization․  If the 
primary socialization is based on the behavior of the "main players", then the 
second is to evaluate one's own presence in an accessible environment. In 
light of the foregoing, we underline that social value systems change greatly 
depending on society's level of connectivity․  As a result, in a traditional 
community, this phenomenon assumes the maintenance of order. Sahyan's 
work "Day Turned Dark" in which an Armenian man (or a kid) is socialized 
by conserving tradition symbolized by the crystallization of folklore value, and 
willingly obeys the existing order developing silently. Time cannot be 
hastened, no matter how tough it is, as long as there is no realization of the 
role. 

One was abashed by the other, 
Subdued and orderly. 
My family was sitting 
In order from young to old. 
They were sitting and waiting 
Until grandpa arrived, 
Until in the garden 
The bell on our ox Tsaghik jingled. 
Grandpa entered and with panache 
Assumed his place at the head of the table 
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And the house swelled 
With the scent and whisper of the field. 
And when my grandma 
Took her old ladle in her hand, 
The spoons instinctively 
Became raucous. [11]  
The reality of self-affirmation and self-expression of one's own existence 

acts here on the basis of the behavioral school's premise "Maintain order 
so that order maintains you". Of course, even in the situation of zero-
outcome games, the role of a role-player requires that the game remains in 
memory and maybe repeated an unlimited number of times as a challenge 
to socialization through time. “She generally gave herself very good advice 
(though she very seldom followed it), and sometimes she scolded herself so 
severely as to bring tears into her eyes; and once she remembered trying to 
box her own ears for having cheated herself in a game of croquet she was 
playing against herself, for this curious child was very fond of pretending to 
be two people” [9,p.28 ]. It is obvious that socialization in a dissolving reality 
involves constant improvement of capacity, and one needs to recognize 
reality as it is. In the context of what has been said, Tumanyan's “The Hunter 
That Lied” is noteworthy in this sense. “It was when my father was baptized, 
it was when my mother was born, once we started our hunting with 5-6 
people around equipped with sabres and falchions…” 1 

This grotesque and absurd style involves criticism of the unacceptable 
behavior of society. The works in the person of Carroll, Kafka, Ionesco and 
others were mockeries of social norms, and there is a similar precedent in 
the fairy tale “Hunter the Liar” by Tumanyan. The absurdity in the case of 
Carroll is expressed not only in prose but also in poetry: 

How doth the little crocodile 
Improve his shining tail, 
And pour the waters of the Nile 
On every golden scale! 
How cheerfully he seems to grin, 
How neatly spreads his claws, 
And welcomes little fishes in, 
With gently smiling jaws! [9, p. 31] 
It is noteworthy that in this case, it is impossible to defeat the absurd, 

and it is also impossible to curb it, but with its help, it is possible to deform 
reality and control it. This is the power of the absurd from the point of view of 
ensuring the viability of the government not only to destroy and change the 
social norms formed in the historical perspective but also to create new ones. 
For this purpose, groups are created in the public space, socialized within 
the framework of alternative values. The latter, as "new heroes", manifest 
themselves in the dimensions of individualism, reaching the absurdity of their 
own behavior. 

                                        
1 Translated by co-author  
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The yearning for social roles and a "new hero" is often so clear that 
individuals strive for a "hero" in order to adjust appropriately to his behaviour. 
Socialization is depicted here against the backdrop of game theory. With the 
rational behavior of the players, the Nash equilibrium corresponds to mutual 
non-cooperation, and the Pareto-optimal balance corresponds to the 
behavior of cooperation between the two players. With such a perception of 
reality, we compare the Nash equilibrium and Pareto-optimal balances and, 
by influencing behavior, we can turn a "bad" institution into a "good" 
institution. In all this, the process of socialization plays its priority role, the 
more socialized a society is, the more homogeneous the set of principles of 
the latter are. 

“I wish I hadn't cried so much!” said Alice, as she swam about, trying to 
find her way out. I shall be punished for it now, I suppose, by being 
drowned in my own tears!” [9,p.33 ] 

The current level of development of new information and communication 
technologies proves that the political picture in the world has changed 
dramatically. Turbulence and uncertainty not only do not contribute to the 
emergence of stability but, on the contrary, the pace of change is being 
accelerated. Socialization becomes the anchor to which everyone will cling 
because institutions can be destroyed, and communities will continue to live, 
because, in fact, everyone is given a role and an opportunity for socialization.  

