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Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը: Ծառայության ինքնուրույն 
տեսակ է հանրային ծառայությունը. վերջինս առանձնանում է ինչպես իր նպա-
տակներով ու խնդիրներով, այնպես էլ բովանդակային նշանակությամբ: Այն, որ 
«հանրային ծառայություն» եզրույթը շրջանառության մեջ է դրվել անկախության 
իրավական հիմքերի ձևավորման ավելի ուշ շրջանում, ինքնին խոսում է այն 
մասին, որ այս եզրույթի իրավական արժեքի ու նշանակության, կիրառման 
շրջանակների ու նախանշվող նպատակների առնչությամբ դեռևս բացակայում 
են համապարփակ գիտագործնական չափանիշներ: Իրավական մշակույթը դեռ-
ևս թույլ չի տալիս արձանագրելու, որ հայրենական իրավական համակարգում 
լիարժեք ընկալվել են հանրային ծառայության բաղադրիչների ողջ համակարգը, 
դրա բաղադրիչների փոխհարաբերության շրջանակները, հիմքերը և այլն: Թե-
րևս, դրանով է բացատրվում այն, որ զուտ իրավական կարգավորման հարթու-
թյամբ անգամ չի հաղթահարվել այն մտայնությունը, որ, օրինակ՝ համայնքային 
ծառայությունը չի կարող ստորադասվել պետական ծառայությանը, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները չեն կարող գործադիր իշխանության մարմին-
ներից առնվազն ստանալ պարտադիր կատարման ենթակա հրահանգներ, ցու-
ցումներ, կարգադրություններ և այլն: Այս և նմանաբնույթ այլ փաստարկներով 
թելադրված իրավական մշակույթի բաղադրիչների բարելավման գիտագործնա-
կան հուսալի նախադրյալների ստեղծման առաքելությունը, թերևս, կանխորոշում 
է սույն հետազոտության անհրաժեշտությունը:  

Թեմայի արդիականությունը կայանում է նաև նրանում, որ հանրային ծառա-
յությունը, պետության գործառույթների արդյունավետ կատարման կարևորա-
գույն պայման դիտվելով, ապահովում է պետական քաղաքականության իրակա-
նացումը հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում՝ տնտեսություն, կրթություն, 
մշակույթ, միջազգային հարաբերություններ և այլն: Ներկայումս, հանրային ծա-
ռայության համընդգրկուն և համակողմանի գիտական հետազոտության կատա-
րումն առավել, քան արդիական է, քանի որ, հանրային շահերի բավարարման, 
հասարակության բարեկեցության ապահովման տեսանկյունով պայմանավոր-
ված, ընդգծվում է պետության առջև ծառացած տարաբնույթ խնդիրների լուծման 
և պետական գործառույթների պատշաճ իրականացման անհրաժեշտությունը:  

Հանրային ծառայությունը ունի առանցքային դերակատարում պետական կա-
ռավարման ոլորտում, ընդհանրապես՝ վերջինիս կայացածության մակարդակով 
է պայմանավորված պետական կառավարման արդյունավետությունը: Այլ կերպ 
ասած, որքան բարձր է հանրային ծառայության մակարդակը տվյալ երկրում, 
այնքան արդյունավետ է պետական կառավարումը, որն էլ պայմանավորում է 
պետության կայուն զարգացման աստիճանը: Այսպիսով, սոցիալ-իրավական և 
տնտեսապես հզոր պետություն ունենալու կարևորագույն նախադրյալ է 
հանդիսանում որակյալ և ժամանակի պահանջներին համապատասխանող 
հանրային ծառայություն ունենալը:  
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Հանրային ծառայությունը հանդիսանում է այն բացառիկ ինստիտուտների 
մեկը, որի միջոցով հասարակության յուրաքանչյուր անդամին որոշակի հնարա-
վորություն է ընձեռվում ուղղակի կամ անուղղակի ներգրավվել պետական կա-
ռավարման և տեղական ինքնակառավարման գործընթացին, քաղաքացիական 
հասարակության համատեքստում իրականացնել վերահսկողություն՝ պետական, 
այդ թվում՝ իրավական համակարգի, ծառայողների մասնագիտական գործունե-
ության իրականացման նկատմամբ: Հարկ է արձանագրել նաև, որ միայն որակ-
յալ հանրային ծառայություն ունենալու պայմաններում է հնարավոր դիմագրավել 
տնտեսական, սոցիալական և այլ ժամանակակից մարտահրավերներին: Այս 
ամենի պայմաններում ուղղակի անհրաժեշտություն է ունենալ կազմակերված և 
անհրաժեշտ որակի ծառայություններ մատուցող հանրային ծառայության համա-
կարգ: Հավելենք, որ հետազոտության արդիականությունը թելադրված է կազ-
մակերպված և պատշաճ որակի հանրային ծառայություններ մատուցող հանրա-
յին ծառայության հնարավորինս գործուն համակարգ ունենալու համար անհրա-
ժեշտ նախապայմանների բացահայտման անհրաժեշտությամբ: 

Հանրային ծառայության արդիականությունը հիմնավորվում է նաև հանրային 
ծառայության տեսական (գիտական) համակողմանի ուսումնասիրության ու 
գիտական արժեքների հիման վրա իրավակիրառ նշանակություն ունեցող 
առաջարկների ներկայացման անհրաժեշտությամբ: 

Հանրային ծառայության համակարգում իրականացված բազմաթիվ բարեփո-
խումների պարագայում, այնուամենայնիվ, դեռևս ամբողջությամբ կամ մասամբ 
չլուծված են մնացել մի շարք կարևորագույն հիմնախնդիրներ (հանրային 
ծառայության օրենսդրական համակարգվածություն, հանրային ծառայություն-
նում որոշակի ինստիտուտների, իրավական երաշխիքների ներմուծում, վերա-
պատրաստման գործընթացի արմատական վերանայում, հանրային ծառայող-
ներին ներկայացվող պահանջների կատարելագործում և այլն), որոնց հետա-
զոտման ու համարժեք եզրահանգումներ առաջադրելը ձեռք է բերել նկատելի 
արդիականություն:  

Հաշվի առնելով հանրային ծառայության, որպես վարչաիրավական առանց-
քային ինստիտուտի, կարևորությունը արդի ժամանակաշրջանում, նրա դերն ու 
նշանակությունը պետական արդյունավետ կառավարման և հասարակական 
պահանջմունքների բավարարման գործում, հրատապ և անհրաժեշտ է նկատ-
վում հանրային ծառայությանը վերաբերող հիմնախնդիրների ամբողջական ու 
գիտականորեն հիմնավորված համակողմանի ուսումնասիրությունը՝ ուղղված 
նաև հանրային ծառայության ոլորտին վերաբերող ՀՀ օրենսդրության բարելավ-
մանը:  

Հիշյալ հարցադրումների համատեքստում հանգամանալից հետազոտության 
անհրաժեշտությունը նկատելի է այնպիսի կարևորագույն ու արդիական 
հիմնահարցերի կտրվածքով, ինչպիսիք են՝ հանրային ծառայության հիմնական 
մոդելները, հանրային ծառայության սկզբունքները, նպատակները, խնդիրներն 
ու գործառույթները, հանրային ծառայության ձևավորման փուլերը, իրավական 
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հիմքերը, հանրային ծառայության համակարգը և նրանում ընդգրկված հանրա-
յին ծառայության տեսակները, պաշտոնները, պաշտոնների դասակարգման և 
դասային աստիճանների (կոչումների) ու հանրային ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկի և անձնագրերի հետ կապված հիմնահարցերը:  

Հիշյալ հիմնահարցերի առնչությամբ պարբերաբար և դեռևս համակարգված 
բնույթ չկրող օրենսդրական էական փոփոխությունները, իրավակիրառ 
պրակտիկայի անկայուն բնույթը ևս վկայում են դրանց առնչությամբ հիմնարար, 
հայեցակարգային հիմնադրույթների մշակման անհրաժեշտության մասին:  

Հիմնախնդրի գիտական մշակվածության աստիճանը: Չնայած հանրային 
ծառայության մի շարք խնդիրների տեսական-իրավական տեսանկյունների վե-
րաբերյալ կան որոշակի հետազոտություններ, այնուամենայնիվ, պետք է ընդու-
նել, որ դրանք, որպես կանոն, լիարժեք կամ ամբողջովին չեն արտացոլում 
հանրային ծառայության համակարգում առկա հիմնահարցերի վերաբերյալ ներ-
կայիս բարդ գործընթացները, իսկ որոշ դեպքերում նվիրված են միայն հանրա-
յին ծառայության որոշակի տեսակի հետ կապված առանձին հարցերի ուսումնա-
սիրությանը: Հայրենական իրավագիտությունում բացակայում է համակողմանի 
ու ընդգրկուն ձևաչափով իրականացված որևէ ուսումնասիրություն (մենագրութ-
յուն, ձեռնարկ), որը նվիրված կլինի հենց հանրային ծառայության տեսա-գործ-
նական հիմնախնդիրների համակողմանի վերլուծությանը, հանրային ծառայու-
թյան համակարգում խնդրահարույց հիմնահարցերի պարզաբանմանն ու լուսա-
բանմանը, ինչպես նաև հանրային ծառայության համակարգում գործող տեսակ-
ների հիմնական առանձնահատկությունների բացահայտմանն ու օրինաչափու-
թյունների որակ ունեցող եզրահանգումներ առաջադրելուն: Միևնույն ժամանակ, 
հանրային ծառայության արդի հիմնախնդիրները հիմնականում համակարգված 
ձևով ուսումնասիրված են արտասահմանյան պետությունների գիտական շրջա-
նակներում: Մասնավորապես, կարելի է առանձնացնել Վ.Վիլսոնի, Ա.Ֆիլիպի, 
Ն.Ռոուզի, Պ.Դրուկեռի, Ս.Ակեռմանի, Ջ.Մոնտեգոմերիի, Խ.Լունի, Հ.Վոլմանի, և 
Պ.Միլլեռի, Ս.Օբսբորնի, Հ.Վոլմանի ու Կ.Թուրմայերի աշխատությունները: 

Հետխորհրդային պետություններում հանրային ծառայության տարաբնույթ 
հարցերի ուսումնասիրությանը նվիրված բազմաթիվ հետազոտություններից հա-
տուկ ուշադրության են արժանի Ա.Ատամանչուկի, Ի.Վասիլենկոյի, Ս.Ժուկովայի, 
Վ.Գրաժդանի, Վ.Իգնատովայի, Ս.Կաչուշկինի, Ս.Մինասյանի, Դ. Մինինգուլովա-
յի, Օ.Լազորի, Վ. Ստարիլովի և այլոց աշխատությունները: Դոկտորական ատե-
նախոսության շրջանակներում քաղաքացիական ծառայության իրավական 
կարգավորման հարցերին են անդրադարձել ռուս իրավեգետներ Ա.Գրիշկովեցը, 
Ս.Կաչուշկինը, Վ. Կոզբանենկոն, Ա.Գուսևը, Ն.Կազանցևը, Վ.Վորոբյովը:   

Հայրենական սակավաթիվ իրավագետների կողմից հրատարակվել են հա-
մապատասխան ձեռնարկներ, կոլեկտիվ մենագրություններ, գիտական հոդված-
ներ և այլն: Գոյություն ունեն նաև որոշ թեկնածուական ատենախոսություններ, 
որոնք նվիրված են հանրային ծառայության այս կամ այն տեսակի կամ հիմ-
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նահարցի լուսաբանմանը: Ինչևէ, հանրային ծառայության որոշ խնդիրներ վեր-
լուծված են՝ Ռ.Հ. Եղյանի «Քաղաքացիական (պետական) ծառայությունը ՀՀ-ում» 
ուսումնական ձեռնարկում, Գ.Բ. Դանիելյանի խմբագրությամբ «Հայաստանի 
Հանրապետության վարչական իրավունք», ուսումնական ձեռնարկում, Ռ.Հ. Եղ-
յանի և Ա.Հ. Պետրոսյանի «Ի՞նչ է քաղաքացիական ծառայությունը» ուղեցույցի 
շրջանակներում, ինչպես նաև Ա.Հ. Պետրոսյանի «Քաղաքացիական ծառայու-
թյունն ընդդեմ կոռուպցիայի (100 փաստարկ)» աշխատություններում: Բացի այդ, 
հանրային ծառայության սահմանադրական ասպեկտներին անդրադարձ է կա-
տարված պրոֆեսորներ Գ.Գ. Հարությունյանի և Ա.Գ.Վաղարշյանի ընդհանուր 
խմբագրությամբ հրատարակված «Հայաստանի Հանրապետության Սահմա-
նադրության մեկնաբանություններ» աշխատությունում, իսկ համայնքային ծառա-
յության կառավարման ասպեկտները վերլուծված են պրոֆեսոր է.Հ. Օրդյանի 
«Համայնքային ծառայության հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկում:  

Այս ամենով հանդերձ, բացակայում է հանրային ծառայությանը նվիրված 
ամբողջական հետազոտություն՝ թե՛ մենագրության, թե՛ ուսումնական ձեռնարկի 
և թե՛ դոկտորական ատենախոսության տեսքով: Այսպիսով, հանրային ծառա-
յության արդի հիմնախնդիրների հետազոտության կարիքը կա նաև թեմային 
առնչվող հիմնահարցերի հետազոտվածության աստիճանի տեսանկյունից:  

Հետազոտության օբյեկտը հանրային ծառայության ինստիտուտին, հանրա-
յին ծառայության տեսակներին (առավելապես քաղաքացիական ծառայությունը 
և համայնքային ծառայությունը), հանրային ծառայությանն առնչվող այն արդի 
հիմնախնդիրներն են, որոնք ուղղակիորեն կապված են պետական կառավար-
ման արդյունավետության բարձրացման հետ: 

Հետազոտության առարկան այն հասարակական հարաբերություններն են 
ու դրանց կարգավորմանը նվիրված իրավական նորմերը, որոնք վերաբերում են 
հանրային ծառայության բնորոշման գիտագործնական չափանիշներին, 
հանրային ծառայության համակարգի առանցքային հիմնախնդիրներին, հանրա-
յին ծառայության անցնելու իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերի իրաց-
մանը, հանրային հարաբերություններում կարգապահական պատասխանատվու-
թյան ինստիտուտի բարելավմանը, հանրային ծառայության կառավարման հա-
մակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազման հայեցակարգային չափորոշիչներին: 

Հետազոտության նպատակը և խնդիրները: Հետազոտությունը նպատակ 
ունի հանրային ծառայության պատշաճ իրականացմանը խոչընդոտող տեսա-
գործնական հիմնախնդիրների և թերությունների վեր հանման արդյունքում ներ-
կայացնել դրանց լուծման կամ ոլորտի կատարելագործման ուղիները, այդ թվում՝ 
առաջարկելով օրենսդրական բարեփոխումների կտրվածքով համապատասխան 
լուծումներ, որը կհանգեցնի պետական կառավարման ոլորտում Հայաստանի 
Հանրապետության հանրային ծառայության համակարգի արդյունավետ իրակա-
նացմանը՝ ժամանակի և հանրության պահանջներին համապատասխան: 

Նշված նպատակի իրագործումը պահանջում է լուծել հետևյալ խնդիրները՝ 
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- համակողմանի հետազոտության ենթարկել «հանրային ծառայություն» 
հասկացությունը՝ վեր հանելով նրա իրավական, քաղաքական և սոցիալական 
ասպեկտները, 

- կիրառելով համեմատական-իրավական մեթոդը՝ ներկայացնել պետական և 
համայնքային ծառայության հիմնական բաղադրիչները ու նրանց առանձնա-
հատկությունները, 

- հանրային ծառայության իրավական հիմքերի համալիր ուսումնասիրության 
արդյունքում՝ բացահայտել այդ ինստիտուտի անխափան ու արդյունավետ կի-
րառման անհրաժեշտությունը երաշխավորող գործոնների համակարգը, 

- պարզաբանել հանրային ծառայության այն բոլոր սկզբունքները, որոնց 
պահպանմամբ է միայն հնարավոր ապահովել հանրային ծառայության նպա-
տակների, խնդիրների և գործառույթների պատշաճ իրականացում՝ կառավար-
ման համակարգի բարելավման արդի ռազմավարության համատեքստում, 

- հանրային ծառայության հիմնական մոդելների ուսումնասիրության արդ-
յունքում ներկայացնել զարգացած իրավական համակարգ ունեցող երկրների 
փորձը և ծառայության հետ կապված հիմնական առանձնահատկությունները, 

- հանրային ծառայության համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությամբ 
պայմանավորված՝ վերլուծել պետական ծառայության տեսակները՝ ներկայացնե-
լով պաշտոնների դասակարգման, ծառայության դասային աստիճանների (կո-
չումների), պաշտոնների անվանացանկի և անձնագրերի հետ կապված հիմնա-
կան ասպեկտները, 