“I could tell you my adventures—beginning from this morning,” said Alice 
a little timidly; “but it’s no use going back to yesterday because I was a 
different person then.” [9,p. 94] 

Sweets and hidden doors, singing turtles and smiling cats that appeared 
on every second page of Carroll's book actually generate alternative and 
contradictory feelings among readers, on the other hand, they try to create 
puzzles that seem completely unrelated to each other in some indescribable 
and invisible ways. In fact, this work, embodied in the era of the Victorian 
awakening and psychoanalysis, can be considered a very conditional fairy 
tale. From the very beginning, the researchers analyzed it, noting the 
importance of the transition from childhood to sexual development and 
behavioral changes due to broad cognition. In this context, Carroll's unusual 
fairy tale was initially studied by political scientists as a complex and 
multidimensional text of playful hermeneutics, within which, through 
ethnocentrism, self-awareness, preservation or rejection of traditions, group 
and individual behavior is adapted with the requirement of prolonged 
socialization. Because in the modern conditions of the development of new 
information and communication technologies, the changing political face in 
the world sometimes leads to unexpected turns. The coil of conflicting 
interests begins with historical foundations and vanishes between the higher 
and lower, visible and unseen concerns of the chaotic present. Multi-
dimensional passages, saturated with ambiguity, imply a watchful appraisal 
of reality, as a consequence of which Alice's perception of herself alters as a 
result of continual impulses from the exterior and interior worlds. “But it’s no 
use going back to yesterday because I was a different person then.” [9, 
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pp.94-95].  Within the framework of what has been said, Tumanyan's hit fairy 
tale is a precedent for situational adaptation, the faster events go and the 
more flexible the rhythm at the center of it all becomes. 

“Twang, twing, twang, 
I traded a thorn for a loaf, 
I bartered the loaf for a lamb, 
I exchanged the lamb for a bride, 
I swapped the bride for a saz, 
I got the saz and became a minstrel, 
Twang, twing, twang.” [12] 
Regardless of the social environment in which a person was born, he is 

given to understand the "big picture", another question is if he does not 
consider himself part of the "big picture". Flexible behavior destroys the 
seemingly uneasy tangle of socialization which in an atmosphere of 
immeasurable emotions contributes to the manifestation of rational behavior. 

My grandpa has planted 
The twigs of our village 
My grandpa has calked  
The horseshoes of our village. [13] 
The author appears to be referring to the fact that each component of 

the social system is so involved that it appears as if its synchronization is due 
to it: grandfather planted trees in the village, grandfather established the 
village walls. 

CONCLUSION 
To sum it up, the identity institute is experiencing a crisis in an ever-

changing world, when the problems of socialization are considered on the 
basis of individualization and generalization of conflict, as well as in 
conditions of everchanging and oversupplied with uncertain norms and 
decaying cultural boundaries. New values established as a result of the 
collapse of the normative system of historically formed values, which 
contributes to depersonalization, have emerged as the key to developing 
mechanisms for the mechanical alignment of people. In the context of what 
has been said, fairy tales as a means of socialization not only do not cease 
to play their role as an educational institution but also as a synthetic germinal 
for the preservation of culture and the transmission of morals represent truth, 
love and hate, enmity and friendship․  It is no coincidence that there is no 
precise literary style in fairy tales, a vivid example of which are Tumanyan's 
fairy tales, which expropriate the national "mirror" in an unusual way. Fairy 
tales from the lyrical plan must be brought to the forefront to encourage 
"unconscious" socialization as the first experience of ideological 
indoctrination. Only via interaction with it is it possible to build a "self-mirror". 
Self-awareness is impossible without comparisons, but it can only be 
achieved by comparing values that retain order in the historical 
discourse. 
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ՀԵՔԻԱԹԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ,  ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ 

ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 

Հոդվածում ուսումնասիրված է հեքիաթի՝ որպես սոցիալականացման 
միջոցի, արժեքային բազմաչափությունը: Ըստ հեղինակների՝ հեքիաթը 
կոչված է անհատի գիտակցության մեջ համադրել սեփական, խմբային, 
ինչպես նաև հանրային շահերը` բյուրեղացնելով բարու և չարի, ուժեղի և 
թույլի, գեղեցիկի և տգեղի, արդարի և անարդարի արժեքային չափումնե-
րը: Ելակետ ընդունելով որ սոցիալականացումը հասարակության զար-
գացման պատմական ընթացքով և անհատական նախասիրություններով 
պայմանավորված` ձևավորվում է նորմերի, ավանդույթների, կարծրատի-
պերի արդիականացման օգնությամբ, հեղինակները հիմնավորել են հե-
քիաթի արժեքային բազմաչափության խաղային տրամաբանությունը: 
Այդ համատեքստում էլ ուսումնասիրված է հեքիաթը՝ որպես քննադատա-
կան մտածողության և սոցիալական վարքի նորմավորված արտահայտ-
ման ուրույն ձև, որում խտացվել են անհատի հարատև սոցիալականաց-
ման ճանաչողական, արժեքաբանական, գոյաբանական կառուցակար-
գերը: Համեմատության մեջ վերլուծված են Լուիս Քերոլի և Հովհաննես 
Թումանյանի հեքիաթներում առկա սոցիալականացման արժեքային 
բազմաչափության խաղային տրամաբանությունը: 

Բանալի բառեր. սոցիալականացում, սոցիալական շարժունակություն, 
հեքիաթ, վարքագիծ, նորմ, կարգի պահպանում, կերպափոխում, հար-
մարվողականություն։ 
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ЦЕННОСТНАЯ МНОГОГРАННОСТЬ СКАЗКИ КАК МЕТОДА 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 
МАРИАМ МАРГАРЯН, ГЮЛЬНАРА ДАНИЕЛЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 

В статье рассматривается ценностная многогранность сказки как 
метода социализации. Авторы считают, что сказка призвана соединить 
в сознании личности его собственные, групповые, а также общест-
венные интересы, кристаллизуя ценностные измерения добра и зла, 
сильного и слабого, прекрасного и безобразного, справедливого и 
несправедливого. Принимая за основу то, что социализация форми-
руется историческим развитием общества и индивидуальными пред-
почтениями с помощью модернизации норм, традиций, стереотипов, 
авторы обосновали игровую логику ценностной многогранности сказки. 
В этом контексте сказка изучается как уникальный способ нормативно 
выраженного критического мышления и социального поведения, в 
котором закреплены когнитивные, ценностные и онтологические меха-
низмы долгосрочной социализации личности. В сравнении анализи-
руется игровая логика ценностной многогранности социализации в 
сказках Льюиса Кэрролла и Ованнеса Туманяна. 

Ключевые слова: социализация, социальная мобильность, сказка, 
поведение, норма, сохранение порядка, трансформация, адаптация. 
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ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (GR) ԻՄԻՋԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԵՎ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ (PR) ԳՈՐԾԻՔ 

ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ1, ԷԼԵՆ ԽԱԼԻՆՅԱՆ2 
1 Երևանի պետական համալսարան 
 2 Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա 

 
Հոդվածը նվիրված է էլեկտրոնային կառավարման համակարգի 

ներդրմանը՝ դրական կողմերին, առանձնահատկություններին։ Շեշ-
տադրվել է, թե քաղաքացիները ինչպես են ընկալում էլեկտրոնային 
պետական կառավարումը։ Մեզ առանձնապես հետաքրքրում էր քա-
ղաքացիների շրջանում ինչպե՞ս է տեղի ունենում էլեկտրոնային հար-
թակների վերաբերյալ իրազեկման գործընթացը և դրա հիման վրա 
որքա՞ն է հասարակության տեղեկացվածության մակարդակը: Ինչ-
քան է գնահատվում ներդրված համակարգերի արդյունավետությունը 
և հարմարավետությունը (user friendly): Իրազեկումը և գիտելիքի փո-
խանցումը քաղաքացիներն կարևոր քայլ է, որի ոչ լիակատար իրա-
կանացման դեպքում ներդրված համակարգերը չեն կարող ապահո-
վել համապատասխան արդյունավետությունը։ 

 Բանալի բառեր. էլեկտրոնային պետական կառավարում, հան-
րային ընկալումներ, առցանց համակարգեր: 

 
Պետական կայքերն այսօր կիրառվում են որպես պաշտոնական տե-

ղեկատվության պրոակտիվ տրամադրման ամենաարդյունավետ գործիք-
ներից մեկը: Համացանցային կայքերը չեն կարող լինել ինքնանպատակ, 
դրանք պետք է ծառայեն մեկ առանցքային խնդրի՝ պաշտոնական տեղե-
կատվության լիարժեք, մատչելի, արագ տրամադրմանը, ինչպես նաև ա-
պահովեն տեղեկությունների տրամադրման և ստացման առցանց գոր-
ծիքներ՝ կրճատելով քաղաքացիների դիմումների, բողոքների, հարցում-
ների և առաջարկությունների պատասխանների թղթային առաքման հա-
մար անհրաժեշտ ժամանակային և նյութական միջոցները:  