- հանրային ծառայողի իրավական վիճակի առաջնային նշանակությամբ 
պայմանավորված՝ ուսումնասիրության առարկա դարձնել հանրային ծառայողի 
կարգավիճակը՝ հատուկ ուշադրություն սևեռելով սոցիալական երաշխիքների 
պահպանմանը և հանրային ծառայողին հանձնարարականներ տալու սահմանա-
փակումների կիրառմանը, 

- հանրային ծառայողի առաջխաղացման հանգամանքով պայմանավորված՝ 
հետազոտել և հանգամանալից վերլուծության ենթարկել հանրային ծառայողի 
վերապատրաստման, ատեստավորման գործընթացը և նրա կադրերի ռեզերվում 
գտնվելու կարևորությունը, 

- հանրային ծառայության գործունեության արդյունավետությամբ և հասարա-
կության մեջ վստահության ամրապնդմամբ պայմանավորված՝ ուսումնասիրել և 
վերլուծել վարքագծի կանոնների իրավաբանական բովանդակությունը, շահերի 
բախման, պաշտոնատար անձանց գույքի ու եկամուտների հայտարարագըրման 
գործըթացը և հանրային ծառայողին կարգապահական տույժի ենթարկելու 
հիմքերն ու կարգը, 

- իրականացնել հանրային ծառայությունում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազման 
բաղադրիչների հետազոտություն՝ հաշվի առնելով հանրային ծառայության 
համակարգում գործող էթիկայի հանձնաժողովների, բարձրաստիճան պաշտո-
նատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի  ու Կոռուպցիայի կանխարգելման 
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հանձնաժողովի գործառույթները և կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական 
ուղիներն ու հիմնական միջոցները: 

 Այս ամենի ուսումնասիրության առկա անբավարար մակարդակը դժվարեց-
նում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայության զարգացման 
օբյեկտիվ օրինաչափությունների որոնումը, վտանգում պետական կառավարման 
ոլորտում նրա դերակատարման անդրդվելիությունը և հասարակության մեջ 
վստահության ապահովումը: Բերված հանգամանքները հրատապ են դարձնում 
ինչպես հանրային ծառայության տեսա-գործնական ասպեկտների, այնպես էլ 
նրա այն հիմնախնդիրների իրավական վերլուծության պահանջը, որոնք, առա-
վել քան, էական նշանակություն ունեն ՀՀ հանրային ծառայության համա-
կարգում և որոնք պայմանավորում են պետական արդյունավետ կառավարումը: 
Նման հետազոտության արժեքը չի սահմանափակվում Հայաստանի հանրային 
իշխանության մարմինների իրավակիրառ գործունեությամբ, այն կարող է 
օգտակար լինել նաև ԱՊՀ երկրներում և այլ պետություններում ընթացող 
իրավական գործընթացների վերլուծության համար: 

Հետազոտության տեսական հիմքն են կազմում իրավունքի ընդհանուր 
տեսության, սահմանադրական իրավունքի և վարչական իրավունքի դրույթները, 
հեղինակավոր սահմանադրագետների ու մյուս գիտնականների հետազոտու-
թյունները և գիտական տեսակետները: Հատկապես, կարելի է առանձնացնել 
Գ.Դանիելյանի, Ա.Հարությունյանի, Գ.Հարությունյանի, Ռ.Եղյանի, Ա.Պետրոսյա-
նի, Վ.Քալաշյանի, Վ.Վասիլենկոյի, Ա.Ատամանչուկի, Դ.Բախրախի, Վ.Գրաժդա-
նի, Ա.Կոչետկովի, Դ.Օվսյանկոյի, Վ.Վոլկովայի, Ա.Նոզդրաչովի, Ս.Կաչուշկինի, 
Մ.Գվոզդեևայի, Մ. Կազակովի, Դ.Մանինգուլովայի, Վ.Իվանովայի, Ս.Ժուկովա-
յի, Վ.Վոյտովիչի, Խ.Լունի, Ջ.Ջոնի համապատասխան աշխատությունները: 

Տեսական ուսումնասիրության հիմք են հանդիսացել նաև ՀՀ քաղաքացիա-
կան ծառայության բարեփոխումների ռազմավարությունը և այդ ռազմավարու-
թյան իրականացման միջոցառումների ծրագիրը: 

Հետազոտության փորձառական հիմքը: Ատենախոսության համար 
էմպիրիկ հիմք են հանդիսացել պետական մարմինների հանրային ծառայության 
ոլորտում օրենսդրության կիրառման պրակտիկայի վերլուծության արդյունքները: 
Կատարվել է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի, Բարձրաստիճան 
պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի, Քաղաքացիական ծառա-
յողների էթիկայի հանձնաժողովների կողմից իրականացրած գործունեության 
համակողմանի վերլուծություն, որի հիման վրա ևս մշակվել են հանրային ծառա-
յության բարելավմանն ուղղված եզրահանգումներ և հանրային ծառայության 
օրենսդրության կատարելագորման առաջարկներ: 

Ատենախոսության համար նորմատիվ-իրավական հիմք են հանդիսացել 
ՀՀ Սահմանադրությունը, ՀՀ միջազգային պայմանագրերը և միջազգային 
նորմատիվ-իրավական այլ փաստաթղթերը, օրենքները, ենթաօրենսդրական 
ակտերը, հայրենական իրավունքի այլ աղբյուրներ, այդ թվում՝ ՀՀ քաղաքա-
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ցիական ծառայության խորհրդի ակտերը, արտասահմանյան որոշ երկրների 
սահմանադրությունները և նորմատիվ իրավական այլ ակտերը: 

Հետազոտության մեթոդաբանական հիմքը կազմել են գիտականորեն 
հիմնավորված և գործնականում կիրառվող ճանաչողության դիալեկտիկական և 
հատուկ մեթոդները (համակարգային, համեմատական-վերլուծական, համամե-
տա-իրավական, նորմատիվ ակտերի մեկնաբանման, սոցիոլոգիական, պատմա-
կան, տրամաբանական): 

Ատենախոսության գիտական նորույթը: Ատենախոսությունը ՀՀ հանրային 
ծառայության համակարգի սահմանադրաիրավական հիմքերի, դրանց օրենսդ-
րական իրացման, առանձին բաղադրիչներին նվիրված առաջին համալիր 
տեսական հետազոտությունն է: 2015թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 
հիմնադրույթների համատեքստում հանրային ծառայության ինստիտուտը միան-
գամայն նոր հարցադրումներով է հետազոտվել, առաջադրվել են գիտագործնա-
կան նշանակություն ունեցող եզրահանգումներ ու առաջարկություններ, որոնցում 
նորովի անդրադարձ է արված հանրային ծառայության իրավական հիմքերին, 
հանրային ծառայության հիմնարար եզրույթների բովանդակության համարժեք 
բացահայտմանը, հանրային ծառայության իրականացման ընթացակարգերին և 
այլն: Սա առաջին հետազոտությունն է, որտեղ համալիր հետազոտվել են 
այնպիսի կարևորագույն հարցեր, ինչպիսիք են հանրային ծառայության կառա-
վարման, համակարգման և մշտադիտարկման միասնական համակարգի ստեղ-
ծումը, հանրային ծառայությունում որակյալ կադրերի համալրման իրավական ու 
կառուցակարգային ասպեկտների կիրառումը, կադրերի ընտրության, ընդ-
հանրապես կադրային քաղաքականության վերաբերյալ հիմնական սկզբունք-
ներն ու մոտեցումները: 

Այսպիսով, սույն աշխատանքը հայրենական գիտության մեջ հանրային 
ծառայության տեսա-գործնական գրեթե բոլոր հիմնախնդիրներին նվիրված 
առաջին համալիր հետազոտությունն է: 

Հետազոտության գիտական նորույթն արտացոլված է պաշտպանության 
ներկայացվող դրույթներում և եզրահանգումներում: 

Պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթները:  
  1. Հանրային ծառայության իրավակարգավորման ենթակա տարրերի հա-

մալիր վերլուծության արդյունքներով այն եզրահանգումն է արվել, որ հանրային 
ծառայության պարագայում տարաբնույթ հիմնախնդիրների համարժեք լուծումը, 
հիմնականում, թելադրված է օրենսդրական կարգավորման մեթոդաբանութ-
յամբ, մասնավորապես, առավել իրավաչափ է դիտարկվել միասնական օրենսդ-
րական կարգավորման նյութ դիտարկել պետական ծառայությունը՝ իր բոլոր 
տեսակներով, առանձնացնելով համայնքային ծառայությունը: Ընդ որում, հիշյալ 
եզրահանգման հիմքում դրված են ոչ միայն զուտ իրավակիրառ գործունեության 
արդյունավետության կամ իրավաբանական տեխնիկայի կանոնները առավել հե-
տևողականորեն պահպանելու ցուցիչներ, այլև մի շարք այնպիսի առանցքային 
հիմնահարցեր, ինչպիսիք են՝ իրավունքի որոշակիության սկզբունքի հետևողա-
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կան երաշխավորման, պետական ծառայողների միասնական իրավական կար-
գավիճակի ապահովման, ծառայության տարբեր տեսակների միջև փոխհարա-
բերությունների կանխատեսելիության, ներկայումս խիստ արդիական համարվող 
ռոտացիայի ինստիտուտի արդյունավետ կիրառման հիմնախնդիրները: 

  Նկատենք, որ հայրենական իրավական մշակույթը, ցավոք, դեռևս հակված 
է համայնքային ծառայությունը պետական ծառայության տարատեսակ ընկա-
լելուն, մինչդեռ վերը նշված փաստարկներով տարանջատված օրենսդրական 
կարգավորումը կնպաստի նաև համարժեք իրավական մշակույթի ձևավորմանը:  

2. Աշխատանքում համալիր անդրադարձ է արվել ներկայումս ինչպես տե-
սական հարթությամբ, այնպես էլ իրավակիրառ պրակտիկայում խիստ իրարա-
րամերժ մեկնաբանությունների տեղիք տվող «պաշտոնատար անձ» եզրույթին: 
Հստակեցվել է հասարակական հարաբերությունների այն շրջանակը, որոնց պա-
րագայում հիշյալ եզրույթը առաջարկվել է կիրառել միատեսակ բովանդակու-
թյամբ՝ չբացառելով, որ այդ շրջանակից դուրս հարաբերություններում այն 
արդեն կարող է կիրառվել նաև այլ բովանդակությամբ: Ինչևէ, ատենախոսությու-
նում առաջադրվել է նշված եզրույթի հետևյալ միասնական բնորոշումը. «Պաշտո-
նատար անձ է համարվում ընտրված կամ նշանակված այն ֆիզիկական անձը, 
ով պետական մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 
անժամկետ, ժամանակավորապես և (կամ) առանձին լիազորության շրջա-
նակներում իրականացնում է համապատասխան մարմնի լիազորությունների 
կատարումն ապահովող կամ իրականացնող կազմակերպական-տնօրինչական 
ու վարչատնտեսական, այդ թվում՝ ներգործության միջոցներ պարունակող գոր-
ծառույթներ և օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն կրում 
լիազորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար»: 

3. Հիմնավորվել է այն եզրահանգումը, ըստ որի հանրային ծառայության 
իրավական հիմքերում հարկ է ընտրել իրավակարգավորման այնպիսի մոտե-
ցում, որը հնարավորություն կտա միաժամանակ համայնքային ծառայությունը 
դիտարկելու, որպես հանրային ծառայության անքակտելի բաղադրիչ, մյուս կող-
մից՝ ընդգծելու վերջինիս ինքնուրույնությունը, ինչը կարող է համարվել համայն-
քային ծառայության իրավական հիմքերը բարելավելու, ինչպես նաև այդ ինս-
տիտուտի առնչությամբ համարժեք իրավական մշակույթ ձևավորելու կարևոր 
իրավական երաշխիք:  

Նշված արդիական և մասամբ ներքին հակասական բեռ ունեցող հար-
ցադրման իրավական լուծումն ատենախոսությունում առաջադրվել է նաև «հան-
րային ծառայության պաշտոն» եզրույթի բնորոշմամբ: Մասնավորապես, նպա-
տակահարմար է համարվել օրենսդրությամբ ամրագրել հետևյալ բնորոշումը. 
«Հանրային ծառայության պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության Սահմա-
նադրությամբ, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 
ընտրովի կամ նշանակովի պաշտոն է, որը զբաղեցնող հանրային ծառայողը 
իրականացնում է իր լիազորությունները Հայաստանի Հանրապետության 
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օրենսդրությամբ իրեն վերապահված շրջանակներում: Հանրային ծառայության 
պաշտոններ են պետական և համայնքային պաշտոնները»: 

Օրենսդրական հիշյալ բնորոշումը համապատասխանում է հանրային ծառա-
յության ինչպես ներկա իրավական հիմքերին, այնպես էլ իրավակարգավորման 
այն մոդելին, որին անդրադարձել ենք պաշտպանության ներկայացվող 
եզրահանգումների առաջին կետում: 

4. Հիմնավորվել է համայնքային ծառայության պաշտոնների համակարգը 
վերանայելու անհրաժեշտությունը: Ըստ այդմ էլ, առաջարկվել է նշված համա-
կարգը կառուցել այն սկզբունքով, որ հնարավոր լինի համարժեք հաշվի առնել 
մեծաքանակ բնակչություն ունեցող համայնքների կարգավիճակը, դրանցում 
ընդգրկված համայնքային ծառայողների գործունեության արդյունավետ կազմա-
կերպումը և այլն: Խոշոր համայքներում, մասնավորապես բարձրագույն խմբի 
պաշտոններ նախատեսելու պարագայում ոչ միայն երաշխավորվում է գործա-
ռույթների առավել լայն շրջանակներ ունեցող համայնքային ծառայության բնա-
կանոն գործունեությունը, հատկապես, լիազորությունների խելամիտ բաշխման 
ու վերահսկողություն ապահովելու տեսանկյունից, այլև ողջամտորեն իրավական 
համապատասխան հիմքեր են ձևավորվում՝ նշված համայնքների կարգավիճա-
կին հարիր հանրային ծառայության իրավական համարժեք հիմքեր ձևավորելու 
նկատառումով: Ելակետ է ընդունվում այն մոտեցումը, որ լիազորությունների 
գրեթե միատեսակ շրջանակի առկայության պայմաններում իրավաչափ չէ 
համայնքային ծառայության պաշտոնների համակարգը պայմանավորել սոսկ 
հանրային ծառայության տեսակով, քանզի այդպիսի մոտեցումը հղի է խոշոր 
համայնքների կարգավիճակի, և ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման 
ինստիտուտի դերի անհարկի, անհիմն նվազեցման, ինչպես նաև տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ որևէ իրավական սկզբունքով 
չպայմանավորված համահարթեցում կիրառելու վտանգով:   

5. Հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող պաշտոնատար անձանց կատա-
րած աշխատանքի, օրենքով նախատեսված լիազորությունների վերլուծության, 
պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքների հաշվառմամբ հիմնավորվել է 
այն եզրահանգումը, ըստ որի՝ նպատակահարմար է սահմանել որոշակի պա-
հանջներ (վերապատրաստում, կրթական ցենզ, հանրային ծառայության ստաժ, 
որոշ դեպքերում մասնագիտական կրթության առկայություն) հայեցողական 
պաշտոնի նշանակվելիս և այդ պաշտոնում գործունեություն իրականացնելիս: 
Դա հնարավորություն կտա պետական ծառայության այս կամ այն ոլորտում քա-
ղաքական որոշումների նախապատրաստման, ընդունման, իրականացման, հա-
մակարգման աշխատանքներն իրականացնելիս դրսևորել առավելագույն արդ-
յունավետություն, կառավարչական հմտություն, իսկ երբեմն էլ` մասնագիտական 
վարքագիծ, ինչպես նաև առավելագույնս խուսափել պարտականությունների 
չկատարումից կամ ոչ պատշաճ կատարումից: 
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6. Հանրային ծառայության ոլորտում բարեփոխումների համատեքստում, 
որպես հանրային ծառայության հանդեպ հայեցակարգային մոտեցում, հիմնա-
վորվում է հանրության առջև «հանրային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող 
անձանց հաշվետվողականության համակարգի ներդրումը»: Հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ հանրային ծառայությունն ենթադրում է ծառայություն հանրու-
թյան կամ հասարակության առջև, ապա, առաջին հերթին, հաշվետվողականու-
թյուն պետք է դրսևորվի հենց հանրության առջև: Հաշվետվություն ներկայաց-
նելով ոչ միայն համապատասխան պետական մարմնին կամ վերադաս պաշտո-
նատար անձին, այլ նաև՝ պարտադիր կարգով, հանրությանը, հնարավորություն 
կընձեռվի ապահովել որոշակի հանրային արձագանք և հսկողություն, ինչպես 
նաև դրսևորել որոշակի զսպվածություն պաշտոնատար անձի կողմից իր գործու-
նեությունն իրականացնելիս: 