Էլեկտրոնային կառավարումը. 
• նվազեցնում է աշխարհագրական հեռավորությունների նշանա-

կությունը,  
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• թույլ է տալիս մեծացնել կապերի թիվն ու ակտիվացնել կոմունի-
կացիաները,  

• նպաստում է կոմունիկացիոն ինտերակտիվության հնարավորութ-
յունները լիովին օգտագործելուն,  

• թույլ է տալիս հաստատել կապեր, որոնք մինչև վերջին ժամանակներ 
մասամբ հնարավոր չէին կամ բոլորովին այլ որակի և մակարդակի էին,  

• ինչպես նաև թույլ է տալիս մեծացնել կոմունիկացիաների արա-
գությունը:  

Կառավարության համար խնդիր է ստեղծել վստահության, ապահո-
վության, հուսալիության մթնոլորտ քաղաքացիների շրջանում և այդ ամենը 
հնարավոր է իրականացնել մտածված իմիջի (այսուհետև՝ կերպար),  
GR-ի, PR-ի համապատասխան գործիքակազմի օգտագործման պարա-
գայում, որը նպաստում է նաև քաղաքացիների իրազեկվածության աստի-
ճանի վրա։ 

Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել պետական էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգերի կերպարը, հասկանալ ի՞նչ գործիքակազ-
մեր են կիրառվում, որոնք նպաստում են պետություն-քաղաքացի կապի 
ստեղծմանը։  

Ժամանակակից գրականությունում առկա են բավական շատ հետա-
զոտություններ և օրինակներ, թե ինչպես է պետք վարել պետական կա-
ռավարման մարմինների կայքերը, ապահովել դրանց գրագետ վարումը 
լրատվադաշտում և միևնույն ժամանակ լինել պարզ և մատչելի օգտատե-
րերի համար։ Այս կերպ պետությունը հնարավորություն է ընձեռում անմի-
ջապես հաղորդակցվել քաղաքացիների հետ և ստեղծել պետական կեր-
պար, որը պետք է նպաստի մի շարք գործոնների զարգացմանն ու հաղ-
թահարմանը [9]։ 

Ըստ հետազոտությունների՝ միջինում օգտատերը Facebook (դիմա-
տետր) սոցիալական ցանցում ամսվա կտրվածքով անցկացնում է յոթ ժամ 
[7]։ Ըստ Pew-ի հարցումների՝ 78% 18 անց ամերիկացիներն օգտագործում 
են համացանցն ամենօրյա հիմքով և նրանցից 67%-ը օգտագործում է, որ-
պեսզի այցելի տեղական, պետական և դաշնային կայքէջեր [8]։ Այս վի-
ճակագրությունները ցույց են տալիս, որ համացանց-տեխնոլոգիաներն 
ամենից տարածված և ժողովրդավարական եղանակն են ծառայելու որ-
պես տեղեկատվության աղբյուր։  

Չնայած առկա են մի շարք սահմանումներ կապված հանրային կա-
պերի ստեղծման հետ՝ սակայն ժամանակակից պրակտիկայում կարելի է 
առանձնացնել այն որպես կառավարման գործառույթ ունեցող համա-
կարգ, որն ընդգրկում է կազմակերպությունների և հասարակության միջև 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2022 
 

 

204 

դրական հարաբերությունների տարածում ու պահպանում, որից էլ կախ-
ված է երկկողմանի հավասարաչափ հաղորդակցությունը [6]։ Հավասա-
րաչափ հաղորդակցություն նշանակում է, որ արտաքին և ներքին հար-
թակներում առկա է երկխոսության համակարգ, որն էլ օգնում է հասկա-
նալ քաղաքացիների ցանկությունները, հետաքրքրություններն ու պա-
հանջները։ Մինչ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումն ըն-
դունված էր միայն տեղեկատվության մատուցման ձևաչափը և ոչ թե դրա 
բացատրումը և բացակայում էր կառուցողականությունը։  

Առցանց կառավարման համակարգն ունի հետևյալ առավելությունները 
(տե՛ս Աղյուսակ 1) [2]:  

Աղյուսակ 1 
Առցանց կառավարման համակարգի հիմնական առավելությունները 

 
Բարձր 
հասանելիություն  
 

Այս մոտեցումն ապահովում է ծառայության բարձր 
հասանելիություն, քանի որ եթե ծառայություն մա-
տուցողը ձախողի, մյուսները կշարունակեն աշխա-
տել և կշարունակի գործել ընդհանուր ծառայությունը։ 

Ծախսարդյունա-
վետություն  
 

Արդյունավետության մասով օգուտներն երկակի 
են։ Առաջինը՝ քանի որ Ծառայությունը վերստին 
օգտագործվող բաղադրիչ է, ապա դրանով խնայո-
ղություն է կատարվում յուրաքանչյուր էլեկտրոնա-
յին ծառայության համար իրականացման և ին-
տեգրման ծախսերի մասով։ Երկրորդը՝ նախագ-
ծումը թույլ է տալիս կապ հաստատել բազմակի ծա-
ռայություններ մատուցողների հետ և հանգեցնում է 
առողջ մրցակցության դրանց միջև՝ հնարավորութ-
յուն տալով ծառայություններ մատուցողներին 
մրցակցել ծառայության որակի և գնի հարցերում։  

Գործառութային 
(Ֆունկցիոնալ) 
ճկունություն  
 

Հնարավոր է կարգաբերել այնպես, որ տարբեր ծա-
ռայություններ մատուցողների հնարավոր լինի 
ներգրավել օգտագործման տարբեր սցենարնե-
րում։ Նաև հնարավոր է, անհրաժեշտության դեպ-
քում, օգտագործել մեկ կամ շատ ծառայություններ 
մատուցողների միևնույն գործարքի համար։ 

Դյուրին 
պահպանման 
հնարավորություն  
 

Համակարգի բաղադրիչներն իրարից առանձնաց-
ված են և հաղորդակցվում են հստակ սահմանված 
միջերեսով (interface)։ Բոլոր ծառայություններ մա-
տուցողները փոխկապակցված են կարգաբերելի 
պարամետրերի միջոցով, որը հնարավորություն է 
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տալիս հընթացս ավելացնելու նոր ծառայություններ 
մատուցողներ կամ դադարեցնելու գործողների աշ-
խատանքը։ 

Տեխնոլոգիական 
չեզոքություն  
 

Հավասար հնարավորություններ և պայմաններ է 
ապահովում ծառայություններ մատուցողների հա-
մար՝ ներգրավվելու այդ գործընթացում, և քաղա-
քացիների համար՝ որոշելու, թե ով է նրանց ծառա-
յություններ մատուցելու։ 

Տեղեկատվական 
անվտանգություն  
 

Համակարգերի միջև հաղորդակցման համար ան-
վտանգության ծառայությունները կտրամադրեն 
անձի վավերացման, նույնականացման և ծած-
կագրման կառուցակարգեր, որը հիմնված է միջազ-
գային ստանդարտների վրա։ 

 
Պետական բյուջեի, ինչպես նաև մի շարք միջազգային կազմակեր-

պությունների (ԵՄ, ՄԱԿ) և Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ՀՀ 
կառավարությունը կարողացել է իրականացնել մի շարք ծրագրեր, որոնք 
նպաստել են կառավարման համակարգի արդիականացմանը։ Գործնա-
կանում ՀՀ-ում էլեկտրոնային կառավարման ներդրման աշխատանքներն 
սկսվել են դեռևս 2008-ից, սակայն միայն 2010-ի տարեսկզբին ՀՀ կառա-
վարությունը հաստատել է 2010-2012 թթ. համար «ՀՀ-ում էլեկտրոնային 
հասարակության ձևավորման հայեցակարգը» [4], որը հանդիսանում է է-
լեկտրոնային ծառայությունների մասայականացման «ճանապարհային 
քարտեզ»։  

ՀՀ-ում էլեկտրոնային կառավարման զարգացումը և առաջխաղա-
ցումը իրականացվում են էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուց-
վածքների ներդրման գրասենյակի կողմից (ԷԿԵՆԳ) [1]։ Տվյալ համակար-
գը հանդիսանում է ՀՀ-ում էլեկտրոնային կառավարման նախագծերի 
ներդրման և իրականացման գործընթացն իրագործող հարթակ, որը 
նպաստում է էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում քաղաքացի, ձեռ-
նարկության և պետական կառույցներ կապի հաստատմանը և ամրապնդ-
մանը։ Համակարգը ուղղված է էլեկտրոնային կառավարմանն առնչվող 
նախագծերի ներդրմանը։ Համակարգի առաքելությունն է համարվում 
դյուրացնել քաղաքացիների հաղորդակցումը պետության հետ։ Այն առա-
ջարկում է հետևյալ հնարավորությունները՝ 