Իհարկե, ներկայումս իրատեսական և իմաստային չի լինի հանրային ծա-
ռայության ցանկացած պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից հասարակության 
առջև հաշվետվության ներկայացումը, հետևապես, ներկայումս, հիմնավորված և 
արդյունավետ կարող է համարվել միայն որոշակի պաշտոններ զբաղեցնող 
անձանց կողմից հաշվետվության ներկայացումը: Առաջնահերթ խոսքը գնում է 
այն պաշտոնների մասին, որոնք զբաղեցնող անձինք գտնվում են հասարակու-
թյան մշտական ուշադրության ներքո և նրանց գործունեությունը շոշափում է 
հանրության լայն զանգվածների շահերը: Դրանք են՝ 

• Քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, բացառությամբ հանրա-
պետության նախագահի, որպես պետության գլխի, և վարչապետի, որպես 
գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմնի ղեկավարի, որոնց վերաբերյալ 
անհրաժեշտ է կիրառել այլ իրավակարգավորումներ ու դրսևորել մի փոքր այլ 
մոտեցում: 

• Հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, 
• Պետական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող անձինք 

(աշխատակազմերի ղեկավարներ, տեղակալներ և այլն), 
• համայնքային ծառայության որոշակի խումբ պաշտոններ զբաղեցնող 

անձինք (համայնքի ղեկավար, տեղակալ, համայնքի ավագանի, Երևանի, Գյում-
րու և Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետներ, Երևանի վարչական շրջանի 
ղեկավար և նրա տեղակալ): 

7. Հանրային ծառայողների պարտականությունների պատշաճ կատարման, 
հասարակության մեջ վերջինիս գործողությունների իրականացման նկատմամբ 
առավել վստահություն ունենալու և կոռուպցիոն որոշակի ռիսկերից խուսափելու 
հանգամանքներով պայմանավորված՝ հիմնավորվել է այն մոտեցումը, ըստ որի՝ 
իրավաչափ է համարվել շահերի հայտարարագիր ներկայացնելը ոչ միայն բարձ-
րաստիճան պաշտոնատար և հանրային ծառայության բարձրագույն պաշտոն-
ներ զբաղեցնող անձանց, այլև՝ գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող հանրային ծա-
ռայողների կողմից: Նման փոփոխություն կատարելու դեպքում, համապատաս-
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խանաբար, հիմնավորվում է նաև օրենսդրությամբ տրված «շահերի բախում» 
հասկացության մեջ որոշակի փոփություններ կատարելու անհրաժեշտությունը: 
Մասնավորապես, առաջարկվում է այդ հասկացությանը տալ հետևյալ 
բնորոշումը. «Շահերի բախումը իրավիճակ է, երբ բարձրաստիճան պաշտոնա-
տար անձը կամ հանրային ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ 
զբաղեցնող հանրային ծառայողներն ունեն իրենց կամ իրենց փոխկապակցված 
անձի կամ երրորդ անձի (ֆիզիկական կամ իրավաբանական) հետ կապված 
մասնավոր շահ (ուղղակի կամ անուղղակի շահագրգռվածություն), որն ազդում է 
կամ առերևույթ ազդում է կամ ողջամտորեն կարող է ազդել իր պաշտոնեական 
լիազորությունների պատշաճ, օբյեկտիվ և անաչառ իրականացման վրա (առկա 
է բախում հանրային և մասնավոր շահերի միջև)»: 

8. Հայրենական իրավական համակարգում միանգամայն նոր, միջազգային 
չափանիշներին համահունչ եզրույթներ առաջադրելու գործընթացը, հատկապես, 
կոռուպցիայի կանխարգելման տեսանկյունից, ողջունելի համարելով հանդերձ, 
ատենախոսությունում հիմնավորվել է դրանց բովանդակությունը ազգային 
օրենսդրությունում հնարավորինս հստակ բնորոշելու համար չափորոշիչներ 
մշակելու անհրաժեշտությունը: Ըստ այդմ էլ, բարձրաստիճան պաշտոնատար 
անձի կամ հանրային ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբա-
ղեցնող հանրային ծառայողների մոտ հանրային ու մասնավոր շահերի բախման 
սահմանագծի, շահերի բախում թույլ տալու դեպքում հնարավոր իրավական 
հետևանքների մասին հստակ պատկերացում ունենալու և դրանց կանխատեսելի 
իրավական լուծում տալու անհրաժեշտությամբ է պայմանավորված օրենսդրութ-
յամբ շահերի բախման տեսակները (շահերի փաստացի բախում, շահերի առեր-
ևույթ (թվացյալ) բախում, շահերի հնարավոր (պոտենցիալ) բախում) սահմանելու 
և դրանց բովանդակությունը ներկայացնելու առնչությամբ եզրահանգումը: 

9. Հիմնավորվել է գույքի և եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնելու 
պարտականություն ունեցող պաշտոնատար անձանց շրջանակը վերանայելու 
անհրաժեշտությունը: Մասնավորապես, վերահսկողության, հաշվետվողականու-
թյան և կոռուպցիայի կանխարգելման խնդիրներին ծառայող հիշյալ ինստիտու-
տի կիառումը պետք է թելադրված լինի գիտագործնական չափանիշներով հիմ-
նըված ցուցիչներով, այն չի կարող սահմանափակվել սոսկ բարձրաստիճան 
պաշտոնատար անձանցով: Այսպես, օրինակ, հանրային ծառայության գլխավոր 
պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, իրենց կարգավիճակով պայմանավորված, 
մասնավոր սուբյեկտների հետ հաճախակի շփումների արդյունքում, իրակա-
նացնում են ակնհայտ պատասխանատու լիազորություններ, և ոչ միայն առաջ է 
գալիս հասարակության մոտ բարձր վստահություն վայելելու խնդիր, այլև մեծա-
նում են հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը: Այդպիսի իրավիճակում, հիմնավոր-
ված է համարվում նաև հանրային ծառայության գլխավոր պաշտոններ զբաղեց-
նող անձանց վրա գույքի և եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնելու 
պարտականություն սահմանելու անհրաժեշտությունը: 
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10. Հանրային ծառայության ոլորտում՝ ծառայության տվյալ տեսակի առանձ-
նահատկություններով չպայմանավորված անհարկի տարաբնույթ իրավական 
կարգավորումից ձերբազատվելու, հանրային ծառայության սկզբունքների 
միատեսակ կիրառումն ապահովելու, ինչպես նաև հանրային ծառայության 
ոլորտում անհարկի խտրականության դրսևորումները բացառելու նկատառումով 
հիմնավորված է համարվել հանրային ծառայության դասային աստիճանների 
(կոչումների) ցանկի և շնորհման ընթացակարգի համար սահմանել միասնական 
կանոններ: Աշխատանքում հանգամանորեն ներկայացվել են կոնկրետ առաջար-
կություններ, որոնք միտված են օրենսդրությամբ հանրային ծառայության տեսա-
կի առնչությամբ դասային աստիճանի (կոչումի) շնորհման հիմքերը, ընթացա-
կարգերը, պայմանները միատեսակ ամրագրելուն: 

11. Հանրային ծառայության համակարգը՝ արժանի կադրերով համալրելը, 
դիտարկելով որպես հանրային ծառայության օրենսդրությամբ կարգավորման 
ենթակա առանցքային խնդիր, հարկ է որոշակի իրավակարգավորման ենթար-
կել, առնվազն սահմանելով կադրերի համալըրման, ընտրության և դրանց շար-
ժունակության վերաբերյալ հիմնական սկզբունքներն ու մոտեցումները, ինչպես 
նաև միասնական չափանիշերն ու ընթացակարգերը, որոնք, ընդհանրական 
ձևով, կիրառելի կլինեն հանրային ծառայության բոլոր տեսակների կամ դրանց 
բացարձակ մեծամասնության համար: Այս նորամուծությունը, իր հերթին, հան-
րային ծառայության համակարգին կհաղորդի օպերատիվության, արդյունավե-
տության և թափանցիկության նոր որակ:  

12. Հիմնավորվել է քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբա-
ղեցնելու համար մրցույթի ընթացակարգը և արդյունքները գնահատելու այնպի-
սի դիրքորոշում, որը կբացառի հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը, գործընթացը 
կդարձնի առավել թափանցիկ և կանխատեսելի: Մասնավորապես, առաջադրվել 
է այն եզրահանգումը, ըստ որի՝ հարկ է մրցույթի ողջ ընթակարգը նախատեսել 
այնպես, որ դրա արդյունքներով վերջնականապես կանխորոշվի թափուր տեղի 
համար արժանի թեկնածուն, քանզի լրացուցիչ հայեցողություն վերապահելը ոչ 
միայն հղի է վերը նշված վտանգով, այլև աղերսներ ունի հանրային ծառայության 
սկզբունքների, ինչպես նաև 2015թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 49-րդ 
հոդվածով ամրագրված՝ հանրային ծառայության անցնելու իրավունքի էության 
հետ: Ատենախոսությունում հիմնավորվել է այն մոտեցումը, որ հիշյալ 
իրավական լուծումը չի խաթարում թափուր պաշտոններում նշանակումներ կա-
տարելու իրավասություն ունեցող պաշտոնյաների կարգավիճակը, չի խոչընդո-
տում կադրային արդյունավետ քաղաքականության իրականացմանը: 

13. Վերապատրաստման կարիքների խորքային գնահատման, վերապատ-
րաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացների մշտադիտարկման ու 
արդյունավետության գնահատման համակարգի կիրառման անհրաժեշտությու-
նը, ինչպես նաև վերապատրաստման արդյունքում հանրային ծառայողի մոտ 
մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և կառավարչական հմտութ-
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յունների փոփոխությունների գնահատմանն ու վարչական էթիկայի բարձրաց-
մանն ուղղված քայլերը հիմնավորում են օրենսդրական բարեփոխումների արդ-
յունքում «Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կարիքների 
գնահատման համակարգ» ներդնելու անհրաժեշտությունը: Ակնկալվում է ներ-
դընել քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումների տարեկան ու 
միջնաժամկետ ռազմավարական ծրագրեր, ամրագրել վերապատրաստումների 
կարիքների գնահատման իրականացման սկզբունքները, մեթոդները և իրակա-
նացման պատասխանատուների պարտականությունները, ինչպես նաև նախա-
տեսել վերապատրաստումների համակարգը քաղաքացիական ծառայության 
համալրման ու առաջխաղացման համակարգերին փոխկապակցելու մեխանիզմ-
ներ՝ ԵՄ օրենսդրության չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու միջոցով: 

14. Եզրահանգում է արվել նաև հանրային ծառայողների կողմից նվերներ 
ստանալու իրավական հիմքերի բարելավման վերաբերյալ: Տեսակետ է հայտ-
նըվել այն մասին, որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կամ հանրային ծա-
ռայողի պաշտոնեական կարգավիճակով կամ լիազորությունների իրականաց-
մամբ չպայմանավորված դեպքերում վերջիններիս կողմից նվերներ ստանալու 
դեպքերը, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կամ հանրային 
ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող հանրային ծա-
ռայողների կողմից նվերներ տալու ինստիտուտը ենթակա են որոշակի կանոնա-
կարգման: Հիմնավորված է համարվել այն մոտեցումը, ըստ որի՝ բարձրաստի-
ճան պաշտոնատար անձին կամ hանրային ծառայողին կամ նրա ընտանիքին, 
պաշտոնեական կարգավիճակով կամ լիազորությունների իրականացմամբ 
չպայմանավորված, որպես նվեր, ծառայություն, հյուրընկալություն և ցանկացած 
այլ օգուտ մատուցվելու դեպքում, որն ուղղակիորեն արտահայտված չէ դրամա-
կան կամ գույքի գնահատմամբ, սակայն ողջամիտ հաշվարկով արժեքը գերա-
զանցում է 100.000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը, այն ենթակա է 
հայտարարագրման շահերի հայտարարագրման շրջանակներում: Բարձրաստի-
ճան պաշտոնատար անձի կամ հանրային ծառայության բարձրագույն և 
գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող հանրային ծառայողների կողմից նվերներ 
տալու դեպքում էլ դրա արժեքը պետք է համադրելի լինի իրենց աշխատա-
վարձին, իսկ իր աշխատավարձի եռապատիկը գերազանցող արժեքի նվերներ 
տալու բոլոր դեպքերում պետք է հիմնավորվի նվերի արժեքի եկամտի աղբյուրը: 

Հետազոտության գիտագործնական նշանակությունը: Ատենախոսության 
տեսական նշանակությունը հանրային ծառայության իրականացման վերաբերյալ 
վարչական իրավունքի տեսության նոր ասպեկտների և դիրքորոշումների 
առաջադրումն է: Աշխատանքում բովանդակած դրույթները, հետևություններն ու 
առաջարկությունները, որոնք կապված են հանրային ծառայության զարգացման 
արդի հիմնահարցերի հետ, ձևավորում են անհրաժեշտ տեսական հենք՝ Հա-
յաստանի Հանրապետությունում պետական կառավարման կայունության ապա-
հովման, հանրային ծառայության համակարգի կատարելագործման գործնական 
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միջոցառումների հիմնավորման համար: Բացի այդ, այն կարող է օգտակար 
լինել օտարերկրյա պետություններում և, հատկապես, ԱՊՀ երկրներում հանրա-
յին ծառայության ոլորտի զարգացման հիմնահարցերի հետազոտության համար: 

 Ատենախոսությունն ունի գործնական նշանակություն ինչպես իրավա-
ստեղծ, այնպես էլ իրավակիրառ ոլորտներում: Դրանում արտացոլված եզրա-
հանգումներն ու առաջարկությունները կիրառելի են, հատկապես, պետական 
կառավարման ոլորտում որևէ հարցի առնչությամբ նորմատիվ-իրավական ակ-
տերի մշակման, իրավագիտակցության ու իրավական մշակույթի բարելավմանն 
ուղղված նկատառումներով:  

Հետազոտության արդյունքները կիրառելի են իրավաբանական մի շարք 
դասընթացների մշակման տեսանկյունից՝ «Հանրային ծառայության համա-
կարգ», «Սահմանադրական իրավունք», «Վարչական իրավունք», «Պետության և 
իրավունքի տեսություն», «Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական 
իրավունք», և կարող են օգտագործվել դրանց առնչվող այլ դասագրքերի, 
ուսումնական ձեռնարկների ու ուսումնամեթոդական աշխատանքների 
պատրաստման համար։ 

Հետազոտության արդյունքների հիմնավորվածությունն ու արժանահա-
վատությունը: Հետազոտության արդյունքները հիմնված են հանրային ծառայու-
թյան ինստիտուտի վերաբերյալ ինչպես հայրենական, այնպես էլ արտերկրի 
համապատասխան իրավական ինստիտուտների կազմակերպման ու իրավական 
կարգավորման փորձի գիտական համակողմանի վերլուծության վրա և, 
միաժամանակ, հիմնավորված ու փաստարկված են իրավակիրառ պրակտիկայի 
նյութերով: 

Ուսումնասիրության արդյունքների ներդրումն ու փորձարկումը: Ատենա-
խոսության հիմնական դրույթները քննարկվել են ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի նիստում: Ատենախոսության առան-
ձին դրույթներ ներկայացվել են ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում 
անցկացված գիտաժողովներում, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կազմա-
կերպությունների անցկացրած սեմինարներին (ՀՀ-ում և այլ պետություններում): 

Հետազոտության արդյունքները համարժեք ամփոփված են մենագրությու-
նում, ուսումնական ձեռնարկում և գիտական հոդվածներում, խորհրդաժողովնե-
րին ներկայացված զեկույցներում, որոնցում արտացոլվել են ատենախոսության 
կարևոր դրույթները: 

Աշխատանքի կառուցվածքը: Ատենախոսությունը բաղկացած է ներածությու-
նից, հինգ գլուխներից (պարագրաֆների բաժանմամբ), եզրակացությունից, 
օգտագործված նորմատիվ ակտերի և գրականության ցանկից: 

Ներածության մեջ հեղինակը ներկայացնում է ընտրված թեմայի արդիա-
կանությունը ու ուսումնասիրման հրատապությունը, հետազոտության օբյեկտը և 
առարկան, բացահայտում հիմնախնդրի գիտական մշակվածության աստիճանը, 
հետազոտության նպատակը և խնդիրները, ատենախոսության տեսական, 
նորմատիվ-իրավական և մեթոդաբանական հիմքերը, գիտական նորույթը ու 
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պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթները, ներկայացնում հետա-
զոտության գիտագործնական նշանակությունը, հետազոտության արդյունքների 
հիմնավորվածությունը, արժանահավատությունը, ներդրումն ու փորձարկումը: 