 Ցանկացած պահի տեսնել, թե քաղաքացին ինչ տվյալներ ունի 
պետական շտեմարաններում՝ անձնագարային տվյալներ, ընտանեկան 
կարգավիճակ, պատկանող գույք և այլն։ 
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 Կազմակերպություններն այլևս քաղաքացուց կարող են չպահան-
ջել փաստաթղթեր, այլ նրա համաձայնությամբ ստանալ տեղեկատվութ-
յունն անմիջապես պետական մարմիններից։ 

 Նույնականացման քարտի օգնությամբ կարողանալ օգտվել պե-
տական ծառայություններից։ 

 Էլեկտրոնային ստորագրված փաստաթուղթը համարժեք լինի 
ձեռքով ստորագրած թղթային տարբերակին։ 

 Նամակներ ուղարկել և հետևել նամակին՝ առանց այցելելու որևէ 
պետական մարմին։ 

Էլեկտրոնային կառավարման իրականացման կարևորագույն հատ-
կանիշներն են արդյունավետ և քիչ ծախսատար վարչարարության իրա-
կանացումը, ինչպես նաև հասարակության և կառավարության միջև 
փոխհարաբերությունների նոր ձևաչափի ներմուծումը, որն էլ փաստում է 
ժողովրդավարության զարգացմանը՝ երկրի ներսում և հասարակության 
առջև կառավրության ծավալած գործունեության պատասխանատվութ-
յան բարձրացմանը [5]։ 

Հետազոտական աշխատանքն իրականացնելու նպատակով՝ ուսում-
նասիրվել է www.e-gov.am հարթակը [3]։ Տվյալ կայքի նպատակն է մեկ-
տեղել Հայաստանի Հանրապետության պետական գերատեսչություննե-
րի էլեկտրոնային կառավարման բոլոր գործիքներն ու տվյալների հիմնա-
պաշարները և հարմարավետ միջավայր ստեղծել դրանց օգտագործման 
համար:  

Հետազոտությունն իրականացնելու նպատակով կազմվել է հարցա-
թերթ։ 

Հարցաթերթի մեթոդ։ Հարցաթերթում տեղ գտած հարցերը օգնում 
են բացահայտելու քաղաքացիների ընկալումն ու վերաբերմունքը դեպի 
էլեկտրոնային կառավարման համակարգ: Հարցերն ուղղված են բացա-
հայտելու՝ ի՞նչ եղանակով են քաղաքացիները իրազեկվում պետական 
կառավարման հարթակների իրականացրած աշխատանքների մասին, 
ո՞ր գործառույթներն են ամենից կիրառելին և ի՞նչ փոփոխություններ են 
ակնկալում։  

Հետազոտության ընտրանք։ Հետազոտական ընտրանքը բաղկա-
ցած է 67 հետազոտվողից։ Ընտրանքի մասնակիցներն արական և իգա-
կան սեռի ներկայացուցիչներն են, տարիքային շեմը՝ 19-35 տարեկան։  

Հարցաթերթային արդյունքների վերլուծության համար կիրառվել է 
SPSS վիճակագրական ծրագրային փաթեթը։ 

Հետազոտվողներին առաջադրվել է հարց արդյո՞ք նրանք ծանոթ են 
www.e-gov.am հարթակին, որի արդյունքում (տե՛ս Գծապատկեր 1), պարզ-
վում է, որ հետազոտվողների մեծամասնությանը ծանոթ է տվյալ հարթակը. 

http://www.e-gov.am/
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Գծապատկեր 1. Հարցվողների տեղեկացվածությունը www.e-gov.am 

հարթակից 
 

Ինչպես պարզ է դառնում Գծապատկեր 2-ից՝ քաղաքացիների մեծա-
մասնությունը լսել է հարթակի մասին, սակայն այն չի օգտագործել, 43.4%-ը 
օգտվում է համակարգից, սակայն հազվադեպ և միայն մեկ հարցվողն է 
նշել, որ հաճախ է օգտվում համակարգից։ 
  

 
Գծապատկեր 2. Հարցվողների շրջանում կայքի կիրառելիությունը՝ 

տոկոսներով 
 

Մեզ առանձնապես հետաքրքրում էր թե որ հարթակների միջոցով են 
քաղաքացիներն իրազեկվել կայքի մասին։ Առանձնացրել ենք այն հար-
թակները, որոնք նաև համարվում են գործիքակազմ հանրային կապերի 
արդյունավետ կազմակերպման համար (տե՛ս Գծապատկեր 3). 

70.10%

29.90%

Այո Ոչ

http://www.e-gov.am/
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Գծապատկեր 3. Հարթակը, որտեղից տեղեկացել են www.e-gov.am 
կայքի մասին 

Ըստ ստացված արդյունքների՝ հարցվողների մեծամասնությունը կայ-
քի մասին տեղեկացել է համացանցից 52.8%, համալսարանից 30.2%, աշ-
խատավայրից և որևէ պետական կառույցից՝ համապատասխանաբար՝ 
13.2% և միայն 9.4%-ը՝ հեռուստատեսությունից, 5.7%-ը՝ ռադիոյից։ Այսպի-
սով կարող ենք նշել, որ իրազեկումն ամենից լավ տեղի է ունեցել համա-
ցանցի և համալսարանների միջոցով։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, 
որ մյուս հարթակները նույնպես կարիք ունեն առավելագույնս օգտագործ-
վելու որպես գործիք և կատարելու իրազեկում հասարակության տարբեր 
շերտերի համար։ 

Հետազոտության շրջանակներում, հետազոտվողներին խնդրել ենք 
գնահատել www.e-gov.am հարթակի՝ արդյունավետությունը, հարմարա-
վետությունը և մատչելիությունը 0-ից 10 բալային համակարգով, որտեղ 
0-ն ենթադրում է բացասական միտում իսկ 10-ը՝ դրական։ Ստացված 
արդյունքները ստորև (տե՛ս Աղյուսակ 2). 

Աղյուսակ 2 
Հարցման միջինացված տվյալները՝ կապված հարթակի 

արդյունավետության, հարմարավետության և մատչելիության հետ  

Հատկանիշներ 
Սեռ Միջին Ստանդարտ 

շեղում 
Ստանդարտ 
միջին սխալ 

Արդյունավետ 
Իգական 6.41 2.383 .443 
Արական 8.08 2.019 .560 

Հարմարավետ 
Իգական 6.45 2.585 .480 
Արական 8.08 2.362 .655 

Մատչելի 
Իգական 6.83 2.331 .433 
Արական 8.15 2.075 .576 
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Ըստ ստացված տվյալների՝ պարզ է, որ հարցվող քաղաքացիների 
շրջանում հարթակի արդյունավետությունն իգական սեռի ներկայացու-
ցիչների մոտ գնահատվում է միջինից մի փոքր բարձր՝ 6.41 միավոր, իսկ 
արական սեռի ներկայացուցիչ հետազոտվողների շրջանում արդյունավե-
տությունը գնահատվել է բարձր՝ 8.08 միավոր։ Հարմարավետությունը և 
մատչելիությունը կայքի գնահատվել է նմանապես, ինչպես արդյունավե-
տության դեպքում համապատասխանաբար՝ 6.45; 6.83 իգական սեռի 
ներկացուցիչ հարցվողների շրջանում և 8.08; 8.15 արական սեռի ներկա-
յացուցիչ հարցվողների շրջանում (ըստ Լիվինի դիսպերսիայի F=.183 և 
երկրորդական արժեք t=.035)։  

Հետազոտվողների շրջանում առաջադրվել էր հարց, թե հիմնակա-
նում ո՞ր գործառույթն է ամենից շատ կիրառելի իրենց համար։ Ստացված 
արդյունքները ցույց են տալիս, որ հետազոտվողների մեծամասնությունը 
հարթակն օգտագործում է այլ անհրաժեշտ հղումներ փնտրելու համար՝ 
52.2%։ Հարցվողների 30.4%-ի համար հարթակն օգտագործվում է արձա-
նագրային որոշումներ դիտելու համար։ 19.6%-ը պատասխանել է, որ դի-
տում է կառավարության և վարչապետի, փոխվարչապետերի որոշումնե-
րը։ Սակայն նշենք, որ հարթակը բազմագործառութային է և մի շարք ալյ 
գործառույթններ իրականացնելու հնարավորություն է ընձեռում։ 

Այն հարցին թե ո՞ր քայլն են հատկապես կարևորում պետական կա-
ռավարման համակարգի օնլայն հարթակների արդյունավետության 
բարձրացման համար, պատկերը հետևյալն է (տե՛ս Գծապատկեր 4). 