Ատենախոսության առաջին գլուխը, որը վերնագրված է «Հանրային 
ծառայության էությունը, պատմաիրավական նախադրյալները և իրավական 
հիմքերի էվոլյուցիան», բաղկացած է չորս պարագրաֆից: «Հանրային ծառա-
յության բնորոշման արդի գիտագործնական չափանիշները, ձևավորման 
պատմաիրավական նախադրյալները» վերտառությամբ առաջին պարագրա-
ֆում հեղինակը քննարկում է հանրային ծառայության հասկացությանը, էությա-
նը, մոդելներին, ձևավորման փուլերին վերաբերող հիմնահարցերը: Հանրային 
ծառայության վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս 
եզրակացնելու, որ ելնելով նաև Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի բովանդա-
կությունից, հանրային իշխանությունը ներառում է և պետական, և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուցիոնալ (պետաիշխանական, հան-
րային-իշխանական) գործունեությունը: Հետեւաբար՝ հանրային ծառայությունը, 
պետությանը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքնե-
րով վերապահված լիազորությունների իրականացումն է, որն ընդգրկում է պե-
տական ծառայությունը, համայնքային ծառայությունը, պետական և համայնքա-
յին պաշտոնները։ Հանրային ծառայությունը պետության առջև դրված խնդիրնե-
րի լուծմանն ու նպատակների իրագործմանն ուղղված գործունեություն է, որն 
իրականացվում է մասնագիտական և քաղաքական հիմունքներով: Հեղինակի 
կարծիքով, hանրային ծառայությունը կարևորագույն սահմանադրաիրավական 
ինստիտուտ է, որը հանդիսանում է պետական և տեղական ինքակառավարման 
մարմինների լիազորությունների արդյունավետ իրականացման երաշխիք: Ժողո-
վրդավար պետության մեջ հանրային ծառայությունը պետք է սերտորեն կապված 
լինի հասարակության հետ, հաշվի առնի նրա հետաքրքրությունները, հայացքնե-
րը, տրամադրությունը, վստահություն վայելի հասարակության մեջ: Միևնույն 
ժամանակ, հանրային ծառայությունը բարոյական համակարգ է, հանդես է գալիս 
որպես բարոյականություն կրող, քաղաքացիներին, ծառայողներին կողմնորոշում 
է բարոյական նորմերի, համակեցության կանոնների պահպանմանը: 

Հանրային ծառայության բարեփոխումը դարձել է առաջնահերթություն: Մի-
ջազգային պրակտիկայի վերլուծության արդյունքում պարզվում է, թե բարեփո-
խումների ո՞ր հայեցակարգը, ո՞ր փորձը ի՞նչ չափով կարող է հարմարեցվել ՀՀ 
իրավական համակարգին, որը հնարավորություն կտա ավելի լավ հասկանալ 
հանրային ծառայության ազգային մոդելի բարեփոխման տրամաբանությունը և 
կանխորոշել նրա արդյունավետության բարձրացման ուղիները: Այս տեսանկյու-
նից կարևորվում է ժամանակակից աշխարհում գոյություն ունեցող հանրային 
ծառայության տարբեր մոդելների (մայրցամաքային, անգլո-սաքսոնական, կրո-
նական, աֆրիկյան) ուսումնասիրությունը: Միևնույն ժամանակ, հեղինակը նշում 
է, որ նշանակություն չունի, թե պետությունը հանրային ծառայության ինչ մոդել է 
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օգտագործում, կարևոր է, որ տվյալ ժամանակաշրջանում հանրային ծառայութ-
յունը լինի շարժուն, որպեսզի կարողանա ժամանակին և համաչափ արձագան-
քել երկրում կատարվող քաղաքական ու իրավական բոլոր փոփոխություններին:  

Հանրային ծառայության բուն էությունը և նրա անփոխարինելի նշանակու-
թյունը առավել խորն ընկալելու համար՝ հեղինակը հատուկ շեշտադրում է 
կատարում հանրային ծառայության ծագման (ձևավորման) փուլերին և նրանում 
առկա մոտեցումներին՝ արձանագրելով, որ հանրային ծառայությունը պետք է լի-
նի նպատակային և բավարարի առնվազն հետևյալ չափանիշներին` կարգավոր-
ման ժողովրդականություն, հանրային ծառայության և նրա տարրերի ամբողջա-
կանություն, քաղաքացիների վստահության ապահովում, հանրային ծառայութ-
յան տարբեր մակարդակների համապատասխանություն օրենսդրությանը: 

«Հանրային ծառայության իրավական հիմքերը, դրանց էվոլյուցիան, 
զարգացման միտումները» երկրորդ պարագրաֆում քննարկվում են պետածա-
ռայողական հարաբերությունների իրավական, այդ թվում՝ սահմանադրաիրա-
վական կարգավորման գործընթացը, ներկայացվում հանրային ծառայողի պե-
տական կառավարմանը մասնակցելու օրենսդրությամբ ամրագրված հնարավո-
րությունները: Հանրային ծառայության անցնելու իրավունքը ՀՀ քաղաքացու 
սահմանադրական հիմնական իրավունքներից է, որի իրացումն իրավական, ժո-
ղովրդավարական պետության պայմաններում ոչ միայն աշխատանքի ազատ 
ընտրության, այլև ժողովրդաիշխանության իրացման կարևոր բաղադրիչ է: Հան-
րային ծառայության անցնելու իրավունքը պաշտպանվում է Սահմանադրութ-
յամբ, որի իրականացման մանրամասներն ըստ ՀՀ Սահմանադրության 49-րդ 
հոդվածի` սահմանվում են օրենքով: «Մարդու իրավունքների համընդհանուր 
հռչակագրի» 21-րդ հոդվածն էլ ամրագրում է. «Յուրաքանչյուր ոք իր երկրում ու-
նի պետական ծառայության մտնելու հավասար հնարավորության իրավունք»:  

ՀՀ հանրային ծառայության համակարգում պետածառայողական հարաբե-
րություններն առավել հանգամանալից կարգավորվում են հենց օրենքներով՝ 
Հանրային ծառայության մասին, Քաղաքացիական ծառայության մասին, հա-
մայնքային ծառայության մասին և պետական ծառայության առանձին տեսակնե-
րի մասին ՀՀ օրենքներով: «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի ընդհա-
նուր նորմերը տարածվում են հանրային ծառայության գրեթե բոլոր տեսակների 
վրա, միաժամանակ նրանց համընդգրկուն և ուղղակի կարգավորման համար 
նախատեսված իրավական հիմքերը սահմանված են ոլորտը կարգավորող հա-
մապատասխան օրենքներով: «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը 
ձևավորում է ընդհանուր շրջանակ պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների բոլոր հանրային ծառայողների համար: Ինչ վերաբերում է Քաղա-
քացիական ծառայության մասին, համայնքային ծառայության մասին և պետա-
կան ծառայության առանձին տեսակների մասին ՀՀ օրենքներին, ապա վերջին-
ներս առավել մանրամասն կարգավորման են ենթարկում ծառայության տեսա-
կով պայմանավորված և վերջինիս վերաբերող հիմնական սկզբունքները, ծառա-
յության կազմակերպման, պաշտոնների դասակարգման և նշանակման, անվա-



 

19 

նացանկի, դասային աստիճանների, կադրերի ռեզերվի, ծառայողների կարգա-
վիճակի և դրանց հետ առնչվող այլ հարաբերություններ: 

Երրորդ պարագրաֆում՝ «Հանրային ծառայության սկզբունքները, նպա-
տակները, խնդիրները և գործառույթները՝ կառավարման համակարգի բա-
րելավման արդի ռազմավարության համատեքստում», հեղինակը քննարկում է 
այն հիմնարար սկզբունքները, որոնք ապահովում են հանրային ծառայության 
բնականոն ու արդյունավետ գործունեությունը՝ միտված հանրային ծառայության 
առջև դրված նպատակների իրականացմանը, ինչպես նաև հանրային ծառայութ-
յան համակարգային այն գործառույթները, որոնք ուղված են հանրային ծառա-
յության խնդիրների լուծմանը: 

Հեղինակի կարծիքով, հանրային ծառայության սկզբունքները արտահայտում 
են հանրային ծառայության էությունը, հիմնական բովանդակությունը, բնութագ-
րական յուրահատկությունները, նրա տեղը և դերը հանրային իշխանության, 
հանրային կառավարման համակարգի և ընդհանրապես հասարակական կյան-
քում: Հանրային ծառայության սկզբունքները սահմանում են հանրային ծառայող-
ների գործունեության և վարքի բնույթը, ընդգրկում են ոչ միայն իրավական, 
այլև՝ հանրային ծառայության կազմակերպական կողմը, հանրային պաշտոննե-
րի սահմանումը և դասակարգումը, հանրային ծառայության մուտքը, անցկացու-
մը, պաշտոնից ազատումը և այլն:  

Հանրային ծառայության նպատակները դիտարկվում են որպես պետական 
մարմինների կողմից համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերում սո-
ցիալական կարևոր խնդիրների ձևակերպման գործընթաց: Հանրային ծառա-
յության հիմնական նպատակը պետության խնդիրների և գործառույթների իրա-
կանացումն է` հանրային շահերի բավարարման, հասարակության բարեկեցութ-
յան ապահովման համար: Այս տեսանկյունից առավել քան կարևոր է հիմնավոր-
ված և արդյունավետ լուծումներ առաջարկել հանրային ծառայության առջև ծա-
ռացած խնդիրների լուծման համար: Իսկ հանրային ծառայության օրենսդրութ-
յան համակողմանի վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ ՀՀ-ում հան-
րային ծառայության հիմնական խնդիրներն են սահմանադրական կարգի պահ-
պանումը, պետության կառավարման գործառույթների իրականացումը, հասա-
րակական կյանքի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում կայունութ-
յան ապահովումը, հասարակական բարեկեցության ապահովումը, կադրերի 
ճիշտ ընտրություն կազմակերպելը, պետական կարևորագույն հարցերով որո-
շումների ընդունումը, օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում պետական 
հարկադրանքի կիրառումը և այլն: 

Որպեսզի պետական մարմինները և պաշտոնատար անձինք կարողանան ի-
րականացնել վերը նշված խնդիրները, պետք է օժտված լինեն որոշակի լիազո-
րություններով և գործառույթներով: Հանրային ծառայությունը գործառութային 
տեսակետից ծառայողական հարաբերությունների սուբյեկտների գործողութուն-
ների ինքնուրույն և համեմատաբար ընդգրկված ձև է: Փաստորեն  հանրային  
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ծառայության գործառույթները հանրային ծառայողի գործունեության հիմնական 
ուղղություններն են, որոնք բխում են պետական կառավարման էությունից ու գա-
ղափարախոսությունից և հիմնվելով պետական մարմինների գործառույթների  
վրա, հաշվի են առնում նաև պետական մարմինների կառավարման, կազմա-
կերպման և իրականացման գործում հանրային ծառայության համակարգի դերը, 
հանրային ծառայության սկզբունքները, հանրային ծառայողների գործունեութ-
յան շրջանակներում լուծվող խնդիրները: Հեղինակի կարծիքով, հանրային ծա-
ռայության գործառույթներ ասելով, պետք է հասկանալ ծառայողական իրավուն-
քի նորմերի գործնական իրացման հիմնական ուղղությունները, որոնք նպաս-
տում են հանրային ծառայողական հարաբերությունների իրավական կարգավոր-
մանը և վերջինիս կողմից իր սոցիալական առաքելության իրականացմանը: 

«Հանրային ծառայության համակարգերի ձևավորման միջազգային փոր-
ձի լավագույն բաղադրիչների ներդրման համակարգային չափորոշիչները», 
չորրորդ պարագրաֆում հեղինակը քննարկում է արտասահմանյան երկրների 
փորձը և արդի մոտեցումներն ու առանձնահատկությունները հանրային 
ծառայության զարգացման գործում, որը հնարավորություն կընձեռի ավելի լավ 
հասկանալ, թե ինչ բարեփոխումներ են անհրաժեշտ Հայաստանում և կկանխո-
րոշի հանրային ծառայության մոդելի բարեփոխման արդյունավետության աստի-
ճանն արդի ժամանակաշրջանում: Հեղինակի կողմից ներկայացվել են ԱՄՆ-ի, 
Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ճապոնիայի, Ռուսաստանի և 
որոշ այլ երկրների առաջավոր փորձը: 

Ատենախոսության երկրորդ գլուխը, որը վերնագրված է «Հանրային ծառա-
յության համակարգի առանցքային խնդիրները», ներկայացված է երեք 
պարագրաֆով: Առաջին պարագրաֆում՝ «Հանրային ծառայության համակար-
գի էությունը, հանրային ծառայության տեսակները» վերտառությամբ, խոս-
վում է հանրային ծառայության համակարգի էության, նրանում ներառված հան-
րային ծառայության տեսակների մասին: Հանրային ծառայության համակարգը 
հանրային ծառայության բաղադրիչների համալիր է (ենթահամակարգեր և տար-
րեր), որոնք փոխազդում են միմյանց հետ հանրային կառավարման որոշակի 
նպատակների իրականացման նպատակով: Հանրային ծառայության համակար-
գը ներառում է՝ 

1. Պետական ծառայությունը, որն ընդգրկում է քաղաքացիական ծառայութ-
յունը, դատական ծառայությունը, դիվանագիտական ծառայությունը, հատուկ 
ծառայությունները՝ պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանութ-
յան, հարկային, մաքսային, փրկարար ծառայության հանրապետական գործա-
դիր մարմիններում, ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառա-
յությունը, ինչպես նաև օրենքներով նախատեսված այլ ծառայություններ։ 

2. Համայնքային ծառայությունը, որը մասնագիտական գործունեություն է և 
ուղղված է ՀՀ օրենսդրությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 
վերապահված խնդիրների և գործառույթների իրականացմանը 
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Պետական ծառայության դերի ու նշանակության բարձրացումն ունի օբյեկ-
տիվ կարևորություն, քանի որ դրան զուգահեռ կատարելագործվում և զարգա-
նում է պետական ծառայության օրգանական մասը կազմող տարբեր ծառայութ-
յունների վերաբերյալ օրենսդրությունը, որի հենքի վրա ձևավորվում և գործում է 
ՀՀ հանրային ծառայությունը:  

Պետական ծառայությունների շարքում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում 
քաղաքացիական ծառայությունը, քանի որ վերջինս առավելապես կիրառվում 
պետական կառավարման մարմիններում, որոնք, իրենց հերթին, ապահովում են 
պետության գործադիր-կարգադրիչ գործառույթների իրականացումը: Քաղաքա-
ցիական ծառայությունը քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխու-
թյունից անկախ մասնագիտական գործունեություն է, որը կատարվում է «Քաղա-
քացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված մարմիններում` 
ՀՀ օրենսդրությամբ այդ մարմիններին վերապահված խնդիրների և գործա-
ռույթների իրականացման նպատակով: Նշված օրենքի գործողությունը տարած-
վում է ՀՀ Նախագահի և ՀՀ կառավարության աշխատակազմում, ՀՀ հանրապե-
տական գործադիր մարմինների, ՀՀ նախարարությունների կառավարման ոլոր-
տում գործող պետական մարմինների, ՀՀ մարզպետարանների, ՀՀ օրենքով 
ստեղծված մշտապես գործող մարմինների (բացառությամբ Կենտրոնական բան-
կի), աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվա-
նացանկով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող անձանց վրա: 

«Համայնքային ծառայությունը, որպես հանրային ծառայության բաղադ-
րիչ» վերնագրված երկրորդ պարագրաֆում խոսվում է համայնքային ծառայութ-
յան դերի և նշանակության մասին, քննարկվում նրա առանձնահատկությունները 
և նմանությունները հանրային ծառայության մյուս տեսակների համեմատ: 

 Համայնքային ծառայությունը հանրային ծառայության կարևոր բաղադրիչ է, 
որը օրենդրական կարգավորման դաշտ է մտել համակարգի մյուս ծառայություն-
ներից ավելի ուշ՝ 2004թ. դեկտեմբերի 14-ին ընդունված «Համայնքային ծառա-
յության մասին» ՀՀ օրենքով, որի գործողությունը տարածվում է համայնքապե-
տարանների աշխատակազմերում համայնքային ծառայության պաշտոնների ան-
վանացանկերով նախատեսված պաշտոններ զբաղեցնող բոլոր անձանց վրա:  

Համայնքային ծառայությունը հանրային ծառայության ինքնուրույն և առան-
ձին տեսակ է: Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց քաղաքակա-
նությունն իրականացնում են համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու և հա-
յեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց միջոցով` ՀՀ օրենքներով նրանց 
վերապահված լիազորությունների շրջանակներում, քաղաքական որոշումների 
ընդունմամբ և դրանց կատարման համակարգմամբ: Միևնույն ժամանակ, հա-
մայնքային ծառայությունը հանրային ինստիտուտ է, քանի որ իրականացնում է 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ՀՀ Սահմանադրությամբ և 
օրենքներով վերապահված խնդիրներ ու գործառույթներ, ֆինանսավորվում է 
պետական և համայնքային բյուջեներից և ծառայում է հանրային շահին:  
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«Հանրային ծառայության պաշտոնների դասակարգումը, դասային աստի-
ճանները (կոչումները) հանրային ծառայության համակարգում, դրանց 
սոցիալական, հոգեբանական և իրավական ասպեկտները» երրորդ պարագ-
րաֆում քննարկվում է «պաշտոն» եզրույթի և «պաշտոնատար անձ» հասկացու-
թյան իմաստային և բովանդակային նշանկությունը, վերլուծության ենթարկվում 
հանրային ծառայության պաշտոնները, դրանց առանձնահակությունները, ինչ-
պես նաև ներկայացվում հանրային ծառայության համակարգում կարևոր դերա-
կատարում ունեցող հանրային ծառայության դասային աստիճանները (կոչումնե-
րը),  հանրային ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և անձնագրերը: 

Հեղինակի կարծիքով «Պաշտոնը» պետական մարմնում, որպես կազմակեր-
պաիրավական կատեգորիա, սահմանված կառուցվածքային միավոր է, որը նա-
խատեսում է այն զբաղեցնող անձի (ծառայողի) լիազորությունների շրջանակը, 
բովանդակությունը և պատասխանատվությունը: Ավելին, պաշտոնը դա պետա-
կան մարմնի իրավասությունների մասն է, պետական իշխանության ամենափոքր 
մասնիկը: Ինչ վերաբերում է «պաշտոնատար անձ» հասկացությանը, ապա 
պետք է նշել, որ այդ հասկացության վերաբերյալ միասնական օրենսդրական 
սահմանում գոյություն չունի: Հետևաբար հեղինակի եզրակացմամբ պետք է 
տրվի միասնական սահմանում, որն արտացոլված պետք է լինի հենց «Հանրա-
յին ծառայության մասին» օրենքում, քանի որ սույն օրենքի շրջանակներում են 
նախատեսվում և դասակարգվում հանրային ծառայության տարբեր պաշտոննե-
րը, որոնք զբաղեցնողներն էլ հանդիսանում են պաշտոնատար անձինք: Մեկ 
միասնական սահմանում ունենալը հնարավորություն կընձեռի խուսափել այս 
եզրույթի տարաբնույթ մեկնաբանություններից և գործնականում երբեմն դրա 
տարաբնույթ կիրառումից՝ ապահովելով տարբեր ոլորտներում հասարակական 
հարաբերությունների իրավակարգավորման միասնականությունը: Անշուշտ, 
նշվածը չի բացառում նաև անհրաժեշտության դեպքում առանձին օրենսդրական 
ակտերում սահմանել այդ եզրույթի շրջանակներում դրա կիրառման սահման-
ների նեղացում կամ ընդլայնում՝ հաշվի առնելով տվյալ օրենսդրական ակտի 
կարգավորման առարկան կազմող հասարակական հարաբերությունների 
առանձնահատկությունները: Այսպիսով, որպես միասնական սահմանում, կարելի 
է դիտարկել առաջադրված հետևյալ սահմանումը. Պաշտոնատար անձը ընտըր-
ված կամ նշանակված այն ֆիզիկական անձն է, որը պետական մարմիններում, 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում ան-
ժամկետ, ժամանակավորապես և (կամ) առանձին լիազորության շրջանակնե-
րում իրականացնում է համապատասխան մարմնի լիազորությունների կատարու-
մն ապահովող կամ իրականացնող կազմակերպական-տնօրինչական ու վարչա-
տնտեսական, այդ թվում՝ ներգործության միջոցներ պարունակող գործառույթներ 
և օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն կրում պար-
տականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար: 
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Կատարված վերլուծության արդյունքում հատկապես կարևոր է դառնում 
«հանրային ծառայության պաշտոն» և «հանրային պաշտոն» հասկացությունների 
տարանջատումը: Հանրային ծառայության պաշտոնն արժանիքահեն, կարիե-
րային առաջընթացով բնութագրվող, քաղաքական չեզոքություն և մասնագիտա-
կան գործունեություն պահանջող հաստիքային միավոր է, որը նախատեսված է 
պետական ծառայության առանձին տեսակների համար նախատեսված պաշ-
տոնների անվանացանկով կամ համայնքային ծառայության պաշտոնների ան-
վանացանկով: Մինչդեռ, հանրային պաշտոններն ընտրովի կամ նշանակովի 
պաշտոններ են, որոնք զբաղեցվում են քաղաքական գործընթացների, հայեցո-
ղական որոշումների, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ ընթացակարգերի 
արդյունքով: Այդ պաշտոններն զբաղեցնող անձինք իրենց լիազորությունների 
շրջանակներում անհատական կամ կոլեգիալ կարգով ընդունում են որոշումներ, 
պատասխանատվություն կրում իրենց կայացրած որոշումների համար: 

Հանրային պաշտոնների տեսակները և նրանցում ընդգրկված պաշտոնա-
տար անցանց ցանկը սահմանված է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով: 

Հանրային ծառայության համակարգում կարևոր դերակատարում ունեն նաև 
հանրային ծառայության դասային աստիճանները (կոչումները): Դասային աստի-
ճանը դիտարկվում է ոչ միայն որպես հատուկ կոչում պետական ծառայության 
ընթացքում, այլ նաև՝ պետական ծառայողի վրա դրականորեն ներազդելու հոգե-
բանական գործիք: Հանրային ծառայության դասային աստիճանը (կոչում) հան-
րային ծառայողին իր զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան շնորհվող որա-
կավորման չափանիշն է: Հանրային ծառայության դասային աստիճանների (կո-
չումների) սահմանման, ինչպես նաև դրանք շնորհելու, իջեցնելու, դրանցից 
զրկելու հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են հանրային ծառա-
յության առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային ծառայությունը կար-
գավորող ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով։ Հանրային ծառայության 
առանձին տեսակների դասային աստիճանների (կոչումների) համապատասխա-
նությունը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը: 

Հանրային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի և անձնագրերի (նկա-
րագրերի) առակայությունը հնարավորություն է տալիս առավել հստակ պատկե-
րացում կազմել պաշտոնը զբաղեցնող անձին ներկայացվող պահանջների, նրա 
լիզորությունների, իրավունքների ու պարտականությունների շուրջ: Հանրային 
ծառայության պաշտոնի անձնագրով նկարագրվում են համապատասխան պաշ-
տոն զբաղեցնող հանրային ծառայողների իրավունքներն ու պարտականություն-
ները, ներկայացվում են մասնագիտական գիտելիքների ու աշխատանքային ու-
նակությունների տիրապետումը, ինչպես նաև սահմանվում են հանրային ծառա-
յության դասային համապատասխան աստիճան ունենալու պահանջները: Հան-
րային ծառայության յուրաքանչյուր տեսակի, ինչպես նաև համայնքային ծառա-
յության համար նախատեսվում են պաշտոնների անվանացանկեր, որոնք հաս-
տատվում են պետական ծառայության առանձին տեսակները, ինչպես նաև հա-
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մայնքային ծառայությունը կարգավորող ՀՀ օրենքներով սահմանված կարգով: 
Բացի այդ, հանրային ծառայության յուրաքանչյուր պաշտոնի համար նախատես-
վում է պաշտոնի անձնագիր (նկարագիր), որը հաստատվում (փոփոխվում) է պե-
տական ծառայության առանձին տեսակները և համայնքային ծառայությունը 
կարգավորող ՀՀ օրենքներով ու այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 

Ատենախոսության երրորդ գլուխը վերնագրված է «Հանրային ծառայության 
անցնելու իրավական հիմքերի բարելավման արդի հիմնախնդիրները», 
որտեղ ուումնասիրության են ենթարկվել չորս պարագրաֆ: Առաջինում՝ «Հան-
րային ծառայության անցնելու իրավական հիմքերը, պայմանները և ընթացա-
կարգը», քննարկվում են հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրա-
վունք ունեցող անձանց շրջանակը, հանրային ծառայության համակարգում կադ-
րերի ընտրության չափանիշները, հանրային ծառայության անցնելու կարգն ու 
եղանակները: 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի ուժով հանրային ծառայության 
պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեն հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի 
անձնագրով (նկարագրով) ներկայացվող պահանջները բավարարող և պետա-
կան ծառայության առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային ծառայու-
թյունը կարգավորող ՀՀ օրենքներով նախատեսված պահանջները բավարարող 
քաղաքացիները` անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, դավանանքից, քաղա-
քական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ 
դրությունից։  

Հանրային ծառայության համակարգում կադրերի ընտրությունն առհասարակ 
կատարվում է ելնելով որոշակի չափանիշներից, որոնք են ձևական, սոցիալա-
կան և պրոֆեսիոնալ որակավորման չափանիշները: Ձևական չափանիշներ են 
հանրային ծառայություն մուտք գործելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 
սոցիալական չափանիշներ՝ տարիքը, առողջական վիճակը, պետական լեզվին 
տիրապետելը, քաղաքացիությունը և այլն, իսկ պրոֆեսիոնալ որակավորման չա-
փանիշը՝ պրոֆեսիոնալ կրթության մակարդակին, ստաժին և մասնագիտական 
աշխատանքի փորձին ներկայացվող պահանջների ամբողջություն է: 

Հանրային ծառայության անցնելու գործում կարևոր նշանակություն ունի հան-
րային ծառայության ստաժը: Ստաժի իրավական նշանակությունը հանրային ծա-
ռայողի համար պայմանավորված է որակավորված պաշտոնատար անձի կայուն 
և երկարատև աշխատանքը խթանելու պետական անհրաժեշտությամբ: Ծառա-
յության ստաժը հանրային ծառայության որակավորման չափանիշ է, պաշտո-
նեական առաջխաղացման համար՝ հիմք: 

Հեղինակը փաստում է, որ հանրային տարբեր ծառայությունների ծառայողնե-
րին ներկայացվող պահանջներից շատերը ընդհանուր են, իսկ ծառայության այս 
կամ այն տեսակում ներկայացվող առանձնահատկություններն էլ հիմնականում 
բխում են տվյալ ծառայության էությունից: 



 

25 

Հանրային ծառայության անցնելու ընթացակարգը կանոնակարգված է հան-
րային ծառայության վերաբերյալ օրենսդրությամբ` ապահովելով ՀՀ Սահմանդ-
րության 49-րդ հոդվածի պահանջների կատարումը: Հետևաբար, ի տարբերութ-
յուն աշխատանքային հարաբերությունների, հանրային ծառայության անցնելու ի-
րավահարաբերությունների դեպքում օրենսդիրն առավել մանրամասն է կարգա-
վորել դրա ընթացակարգային հարցերը (հանրային ծառայության ընդունվելու ի-
րավունք ունեցող անձանց ներկայացվող պահանջները, մրցույթի անցկացման 
կարգը և այլն)` նախատեսելով այն ընդհանուր հիմունքները, որոնց ապահով-
մամբ քաղաքացիներն իրավունք ունեն ընդունվել հանրային ծառայություն: Հան-
րային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցվում են մրցույթով կամ ար-
տամրցութային կարգով: Մրցութով երաշխավորվում է ՀՀ քաղաքացիների հա-
մար հանրային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հավա-
սար մատչելիությունը` իրենց մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքա-
յին ունակություններին համապատասխան: Իսկ արտամրցութային կարգով նշա-
նակում կատարելը պաշտոնում առաջխաղացում կատարելու հնարավորություն է 
տալիս: Հեղինակի կարծիքով, մրցույթը կադրերի հավաքագրման ամենախոշոր 
աղբյուրն է, ուստի մրցույթն անցկացնելու կարգը սահմանելիս պետք է խուսափել 
բացերից, անորոշություններից և ապահովել թափանցիկ ու հրապարակային 
մրցույթների անցկացում: Հանրային ծառայության տեսակներում ծառայության 
անցնելու կարգն ու եղանակները, ինչպես նաև պաշտոնի նշանակումը հիմնա-
կանում նման են իրար, սակայն գոյություն ունեն որոշ առանձնահատկություն-
ներ, որոնք հատուկ են հանրային ծառայության այս կամ այն տեսակին: 

Սույն գլխի երկրորդ պարագրաֆը վերաբերում է Հանրային ծառայողի 
իրավական վիճակին, որը իրենից ներկայացնում է իրավունքների, ազատութ-
յունների, պարտականությունների, սահմանափակումների, արգելքների, պա-
տասխանատվության ամբողջություն, որը սահմանված է օրենսդրությամբ և 
երաշխավորված է պետության կողմից:  

Հանրային ծառայողի իրավունքների ամբողջական համալիրը նախատեսվում 
է հանրային ծառայության օրենսդրությամբ: Հանրային ծառայողի իրավունքները 
դրանք պետության կողմից սահմանված և երաշխավորված միջոցառումների 
հատուկ տեսակ են, որոնք կոչված են ապահովելու պետական-ծառայողական 
հարաբերությունների ոլորտում նրանց հնարավոր և պաշտոնական վարքագիծը: 
Միաժամանակ, պետք է տարանջատել, առաջին հերթին, պաշտոնական իրա-
վունքները, որոնք որոշում են կոնկրետ պաշտոնական լիազորությունները, և 
երկրորդ` ընդհանուր իրավունքները, որոնք ունեն բոլոր հանրային ծառայողնե-
րը՝ անկախ զբաղեցրած պաշտոնից: 

Օրենքով սահմանվում են հանրային ծառայողի իրավունքների շրջանակը, 
սակայն հեղինակի կարծիքով այն կարելի դասակարգել ըստ հետևյալ հիմքերի. 

ա) իրավունքներ, որոնք ապահովում են ծառայողներին հասկանալու իրենց 
իրավական վիճակը և իրավական պաշտպանությունը, 
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բ) իրավունքներ, որոնք աջակցում են ծառայողական պարտականությունների 
կատարմանը, 

գ) իրավունքներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում իրականացնելու 
իրենց սահմանադրական իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք պետական 
ծառայողին ապահովում են սոցիալական երաշխիքներ: 

Յուրաքանչյուր պետական պաշտոնի հիմնական տարրը պարտականություն-
ներն են: Դա նրա գոյության իմաստն է: Իսկ պաշտոնական իրավունքները 
միայն ուղիղ կամ արմատական պայմաններ են ստեղծում սահմանված պարտա-
կանությունների կատարման համար: Պարտականությունն օրենքով սահմանված 
գլխավոր սկզբունքային գործողությունների շրջանակն է, որոնք դրված են պաշ-
տոնատար անձի վրա և ենթակա են պարտադիր կատարման: 

Պարտականությունները, որոնք դրված են հանրային ծառայողի առջև, կարե-
լի է բաժանել երկու խմբի՝ ընդհանուր-ծառայողական և պաշտոնական: 

Ընդհանուր-ծառայողական պարտականությունները կարելի է բաժանել 
ֆունկցիոնալ պարտականությունների և սահմանափակումների: Ֆունկցիոնալ 
պարտականությունները կապված են ծառայողական պարտքի կատարման հետ: 
Ծառայողական սահմանափակումները նույնպես պարտականություններ են, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են արգելք որոշակի գործունեության իրականաց-
ման համար: 

Պաշտոնական պարտականությունների դեպքում հանրային ծառայողը պար-
տավոր է պաշտոնին համապատասխան կատարել օրենքով և այլ իրավական 
ակտերով իր վրա դրված պարտականությունը: Հանրային ծառայողի պաշտոնա-
կան պարտականությունները սահմանված են պաշտոնական հրահանգներում, 
ինչպես նաև այն մարմնի տեղական նորմատիվ ակտերում, որոնցում ծառայու-
թյան են անցնում հանրային ծառայողները:  

Հանրային ծառայողը պաշտոնի անցնելիս ընդունում է նաև օրենքով սահ-
մանված սահմանափակումներն ու արգելքները: Իրավական սահմանափակում-
ները պայմանավորված են հանրային ծառայողների կողմից իրականացվող 
ֆունկցիաների և ծառայողական լիազորությունների յուրահատկությամբ: Այդ 
սահմանափակումների մեջ գլխավորն այն է, որ ապահովվի հանրային ծառա-
յության արդյունավետ ուղղվածությունը, պայմաններ ստեղծվի պաշտոնական 
լիազորությունների իրականացման անկախության և Սահմանադրությամբ սահ-
մանված քաղաքացիների իրավունքների ու ազատությունների իրականացման 
համար: Հեղինակի կարծիքով, հանրային ծառայողի նկատմամբ սահմանափա-
կումների սահմանումը պայմանավորված է նրանով, որպեսզի նա կարողանա 
ամբողջովին նվիրվել հանրային ծառայությանը, չօգտագործի դիրքը և պատշաճ 
իրականացնի իր լիազորությունները, այլ կերպ ասած, ապահովի պետության և 
հասարակության շահերը ու քաղաքացիների իրավունքներ և ազատությունները:  
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Ինչ վերաբերում է հանրային ծառայողի և բարձրաստիճան պաշտոնատար 
անձանց արգելքներին, ապա դրանք հստակ սահմանված են Հանրային ծառա-
յության մասին» ՀՀ օրենքով: 

«Հանրային ծառայողի սոցիալական երաշխիքները, դրանց բարեփոխման 
ուղղությունները» վերտառությամբ երրորդ պարագրաֆում քննարկվում են 
սոցիալական երաշխիքների տեսակները, նրանց դերն ու նշակությունը: 