 
Գծապատկեր 4. Ո՞ր գործոնն է առավել կարևոր պետական 

կառավարման համակարգի օնլայն հարթակների 
արդյունավետության բարձրացման համար 
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Չնայած որ հարցվողների մեծամասնությունը ունեին տեղեկություն 
www.e-gov.am հարթակի վերաբերյալ, նրանց 52.6%-ը կարծում է, որ անհ-
րաժեշտ է բարձրացնել հասարակության տեղեկատվությունն առցանց 
համակարգերի վերաբերյալ։ 19.3%-ը նշել է, որ ցանկալի է ավելանան առ-
ցանց ծառայությունները։ 15.8%-ը նշել է ավելի հաճախորդակենտրոն լի-
նեն և միայն 12.3%-ը կարծում է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 

Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել. 
 Քաղաքացիների շրջանում առկա է իրազեկվածություն կառավար-

ման առցանց համակարգերի վերաբերյալ, սակայն որպես գիտելիք այն 
ամրապնդված չէ, հետևաբար քիչ է կիրառվում ստեղծված հարթակը։ 

 Առկա գործիքակազմերից, որոնք տեղեկատվության փոխանցման 
աղբյուր են, ակտիվորեն կիրառվում են՝ համացանցը և համալսարանը, 
մինչդեռ կարելի է առավել ակտիվ գործունեություն ծավալել մյուս հարթակ-
ներում նույնպես, օրինակ՝ հեռուսատեսություն, միջոցառումներ և այլն։ 

 Հարթակը բազմագործառութային է, սակայն քաղաքացիները սա-
կավաթիվ գործառույթներն են օգտագործում, այստեղ առկա են մի քանի 
հարցադրումներ. նախ՝ գիտելիքի պակաս, օգտագործման եղանակի չի-
մացություն։ Միևնույն ժամանակ քաղաքացիները պատասխանել էին, որ 
տրամադրվող ծառայությունները ցանկալի է ավելանան՝ հարկավոր է 
իրականացնել հարցումներ և լրացնել բացը։ 

 Հարկավոր է պատկերավոր կերպով ներկայացնել առցանց կառա-
վարման համակարգի առավելությունները և քաղաքացիների համար 
ստեղծել ապահով ու վստահելի միջավայր։ 

 Առաջնային է ունենալ վստահելի հարաբերություններ առերես 
փոխհարաբերություններում, որպեսզի առցանց համակարգը՝ կասկածի, 
անհարմարության առիթ չստեղծի հասարակության համար։  
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ВВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН СИСТЕМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (GR) И 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (PR)  
ДАВИД АЙРАПЕТЯН1, ЭЛЕН ХАЛИНЯН2 

1 Ереванский государственный университет 
2 Национальная научная лаборатория имени А. Алиханяна 

Статья посвящена внедрению системы электронного государст-
венного управления – положительным сторонам и особенностям. 
Акцент делается на том, как граждане воспринимают электронное 
государственное управление. Нас особенно интересовало, как 
происходит процесс информирования граждан об электронных 
платформах, и, исходя из этого, каков уровень информированности 
населения. Насколько оценивается эффективность и удобность 
пользования (user friendly) внедренных систем? Осведомленность и 
передача знаний гражданам - важный шаг, в случае неполной 
реализации которого внедренные системы не могут обеспечить 
соответствующую эффективность. 

 Ключевые слова электронное государственное управление, 
общественное мнение, онлайн-системы. 

 
 
 
 

THE INTRODUCTION OF ONLINE SYSTEMS AS A TOOL OF 
INCREASING THE PRODUCTIVITY OF GOVERNMENT RELATIONS 

(GR) AND PUBLIC RELATIONS (PR) 
DAVIT HAYRAPETYAN1, ELEN KHALINYAN2 

1 Yerevan State University, Chair of general psychology 
2 A. Alikhanyan National Science Laboratory 

The article is devoted to the implementation of the e-government system 
- its positive aspects and features. The emphasis is on how citizens perceive 
e-government systems. We were especially interested in how the process of 
informing citizens about the electronic platforms is going on, based on this, 
what the level of the awareness of the population is, and to what extent the 
efficiency and user-friendliness of the implemented systems are evaluated. 
Awareness and transfer of knowledge to citizens is an important step, in case 
of incomplete implementation of which the implemented systems cannot 
provide adequate efficiency. 

Keywords: e-government, public opinion, online systems. 
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