Հանրային ծառայողների համար սոցիալական երաշխիքները իրավաբանո-
րեն ամրագրված սոցիալական, տնտեսական, մասնագիտական և անձնական 
ապահովվածության դաշտում որոշակի մեխանիզմներ են, որոնք կոչված են 
ապահովելու հանրային ծառայողների իրավական և սոցիալական պաշտպանու-
թյունը, մասնագիտական նպատակամղվածության բարձրացումը, պաշտոնա-
կան պարտականությունների իրականացման արդյունավետությունը, և ի վերջո, 
կադրային համակարգի կայունությունը: Հեղինակի կարծիքով, սոցիալական 
երաշխիքները կարևորագույն հիմք են հանրային ծառայողների կողմից պաշտո-
նական պարտականությունների պատշաճ կատարման համար, ինչպես նաև 
հանդիսանում են անձնային պաշտպանվածության կայուն մեխանիզմներ վեր-
ջիններիս արդյունավետ գործունեության համար, որն էլ, իր հերթին, հանրային 
ծառայությունը դարձնում է առավել գրավիչ ու առաջնահերթ հասարակության 
աչքերում: 

Չորրորդ՝ «Հանրային ծառայողի վերապատրաստման, ատեստավորման 
ինստիտուտը, որպես կառավարման համակարգի բարելավման մեկնակետ» 
պարագրաֆում վերլուծվում են վերապատրաստման, ատեստավորման և կադ-
րերի ռեզերվի հետ կապված արդի հիմնահարցերը: 

Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ՝ հանրային ծառայող-
ների վերապատրաստումը դիտվում է հանրային ծառայողների աշխատանքային 
պարտականությունների կատարման արդյունավետության բարձրացման նպա-
տակով մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 
կատարելագործմանն ուղղված գործընթաց: Հանրային ծառայության համակար-
գում վերապատրաստման արդյունք են արհեստավարժ կառավարումը, ծառա-
յությունների մատուցման գործընթացում քաղաքացիների նկատմամբ հավասար 
և արդարացի վերաբերմունքը, օրենսդրական նորմերին ու կանոնակարգերին 
համապատասխան աշխատանքների կազմակերպումը: Վերապատրաստման 
հիմնական նպատակը հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցման նպա-
տակով մասնագիտացված և մրցունակ աշխատուժի ձեռքբերումն է: 

  Հանրային ծառայողների ատեստավորումը զբաղեցրած պաշտոնին հանրա-
յին ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակութ-
յունների համապատասխանության որոշմանն ուղղված գործընթաց (միջոցա-
ռում) է: Հանրային ծառայողների ատեստավորման կամ կատարողականի գնա-
հատման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են պետական ծա-
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ռայության առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային ծառայությունը 
կարգավորող ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

Հանրային ծառայողների ատեստավորման մասին խոսելիս, պետք է հատուկ 
ընդգծել, որ հանրային ծառայության տեսակ հանդիսացող քաղաքացիական ծա-
ռայությունում 2017թ. հունվարի 1-ից ատեստավորման համակարգից անցում կա-
տարվեց կատարողականի գնահատման համակարգին, որի արդյունքում էլ քա-
ղաքացիական ծառայողի վերապատրաստումը կդառնա քաղաքացիական ծա-
ռայողի աշխատանքի գնահատման առանցքային չափորոշիչներից մեկը: 
Հանրային ծառայության գրեթե բոլոր տեսակներում պահպանված է ատեստա-
վորման գործընթացը: 

Հանրային ծառայության համակարգում կադրերի ռեզերվի ձևավորումը պե-
տական կադրային քաղաքականության անբաժանելի մասն է: Լավ պատրաստ-
ված կադրային ռեզերվի առկայությունն անհրաժեշտ պայման է հանրային ծա-
ռայության բնագավառում նորարարությունների ներդրման և կադրային ներուժի 
ռացիոնալ օգտագործման համար: Պետական կառավարման համակարգում 
կադրային ռեզերվի հետ աշխատանքը ունի իր առանձնահատկությունները, 
մասնավորապես, ռեզերվը պետք է ներառի կադրերի նկատմամբ պահանջի 
հաշվարկն ըստ կատեգորիաների, աշխատողներին ներկայացվող մասնագիտա-
կան պահանջների նորմատիվային նկարագրությունը, կադրերի մասնագիտա-
կան ընտրության եղանակները և թափուր աշխատատեղերը համալրելու համար 
կադրերի ռեզերվի ձևավորման սկզբունքները: 

Հեղինակի կարծիքով, հանրային ծառայության կադրերի ռեզերվի հիմնական 
նպատակը որակյալ և ընտրության կարգով հաղթող ճանաչված մասնագետների 
առկայության ապահովումն է հանրային ծառայության համակարգում: Ուստի, 
կադրերի ռեզերվները պետք է լինեն որակյալ մասնագետների շտեմարան, որից 
անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ կարգով հնարավոր կլինի համալրել 
թափուր հաստիքները: 

«Հանրային ծառայողի կարգավիճակի բարելավման որոշ հիմնահարցերի 
արդի զարգացումները» չորրորդ գլուխը բաղկացած է չորս պարագրաֆից: 
Առաջին պարագրաֆում, որը ներկայացված է «Վարքագծի կանոնների իրավա-
բանական բովանդակությունը, դրանց նշանակությունը՝ կառավարման 
որակի բարելավման տեսանկյունից» վերտառությամբ, քննարկվում են հանրա-
յին ծառայողի և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի էթիկայի  կանոնները, 
արդի չափանիշներին համապատասխան էթիկայի կանոնակարգեր ներդնելու 
անհրաժեշտությունը, ինպես նաև անդրադարձ է կատարվում հանրային ծառա-
յողի կողմից նվերներ ընդունելու արգելքին: 

Հեղինակի կարծիքով, հանրային ծառայողների էթիկայի (վարքագծի) կանոն-
ները սահմանում են վարքագծի որոշակի ոճ՝ դառնալով այն սկզբունքի երաշխա-
վորը, որ մարդիկ ընդհանուր նպատակին հասնելու համար կարող են հենվել 
միմյանց վրա և խուսափել միջանձնային բախումներից: Էթիկայի կանոնները 
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հիմնված են բարոյականության համընդհանուր սկզբունքների վրա և միտված են 
կարգավորելու մարդկանց վարվելակերպի, վարքագծի և փոխհարաբերություն-
ների յուրահատկությունները:  

Հանրային ծառայողի վարքագծի կանոնները սահմանվում են վարքագծի տի-
պային կանոնների հիման վրա՝ կանոնագրքերով: Պետական պաշտոն զբաղեց-
նող անձանց (բացառությամբ պատգամավորի, դատավորի, Բարձրագույն դա-
տական խորհրդի անդամի, դատախազի, քննիչի), 15 000 և ավելի բնակչություն 
ունեցող համայնքների ղեկավարների, նրանց տեղակալների, Երևան համայնքի 
վարչական շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների պաշտոն զբաղեց-
նող անձանց վարքագծի կանոնները սահմանվում են Կոռուպցիայի կանխարգել-
ման հանձնաժողովի ընդունած վարքագծի կանոնագրքով: Իսկ պատգամավորի, 
դատավորի, դատախազի, քննիչի վարքագծի կանոնները սահմանվում են այլ 
իրավական ակտերով: 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված է նվերներ ընդու-
նելու արգելքը, մասնավորապես՝ հանրային ծառայողը կամ բարձրաստիճան 
պաշտոնատար անձը չպետք է ընդունի նվեր կամ այն հետագայում ընդունելու 
համաձայնություն տա, որը կապված կլինի իր լիազորությունների իրականաց-
ման հետ: Միաժամանակ, օրենքը նախատեսում է բացառություն և թույլատրելի 
նվերներ է համարում պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ սովորաբար 
տրվող նվերները, պարգևները, կազմակերպվող հյուրասիրությունը, ծառայողա-
կան օգտագործման նպատակով անվճար տրամադրվող գրքերը, համակարգչա-
յին ծրագրերը և նմանատիպ այլ նյութերը, ինչպես նաև կրթաթոշակը, դրամաշ-
նորհը կամ նպաստը, որը տրվել է հրապարակային մրցույթի արդյունքով: 

«Շահերի բախումը հանրային ծառայությունում: Բարձրաստիճան պաշ-
տոնատար և բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող անձանց գույքի և եկա-
մուտների հայտարարագրման ինստիտուտի բարելավման էական բաղադրիչ-
ները» երկրորդ պարագրաֆում վերլուծության են ենթարկվել «շահերի բախում» 
հասկացությունը, շահերի բախման տեսակները, օրենքով սահմանված որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնող անձանց գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարա-
րագրման առանձնահատկությունները, հիմնավորվել այդպիսի հայտարարագիր 
ներկայացնող անձանց շրջանակի լայնացման անհրաժեշտությունը: 

ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի համաձայն՝ շահերի բախում պետք 
է համարվի այն իրադրությունը, երբ պետական ծառայողի անձնական շա-
հագրգռվածությունն ազդում է ոչ միայն իր պաշտոնեական, այսինքն՝ կոնկրետ 
պաշտոնի  պարտականությունների կատարման վրա, այլև ընդհանուր ծառայո-
ղական պարտականությունների կատարման վրա: «Հանրային ծառայության մա-
սին» ՀՀ օրենքով «շահերի բախում» հասկացությունը սահմանված է որպես իրա-
վիճակ, երբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն իր լիազորություններն իրա-
կանացնելիս պետք է կատարի գործողություն կամ ընդունի որոշում, որն ողջամ-
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տորեն կարող է մեկնաբանվել որպես իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձի 
անձնական շահերով առաջնորդվել: 

Շահերի բախումը դրսևորվում է որոշակի տեսակներով՝ շահերի փաստացի 
բախում, շահերի առերևույթ (թվացյալ) բախում և շահերի հնարավոր բախում: 
Շահերի փաստացի բախումը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կամ հան-
րային ծառայողի լիազորությունների և մասնավոր շահերի այնպիսի բախումն է, 
որի պայմաններում անձի մասնավոր շահերը ազդեցություն ունեն նրա լիազորու-
թյունների իրականացման վրա: Իսկ շահերի առերևույթ (թվացյալ) բախման 
դեպքում առկա է մասնավոր շահ, որը ողջամտորեն կարող է դիտարկվել որպես 
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կամ հանրային ծառայողի լիազորություն-
ների իրականացման վրա ազդեցություն գործելու նպատակ հետապնդող՝ այդ 
թվում, եթե այդպիսի ազդեցությունը փաստացի բացակայում է կամ չի կարող լի-
նել: Ինչ վերաբերում է շահերի հնարավոր (պոտենցիալ) բախմանը, ապա այդ 
դեպքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը կամ հանրային ծառայողն ունի 
այնպիսի մասնավոր շահ, որն ապագայում ողջամտորեն կարող է հանգեցնել 
շահերի բախման՝ կապված նրա լիազորությունների իրականացման հետ: 

Հանրային ծառայողների վարքագծի կաննոների պահպանման տեսանկյու-
նից պաշտոնատար անձանց գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագ-
րումն ունի աներկբա նշանակություն և հանդիսանում է կոռուպցիայի դեմ պայ-
քարի կարևորագույն միջոց: Դրանով էլ պայմանավորված, անչափ կարոր է, որ 
Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես ժողովրդավար ու իրավական պետու-
թյուն, ունենա պաշտոնատար անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարա-
գրման իր ընթացակարգը: Հետևաբար, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված է 
գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագրման պարտականություն ունե-
ցող անձանց շրջանակը, հայտարարագրման ժամկետները, նրանում փոփոխու-
թյուն կատարելը, գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագրի բովանդա-
կությունը և հայտարարագրման գործընթացի հետ կապված այլ հարցեր: 

 

«Հանրային ծառայողին խրախուսելու հիմքերը և կարգը» երրորդ պարագ-
րաֆում քննարկվում է հանրային ծառայության արդյունավետության բարձրաց-
ման համար կարևոր մի նախապայման՝ հանրային ծառայողին խրախուսելը: 
Այստեղ ներկայացվում է ոչ միայն խրախուսման դերը, նշանակությունը, անհրա-
ժեշտությունը, այլև՝ հիմնական ձևերն ու եղանակները:  

Հանրային ծառայողների գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
իրավական միջոցների շարքում առանձին տեղ է զբաղեցնում խրախուսման հա-
մակարգը: Խրախուսանքը դիտվում է հանրային ծառայողների` որպես նվիրյալ-
ների դաստիարակման ու նրանց ծառայողական կարգապահության կարևոր և 
առանձնահատուկ միջոց: Հանրային ծառայողների խրախուսման համակարգի 
վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս առանձնացնելու խրախուսման երկու 
խումբ՝ պաշտոնական, որը  օրենսդրությամբ ամրագրված խրախուսանք է, և ոչ 
պաշտոնական, որը թեև օրենսդրորեն ամրագրված չէ, սակայն իր բնույթով, բո-
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վանդակությամբ, նպատակով ու նշանակությամբ իրականում հենց խրախու-
սանք է և դե-ֆակտո կիրառվում է հանրային ծառայության համակարգում:  

 Հանրային ծառայողի նկատմամբ հիմնականում կիրառվում են խրախուսան-
քի հետևյալ տեսակները. շնորհակալության հայտարարում, միանվագ դրամա-
կան պարգևատրում, հուշանվերով պարգևատրում, լրացուցիչ վճարովի արձա-
կուրդի տրամադրում, օրենքով սահմանված կարգով աշխատավարձի բարձրա-
ցում (միայն քաղ. ծառայողի համար), կարգապահական տույժի հանում: 

«Հանրային ծառայողին կարգապահական տույժի ենթարկելու հիմքերը և 
կարգը, հանրային ծառայողին պաշտոնից ազատելը» պարագրաֆում վերլուծ-
վում են կարգապահական պատասխանատվության, կարգապահական տույժերի 
կիրառման և հանրային ծառայողին պաշտոնից ազատելու հետ կապված 
հարցերը: Կարգապահական պատասխանատվությունը իրավական պատասխա-
նատվության այնպիսի ձև է, որի միջոցները գործնականում ավելի հաճախ են 
կիրառվում հանրային ծառայողների նկատմամբ: Հեղինակի կարծիքով, պետա-
կան ապարատում ծառայողական կարգապահությունն արդյունավետ և կայուն 
աշխատանքի անհրաժեշտ նախապայման է:  

Հանրային ծառայողի նկատմամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կար-
գով կիրառվում են կարգապահական տույժեր ծառայողական պարտականութ-
յուններն անհարգելի պատճառով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, ինչ-
պես նաև ծառայողական լիազորությունները վերազանցելու, աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնները, ՀՀ ընտրական օրենսգրքով սահմանված 
սահմանափակումները խախտելու դեպքերում: Հանրային ծառայողի նկատմամբ 
կիրառվող կարգապահական տույժերի տեսակները, կարգապահական տույժ կի-
րառելու կարգը և դրա հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում 
են պետական ծառայության առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային 
ծառայությունը կարգավորող ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով։ 
Միաժամանակ պետք է նշել, որ հանրային ծառայության տեսակներում 
հիմնականում կիրառվում են նմանատիպ կարգապահական տույժեր՝ նախազ-
գուշացում, նկատողություն, խիստ նկատողություն, օրենքով սահմանված կար-
գով աշխատավարձի իջեցում, զբաղեցրած պաշտոնից ազատում: 

Որոշ դեպքերում կարգապահական տույժերի կիրառումը կարող է հանգեցնել 
հանրային ծառայողին պաշտոնից ազատելուն, սակայն պետք է փաստել, որ այդ 
դեպքերը օրենքով հստակ սահմանված են և կարող են կիրառվել խիստ 
սահմանափակ դեպքերում: Հակառակ դեպքում, այն կարող է հանգեցնել հան-
րային ծառայությունում կադրային անկայունության՝ բացասական բոլոր հետե-
վանքներով հանդերձ: Աշխատանքից ազատելու դեպքերում պաշտպանվածութ-
յան պահանջին է անդրադարձել «Վերանայված եվրոպական սոցիալական խար-
տիան», որի 24-րդ հոդվածի (Աշխատանքից ազատելու դեպքերում պաշտպան-
վածության իրավունքը) համաձայն՝ աշխատանքից ազատելու դեպքերում, աշ-
խատողների պաշտպանվածության իրավունքի արդյունավետ կիրառումն ապա-
հովելու նպատակով, Կողմերը պարտավորվում են ճանաչել՝ 



 

32 

ա) բոլոր աշխատողների այն իրավունքը, որ նրանց աշխատանքից ազատելու 
դեպքում չպետք է դադարի առանց նման ազատման համար հիմնավորված 
պատճառների, որոնք կապված են նրանց ընդունակության կամ վարքի հետ կամ 
հիմնված են ձեռնարկության, հաստատության կամ ծառայության գործնական 
պահանջների վրա, 

բ) պատշաճ փոխհատուցման կամ այլ համապատասխան օգնության նկատ-
մամբ այն աշխատողների իրավունքը, որոնք աշխատանքից ազատվել են ա-
ռանց հիմնավորված պատճառի: 

Հաշվի առնելով պետական կամ համայնքային ծառայության առանձնահատ-
կությունները՝ հանրային ծառայության պաշտոնից ազատելու հիմքերը սահման-
վում են պետական ծառայության առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայն-
քային ծառայությունը կարգավորող ՀՀ օրենքներով։ Օրինակ՝ քաղաքացիական 
և համայնքային ծառայողներին պաշտոնից ազատելու հիմքերը կարելի է բաժա-
նել 2 խմբի՝ 1) պաշտոնի նշանակվելու օրենքով սահմանված կարգի խախտումը, 
օրենքով նախատեսված սահմանափակումները չպահպանելը, դատական կար-
գով հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից զրկվելը և այլն, 
2) անձնական դիմումը, աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը լրանալը, հաս-
տիքների կրճատումը, դատական կարգով անգործունակ, սահմանափակ գործու-
նակ կամ անհայտ բացակայող ճանաչելը, մարմնի լուծարումը և այլն: 

Հինգերորդ «Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազման հայեցակարգային չափո-
րոշիչները՝ հանրային ծառայության կառավարման համակարգում» գլխի 
առաջին պարագրաֆը ներկայացված է «Հանրային ծառայության համակար-
գում գործող էթիկայի հանձնաժողովները, դրանց գործունեության բարելավ-
ման խնդիրները» վերտառությամբ: 

ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսվում է, որ օրենքով նախատեսված մարմիննե-
րում ստեղծվում են հանրային ծառայողի էթիկայի հանձնաժողովներ, որոնց 
ձևավորման, գործունեության, էթիկայի կանոնների խախտման առնչությամբ 
վարույթ իրականացնելու կարգը սահմանվում է համապատասխան օրենքներով 
և այլ իրավական ակտերով: Հանրային ծառայողների էթիկայի հանձնաժողով-
ները՝ 1) քննում և լուծում են հանրային ծառայողների անհամատեղելիության պա-
հանջների, այլ սահմանափակումների, վարքագծի կանոնների խախտումների և 
իրավիճակային շահերի բախման դեպքերի վերաբերյալ դիմումները, 2) հան-
րային ծառայողների անհամատեղելիության պահանջների, այլ սահմա-
նափակումների, վարքագծի կանոնների խախտումների, ինչպես նաև շահերի 
բախման իրավիճակների կանխարգելմանն ու վերացմանն ուղղված առաջարկու-
թյուններ են ներկայացնում իրավասու մարմին կամ պաշտոնատար անձին: 

Գոյություն ունեն մի շարք էթիկայի հանձնաժողովներ, սակայն դրանցից 
պետք է առանձնացնել հետևյալները՝  
 ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, 

որին արդեն փոխարինելու է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը: 
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 Պատգամավորական էթիկայի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով, 
 ՀՀ դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հար-

ցերի հանձնաժողով, 
 ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողով, 
 գործադիր իշխանության հանրապետական և տարածքային մարմիննե-

րում գործող էթիկայի հանձնաժողովներ, 
 ՏԻՄ-երում գործող էթիկայի հանձնաժողովներ: 
Այս հանձնաժողովների ցանկում իր ուրույն տեղն է ունենալու Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողովը, որի ձևավորման և գործունեության հիմքում 
դրվել են հետևյալ սկզբունքերը՝ կոլեգիալություն, ֆինանսական ինքնուրույնութ-
յուն, հանրային հաշվետվողականություն, թափանցիկություն, համագործակցութ-
յուն և քաղաքական չեզոքություն: Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 
գործառույթները սահմանված են «Կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով 
հանձնաժողովի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածում օրենքով: Դրանք են` 

1) բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անհամատեղելիության պա-
հանջների և այլ սահմանափակումների, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտո-
նատար անձանց, բացառությամբ պատգամավորների, դատավորների և դատա-
խազների, էթիկայի կանոնների, իրավիճակային շահերի բախման կարգավո-
րումների պահպանմանը հետևելը. 

2) հայտարարագրման գործընթացը կանոնակարգելը, հայտարարագրերն 
ստուգելն ու վերլուծելը. 

3) օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջների և այլ սահ-
մանափակումների կիրառման միասնականությունն ապահովելը. 

4) կոռուպցիայի դեմ պայքարին առնչվող քաղաքականության մշակմանը 
մասնակցելը: 

Երկրորդ՝ «Սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում Բարձ-
րաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի իրավասու-
թյան և գործունեության իրավական հիմքերի վերանայման տեսլականը» 
պարագրաֆում քննարկվում են Բարձրաuտիճան պաշտոնատար անձանց էթի-
կայի հանձնաժողովի ստեղծման և գործունեության հետ կապված հարցերը: 

Վերլուծելով Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժո-
ղովի գործառույթները, պետք է փաստել, որ դրանք հիմնականում հանգում են 
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց և «Հանրային ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքով նախատեսված այլ անձանց հայտարարագրերի ռեեստրի վարմանը, 
հայտարարագրերի վերլուծության գործընթացի կանոնակարգմանը, հայտարա-
րագրի լրացման նկատմամբ ներկայացվող պահանջների ու հայտարարագրի 
ներկայացման կարգի սահմանմանը, հայտարարագրերի հրապարակմանը, 
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց շահերի բախման և էթիկայի կանոն-
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ների խախտման բացահայտմանը ու դրանց վերացմանն ու կանխարգելմանն 
ուղղված առաջարկությունների ներկայացմանը և այլն:  

Պետք է նշել, որ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կազմավոր-
ման պահից վերջինիս են փոխանցվելու Բարձրաuտիճան պաշտոնատար ան-
ձանց էթիկայի հանձնաժողովի գործառույթները, որին գումարվելու են նաև 
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքով նախատես-
ված որոշ այլ գործառույթներ: 

«Կոռուպցիան հանրային ծառայությունում, կոռուպցիայի առաջացման 
պատճառներն ու դրանց կանխարգելման իրավական ուղիները, կոռուպցիա-
յի դեմ պայքարի արդի հարցադրումները» երրորդ պարագրաֆում վերլուծվում 
են կոռուպցիան բնութագրող հատկանիշները, դրա վտանգավորության աստի-
ճանը, կոռուպցիա ծնող պատճառները, ինչպես նաև կոռուպցիոն երևույթների 
դեմ պայքարի այն հիմնական և օրինական ուղղություններն ու եղանակները, 
որոնք կապահովեն անհրաժեշտ արդյունք: 

Իրավագետները կոռուպցիան հիմնականում սահմանում են որպես սոցիալա-
կան երևույթ, որը դրսևորվում է պետական գործառույթներով օժտված պետա-
կան և մունիցիպալ ծառայողների կամ այլ անձանց կողմից, ծառայողական դիր-
քի, կարգավիճակի կամ զբաղեցրած դիրքով պայմանավորված հեղինակության 
կանխամտածված օգտագործմամբ՝ շահադիտական նպատակներով անձնական 
և/կամ խմբային շահի համար: Իսկ ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ կոռուպցիան 
անձնական կամ այլ շահադիտական նպատակով, տարբեր ձևերով արտահայտ-
ված (գործողությամբ կամ անգործությամբ) ի պաշտոնե տրված իշխանական 
լիազորությունների չարաշահումն է: Այն կարող է դրսևորվել կաշառք ստանալու, 
պահանջելու, տալու, պետական գույքի հափշտակության, գաղտնի տեղեկատ-
վության ապօրինի օգտագործման, ապօրինի հարստացման, անտնտեսվարութ-
յան, պետական պատվերների մրցույթներին միջամտելու և այլ եղանակներով: 

Հաշվի առնելով կոռուպցիայի վտանգավորության աստիճանը՝ ՀՀ կառավա-
րությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարը ճանաչել և հռչակել է իր գործունեության 
առանցքային ուղղություններից մեկը: Այս ոլորտում հակակոռուպցիոն ռազմա-
վարական փաստաթղթերի ընդունմամբ ձեռնարկվել և ձեռնարկվում են քայլեր, 
որոնք ուղղված են կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքականության հիմնական 
ուղղությունները սահմանելուն, օրենսդրական հիմքերը կատարելագործելուն ու 
հակակոռուպցիոն մարմինների ինստիտուցիոնալ համակարգ ներդնելուն: Այս 
համատեքստում կարևորվում է ՀՀ կառավարության 2015թ. սեպտեմբերի 25-ի N 
1141-Ն որոշումը, որով հավանության արժանացավ «ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազ-
մավարությունը և դրա իրականացման 2015-2018 թվականների միջոցառումների 
ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշումը, որով հակակոռուպցիոն ռազմավա-
րության գլխավոր նպատակ հռչակվեց բարեխիղճ ու պատասխանատու պաշ-
տոնյաների միջոցով Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակի և տարածվա-
ծության նվազեցմանը նպաստելը, պետական կառավարման մարմինների 
նկատմամբ քաղաքացիների վստահության ամրապնդումն ու կոռուպցիայի 
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նկատմամբ անհանդուրժողականության սկզբունքի խթանումը: Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի ոլորտում Հայաստանի Հանարպետությունը ստանձնել է նաև մի 
շարք միջազգային պարտավորություններ՝ 2004թ. հունվարին Հայաստանը ան-
դամակցել է Կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խմբին (ԿԴՊՊԽ 
(GREGО)), 2004թ. հունիսին և դեկտեմբերին համապատասխանաբար ստորագ-
րել և վավերացրել է Եվրոպայի խորհրդի Կոռուպցիայի մասին քրեական իրա-
վունքի կոնվենցիան և Կոռուպցիայի մասին քաղաքացիական իրավունքի կոն-
վենցիան, իսկ 2006թ-ից էլ Հայաստանի Հանարպետությունը անդամակցում է 
ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ»: 

Այս և նմանատիպ այլ իրավական հիմքերի առկայության պարագայում էլ կո-
ռուպցիայի դեմ պայքարը մնում է պետության առաջնահերթություններից մեկը: 
Ելնելով Կոռուպցիայի վտանգավորության աստիճանից՝ Հայաստանի Հանրապե-
տությունը պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ ու անհետաձգելի միջոցները՝ 
կոռուպցիայի դեմ պահանջվող խորությամբ պայքար մղելու համար: Պետությու-
նը պետք է ապահովի այնպիսի միջավայր, որտեղ հանրային ծառայողները զերծ 
կմնան կոռուպցիոն բնույթի գործողություններից և սեփական վարքագծով՝ ար-
դարության և օրինականության դրսևորման առումով օրինակ կծառայեն հասա-
րակությանը: Բացի նշվածից, պետք է ձեռնարկվեն միջոցներ, որոնք ուղղված 
կլինեն վարչարարության պարզեցմանը, ռեսուրսների արդյունավետ կառավար-
ման ապահովմանը, բյուջետային միջոցների կառավարման արդյունավետության 
բարձրացմանը, էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի կատարելագործ-
մանը: 

Գոյություն ունեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի տարաբնույթ միջոցներ, սակայն 
հեղինակի կարծիքով, առավել արդյունավետ միջոցներ են հանդիսանում. 
 Հասարակության մեջ կոռուպցիոն երրևույթների նկատմամբ անհադուր-

ժողականության արմատավորումը: 
 Հանրային ծառայողներին պատշաճ որակի սոցիալական երաշխիքների 

տրամադրումը:  
 Օրենքով սահմանված պաշտոններ զբաղեցնող անձանց ու նրանց փոխ-

կապակցված անձանց գույքի ու եկամուտների հայտարարագրումը, և չներկա-
յացման դեպքում՝ պատասխանատվության անխուսափելիությունը: 
 Կոռուպցիոն վարքագծի համար պատասխանատվության համարժեք մի-

ջոցների սահմանումը և նման վարքագծի դրսևորումների ժամանակ օբյեկտիվ ու 
արդյունավետ քննության ապահովումը: 
 Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում Կոռուպցիայի կանխարգելման 

հանձնաժողովի ոչ միայն լիազորությունների լայն շրջանակի առկայությունը, 
այլև դրանց իրագործման պրակտիկ եղանակների ապահովումը: 
 Նվերներ ընդունելու արգելքի վեբերյալ օրենսդրության խստացումը: 
«Հանրային ծառայության կառավարման համակարգը հակակոռուպցիոն 

քաղաքականության արդի չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղի-
ները» չորրորդ պարագրաֆում քննարկվում են հանրային ծառայության կառա-
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վարման, հանրային ծառայության տեսակներում ղեկավարման, ինչպես նաև ՀՀ 
հակակոռուպցիոն ռազմավարությանը հանրային կառավարման մարմինների 
գործունեությունը համապատասխանեցնելու հետ կապված հարցերը: 

Հանրային ծառայության կառավարումը իրենից ներկայացնում է պետական 
մարմինների կողմից գիտակցված, նպատակաուղղված ազդեցություն հանրային 
ծառայության վրա՝ հանրային ծառայության գործառույթների իրականացման, 
պետական ապարատի կազմակերպման և վերջինիս գործունեության ոլորտում 
միասնական պետական քաղաքականության իրականացման համար: Հանրային 
ծառայության կառավարման մարմինները հատուկ պետական մարմիններ են 
կամ նրանց ստորաբաժանումները, որոնց իրավասության շրջանակում է պետա-
կան ծառայության համակարգի զարգացման ապահովումը՝ հասարակական 
զարգացումներին զուգընթաց: Հանրային ծառայության յուրաքանչյուր տեսա-
կի, այդ թվում՝ համայնքային ծառայության համար նախատեսվում են կառա-
վարման և ղեկավարման հետ կապված հարաբերությունները: Օրինակ՝ Ազգային 
ժողովում պետական ծառայության կառավարման մարմինը Ազգային ժողովի 
նախագահն է, իսկ պետական ծառայության ղեկավարման մարմինը աշխատա-
կազմի ղեկավարը: Քաղաքացիական ծառայությում՝ ղեկավարման և կազմա-
կերպման մարմիններն են՝ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական 
ծառայության գրասենյակը (ոչ վաղ անցյալում՝ քաղաքացիական ծառայության 
խորհուրդը) և պետական մարմինների աշխատակազմերի ղեկավարները, իսկ 
համայնքային ծառայությունում՝ համապատասխանաբար ՀՀ կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմինը և աշխատակազմի քարտուղարը: 

 «Եզրակացության» մեջ ի լրումն պաշտպանության ներկայացվող դրույթ-
ների, կատարվում են մի շարք դիտարկումներ և եզրահանգումներ, որոնցից 
առավել կարևորները հանգում են հետևյալին.  

1. Հանրային ծառայությունը, որպես կարևորագույն սահմանադրաիրավա-
կան ինստիտուտ, մասնագիտական և քաղաքական հիմունքներով իրականաց-
նում է պետության առջև դրված խնդիրների լուծմանն ու նպատակների իրա-
գործմանն ուղղված գործունեություն՝ հանդիսանալով պետական և տեղական ին-
քակառավարման մարմինների լիազորությունների արդյունավետ իրականաց-
ման երաշխիք: Հանրային ծառայության հիմնական տեսակ է պետական ծառա-
յությունը, որն ուղղված է ՀՀ օրենսդրությամբ պետական մարմիններին վերա-
պահված խնդիրների և գործառույթների իրականացմանը: Անընդունելի է որոշ 
դեպքերում իրավաբանական գրականությունում պետական ծառայության և 
հանրային ծառայության նույնացումը: Հանրային ծառայությունը, որպես սոցիալ-
իրավական ինստիտուտ, ավելի լայն ու բազմաբովանդակ ինստիտուտ է, որտեղ 
պետական ծառայության հետ միաժամանակ ընդգրկված է համայնքային 
ծառայությունը, իսկ պետական ծառայությունը հանդես է գալիս որպես հանրա-
յին ծառայության հիմնական դրսևորումներից մեկը: 
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2. Ատենախոսության մեջ հիմնավորվում է այն եզրահանգումը, ըստ որի 
հանրային ծառայությունը, առաջին հերթին, պետք է ուղղված լինի հետևյալ 
նպատակների իրականացմանը. 

- պետական ապարատի համար սահմանված գործառույթների հստակ կանո-
նակարգում, 

- պաշտոնական գործառույթների նկատմամբ իմպերատիվ պահանջների 
նախատեսում, 

- որոշակի ժամանակահատվածում պետական ապարատի գործունեության 
արդյունավետության գնահատման համար մեթոդների ու եղանակների սահմա-
նում, որը հիմք կհանդիսանա հետագա անհրաժեշտ բարեփոխումներ կատարե-
լու համար, 

- հանրային ծառայողների սոցիալ-իրավական և ֆինանսական երաշխիքնե-
րի սահմանում: 

Ատենախոսության մեջ հանգում ենք եզրակացության, որ հանրա-
յին ծառայության հիմնական գործառույթներ են հանդիսանում` 

- հանրային ծառայության, պետական մարմինների, պետական կառավար-
ման համակարգերի մոդելավորումը և արդիականացումը, 

- հանրային ծառայության գործունեության համալիր ծրագրերի մշակումը, 
- հանրային ծառայության համակարգի ձևավորումը՝ ղեկավարման կառույցի 

ստեղծում, աշխատանքային գործառույթների հստակ բաշխում և այլն, 
- իրավասու անձի կողմից կոնկրետ հանձնարարականների տրամադրումը, 
- փոխգործակցությունը, որը ներառում է փոխհարաբերությունների հաստա-

տում տեղական ինքնակառավարման մարմինների և զանազան արտաքին ու 
ներքին սուբյեկտների միջև, 

- վերահսկողությունը, որը ենթադրում է իրավահարաբերությունների սուբ-
յեկտների կատարած աշխատանքի որակի, ամբողջականության և ժամանակին 
իրականացնելու գործընթացի ստուգում, 

- հաշվետվությունը և տեղակատվության ապահովումը: 
3. Առաջարկվել է ընդունել «ՀՀ պետական ծառայության օրենսգիրք», որը 

հնարավորություն կընձեռի պետական կառավարչական գործառույթներ իրակա-
նացնող պետական ծառայողի համար առավելապես ապահովել իր իրավունքնե-
րից ու սոցիալական երաշխիքներից հավասարապես օգտվելու համարժեք 
հնարավորություններ՝ ծառայության ողջ ընթացքում և պետական ծառայության 
բոլոր տեսակներում: Բացի այդ, սույն օրենսգրքի ընդունումը կապահովի պետա-
կան ծառայության բոլոր տեսակների համընդհանուր կարգավորում, կհանգեցնի 
գործող բազմաթիվ նորմատիվ իրավական ակտերի թվաքանակի կրճատմանը, 
ինչպես նաև թույլ կտա վերացնել գործող օրենքներում և պետական ծառայութ-
յանը վերաբերող այլ օրենսդրական ակտերում առկա հակասություններն ու ան-
համապատասխանությունները: 
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4. Առաջարկվել է մեկ միասնական օրենդրական ակտի շրջանակներում՝ իր 
առանձնացված ենթաբաժիններում, սահմանել հանրային ծառայության յուրա-
քանչյուր տեսակում դասային աստիճանի (կոչումի) շնորհման հիմքերը, մեխա-
նիզմները, վավերապայմանները՝ ցուցաբերելով միասնական մոտեցում կամ 
միատարր սկզբունքների կիրառություն: Դա հանրավորություն կտա ապահովել 
հավասար պայմաններ բոլոր ոլորտներում դասային աստիճանների (կոչումների) 
շնորհման համար և կասկածանքի տակ չդնել դասային աստիճանների (կոչում-
ների) շնորհման գործընթացի օբյեկտիվություն ութափանցիկությունը: 

5. Քաղաքացիական ծառայության անցնելու գործընթացն առավել արդյու-
նավետ կազմակերպելու համար, առաջարկվել է իրականացնել քաղաքացիա-
կան ծառայության համալրման գործընթացի ինստիտուցիոնալ կարողություննե-
րի բարելավում: Մասնավորապես.  

- Քաղաքացիական ծառայողների ընտրության գործում գիտելիքների իմա-
ցության ստուգումից անցում կատարել թեկնածուների ունակությունների և կարո-
ղությունների բացահայտմանը՝ թեստերի բովանդակության փոփոխման, մաս-
նագիտական ու կառավարչական ունակությունների, մարդկային արժեքների, 
հոգեբանական կայունության և այլ ունակությունների ստուգման միջոցով: 

- Քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնի նշանակման գործում անցում 
կատարել հաղթող ճանաչված լավագույն թեկնածուի ընտրության սկզբունքին, ո-
րի արդյունքում մրցույթի հաղթող կճանաչվի մեկ անձ՝ լավագույներից լավագույ-
նը, և արդյունքում հնարավոր կլինի խուսափել դժգոհություններից ու որոշակի 
կոռուպցիոն ռիսկերից: 

- պետք է ձևավորել կադրերի հավաքագրման նոր, գիտականորեն հիմնա-
վորված, պետական կառավարման նոր մոդելի ու ժամանակի պահանջներին 
համարժեք մի համակարգ, որը թույլ կտա քաղաքացիական ծառայությունը հա-
մալրել ոչ միայն համապատասխան գիտելիքներով, այլ նաև որոշակի կարողութ-
յուններով ու հմտություններով օժտված ծառայողներով: Այդ ճանապարով են 
գնացել մի շարք զարգացած իրավական համակարգ ունեցող երկրներ, որոնք 
ստեղծելով քաղաքացիական (պետական) ծառայողների դարբնոց՝ ապահովում 
են պետական ծառայողների հավաքագրումը և վերապատրաստման գործընթա-
ցը: Օրինակ՝ Ֆրանսիայում պետական ծառայողների հավաքագրմամբ զբաղվող 
կառույցը Ֆրանսիայի Կառավարման ազգային դպրոցն է (ENA - Ecole Nationale 
d'Administration), որը պատրաստում է կադրեր ըստ պետական ծառայության կա-
ռավարման տարբեր մակարդակների, ոլորտների և դասային աստիճանների: 

6. Հանրային ծառայության համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ներ-
կայիս շրջանակներում,այլ միջոցառումներին զուգահեռ, առաջարկվել է. 

- Ապահովել հանրային կառավարման մարմինների կառուցվածքային և գոր-
ծառնական բարեփոխումները: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է գնահատել 
հանրային կառավարման մարմինների կառուցվածքային արդյունավետությունը, 
ապահովել գործող ինստիտուտների գործառույթների վերանայումը, ներդնել 
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միասնական հանրային ծառայության արդյունավետ կառավարման ինստիտուտ, 
ամրապնդել ընդհանուր հիմունքներով հանրային ծառայության անցնելու իրա-
վական և կառուցակարգային երաշխիքները, ապահովել հանրային կառավար-
ման մարմինների հակակոռուպցիոն միջոցառումների իրականացման կարողու-
թյունների զարգացումը և ռեսուրսային ապահովվածությունը: 

- Ապահովել հանրային ծառայությունների որակի շարունակական գնահա-
տում և բարձրացում, իրագործել ծառայությունների արդար ու հասցեական 
բաշխման սկզբունքները, շահառուներին ներգրավել հանրային ծառայություննե-
րի բարելավման գործընթացին, այդ թվում՝ հակակոռուպցիոն ռազմավարության 
փաստաթղթերի մշակմանը, ինչպես նաև մշտապես իրականացնել հանրային 
ծառայության արդիականացման միջազգային լավագույն փորձի շարունակական 
ուսումնասիրություն և կիրառություն: 

- Բարձրացնել ընթացող բարեփոխումների ու ծրագրերի վերաբերյալ քաղա-
քացիական հասարակության, գործարար հանրության, քաղաքացիների, ԶԼՄ-րի 
իրազեկվածության մակարդակը, նպաստել երկխոսության նոր և կայուն հար-
թակների ձևավորմանը` քաղաքացիական հասարակության, կազմակերպութ-
յունների, ֆորմալ ցանցերի տեսքով ներդնել հանրային լսումների և քննարկում-
ների կազմակերպման ու անցկացման կանոնակարգված ձևաչափեր: 

7. Հիմնավորվել է այն եզրահանգումը, որ հակակոռուպցիոն քաղաքակա-
նության արդյունավետությունը պահանջում է կառավարման բարձրագույն մա-
կարդակում հանրային բոլոր ինստիտուտներին կոռուպցիայի բացարձակ ան-
հանդուրժողականության հստակ ազդակների հասցեագրում: Կառավարման յու-
րաքանչյուր օղակ պետք է նախաձեռնի, ղեկավարի և վերահսկի կոռուպցիայի 
հակազդման միջոցառումներ՝ գիտակցելով, որ կոռուպցիան հակասում է բարե-
խղճության, թափանցիկության հիմնարար արժեքներին, որի կապակցությամբ էլ 
անհրաժեշտ է ձեռնարկել կոռուպցիոն իրավախախտումների կանխարգելման 
միջոցառումներ: Հակակոռուպցիոն ցանկացած ռազմավարության հաջողության  
կարևոր նախապայմանը, անկասկած՝ իշխանության բարձրագույն մակարդա-
կում համապատասխան կանոնները համարժեքորեն կիրառելու ուժեղ կամքն է և 
էթիկական վարքի հարցերում ղեկավար դերի բացառիկ օրինակի ապահովումը: 

8. Հանրային ծառայողների պարտականությունների պատշաճ կատարման, 
հասարակության մեջ վերջինիս գործողությունների իրականացման նկատմամբ 
առավել վստահություն ունենալու, կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու, հանրային 
ու մասնավոր շահերի բախման սահմանագծի, շահերի բախումը թույլ տալու 
դեպքում հնարավոր իրավական հետևանքների մասին հստակ պատկերացում 
ունենալու հանգամանքներով պայմանավորված՝ բարձրաստիճան պաշտոնա-
տար և հանրային ծառայության բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
հետ զուգահեռ, շահերի, գույքի և եկամուտների հայտարարագրեր պետք է 
ներկայացնեն նաև գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող հանրային ծառայողները: 

9. Ատենախոսության մեջ հիմնավորվել է այն եզրահանգումը, ըստ որի սո-
ցիալական երաշխիքների կիրառելիության կարևորության հաշվառմամբ պե-
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տությունը պետք է ձեռնարկի լրացուցիչ քայլեր՝ հանրային ծառայողների սոցիա-
լական պաշտպանվածությանն առավել շատ միջոցներ տրամադրելու համար: 
Դա հնարավորություն կտա մեծացնել սոցիալական փաթեթների կշիռը, որն էլ 
լրացուցիչ մոտիվացիա կհանդիսանա բանիմաց երիտասարդների համար հան-
րային հատվածում ծառայության անցնելու ժամանակ: Բացի այդ, առավել լայն 
շրջանակի սոցիալական երաշիքների առկայությունը ավելի գրավիչ կդարձնի 
փորձառու կադրերի աշխատանքը հանրային ծառայությունում, կնվազեցնի կադ-
րերի հոսունությունը դեպի մասնավոր ոլորտ և արդյունքում, կբարձրացվի հան-
րային ծառայության հեղինակությունն ու վստահությունը բնակչության շրջանում: 

10. Առաջարկվում է սոցիալական երաշխիներին զուգահեռ, հնարավորինս 
ավելացվեն հանրային ծառայողների իրավունքները: Դրա շրջանակներում կա-
րևորվում է հանրային ծառայողների՝ ապաքաղաքական (մասնագիտական) մի-
ություններին անդամակցելու իրավունքի ամրագրումը, որպես այդ ծառայողների 
իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության երաշխիք: Այդ իրավուն-
քի ամրագրումը հանրային ծառայողի հիմնական իրավունքների շարքում հնա-
րավորություն կտա հանրային ծառայողներին իրենց հուզող հարցերը միասնա-
բար ու համակարգված բարձրացնել, քննարկել և հանդես գալ որոշակի առա-
ջարկներով: Բացի այդ, սույն իրավունքի նախատեսումը կնպաստի հանրային 
ծառայողների պաշտպանվածության բարձրացմանը՝ պետական կառավարման 
ու տեղական ինքնակառավարման խնդիրներով ու գործառույթներով պայմանա-
վորված իրենց լիազորություների իրականացման ողջ ընթացքում: 

11. Առաջարկվում է հստակ ամրագրել կադրային քաղաքականության հիմ-
նական ուղղությունները, որը, մեր կարծիքով, հանգում է հետևյալին՝ 

- քաղաքացիական ծառայության ոլորտի կադրերի թվաքանակի, կազմի և 
արհեստավարժ ունակությունների նկատմամբ իրական պահանջարկի որոշում, 

- քաղաքացիական ծառայության ոլորտի կադրերի արհեստավարժության ա-
պահովում` դրանց պետականորեն նորմավորման, կանոնավոր կերպով իրա-
կանացվող վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման միջոցով,  

- կադրերի իրավական և սոցիալական պաշտպանվածության ապահովում, 
աշխատանքի արդյունավետության նյութական խթանումը,  

- կադրերի մասնագիտական աճի և պաշտոնական առաջխաղացման հա-
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АРМЕН РЕВИКОВИЧ ЕЗЕКЯН 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Диссертация посвящена изучению теоретических и практических проблем 

публичной службы в Республике Армения. 
Актуальность темы состоит в том, что публичная служба, рассматриваемая как 

важнейшее условие плодотворного исполнения функций государства, обеспе-
чивает осуществление государственной политики во всех сферах общественной 
жизни: экономика, образование, исскуство и т.д. В настоящее время осу-
ществление последовательного и всестороннего научного исследования пуб-
личной службы более чем актуальна, так как с точки зрения удовлетворения 
общественных интересов, обеспечения благополучия общественности, подчерки-
вается необходимость решения различных проблем, стоящих перед государством 
и надлежащего исполнения государственных функций. Уровенью состоятель-
ности публичной службы обусловлен эффективность государственного 
управления. 

Актуальность публичной службы подтверждается также необходимостью 
представления предложений, имеющих правоприминительное значение, осно-
ванных на всестороннем (научном) теоретическом изучении публичной службы и 
научных ценностей. 

Целью исследования является в результате выявления теоретическо-прак-
тических проблем и недостатков, препятствующих надлежащему осуществлению 
публичной службы, представить пути их решения или усовершенствования 
сферы, в том числе: предложить соответствующие решения с точки зрения зако-
нодательных изменений, которые приведут к эффективному применению сис-
темы публичной службы Республики Армения в сфере государственного правле-
ния в соответствии с требованиями времени и общественности. 

В процессе исследования автор использовал различные методы, в том числе: 
исторический, диалектический, аналитический, юридическо-сравнительный, 
логико-лингвистический, системно-структурный и др. В результате одновре-
менного применения этих методов было возможно достичь реализации цели 
диссертации и решения выдвинутых задач. 

Исследование основано на множественных отечественных и зарубежных 
научных источниках, а также на ряде отечественных и иностанных правовых 
актов, касающихся публичной службы. 

В рамках диссертации автор раскрывает понятие, сущность и эволюцию 
правовой основы публичной службы, обсуждает принципы, цели, задачи и 

http://paara.am/wp-content/uploads/2014/03/Yezekyanru.pdf
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функции публичной службы в контексте стратегии совершенствования совре-
менной системы управления. Кроме этого, рассматриваются основные проблемы 
системы публичной службы, вопросы совершенствования правовой базы госу-
дарственной службы, модернизация статуса публичнных служащих и концеп-
туальные критерии снижения рисков коррупции в системе публичной службы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что Диссертация является 
первым общим теоретическим исследованием, посвященным конституционно-
правовым основам системы публичной службы РА, их законодательной реали-
зации и ее отдельным компонентам. В контексте основных положений Конститу-
ции в редакции от 2015г. институт публичной службы был изучен с совсем новой 
точки зрения, были представлены заключения и предложения, имеющие научно-
практическое значение, в которых  по новому представлены правовые основы 
публичной службы, соразмерноe выявлениe содержания основных понятий 
публичной службы, процессy осуществления публичной службы и т.д. Это первое 
исследование, в котором были полностью изучены такие важнейщие вопросы, 
как создание объединенной системы управления, систематизации и постоянного 
наблюдения публичной службы, приминение правового и институционального 
аспектов пополнения публичной службы квалифицированными кадрами, 
основные принципы и подходы кадровой политики в целом. 

Таким образом, настоящая работа является первым комплексным 
исследованием в отечественной науке, посвященным почти всем основным 
теоретическим-практическим вопросам публичной службы. 

Научная новизна диссертации в первую очередь отражена в положениях, 
выносимых на защиту, в теоретических обобщениях и рекомендациях, сделанных 
в заключении диссертации. 

Диссертация имеет не только научное, но и практическое значения, 
посколько результаты иследования могут использоваться в качестве теоретичес-
кой основы для далнейщих законадательных развитий, а также правотворческой 
деятельности, направленной на составление нормативных правовых актов, 
регилирующих правотношения связанные с публичной службой. 

Основные положения диссертации рассмотрены на заседании кафедры 
юриспруденции Академии государственного управления Республики Армения и 
отражены в опубликованных автором научных статьях. 
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ARMEN REVIK YEZEKYAN 
 

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THE PUBLIC SERVICE 
 IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
RESUME 

 
The dissertation is on the study of the theoretical and practical problems of the 

Public service in the RA. 
The contemporaneity of the theme is that it guarantees the realization of the 

public policy through all the spheres of the public life: economy, education, culture, 
international relations and etc. At present, the multifold study of the public service is 
more than actual, as it's conditioned by the satisfaction of the public interests, the 
security of the social welfare and the necessity of realization of the public functions 
and solutions of various political and state problems. The sufficiency of the public 
administration is conditioned by the high level of the public service. 

The contemporaneity of the public service is also based on the theoretical 
(scientific) detailed study and on the scientific values comprising legally noted 
suggestions. 

The aim of the study is to reveal the practical problems and shortcomings and to 
introduce new ways for their improvement as well as suggesting new constitutional 
reforms which will bring to the execution of the public service in the Republic of 
Armenia according to the society's demands. 

During the research the author used different methods: historical, dialectual, 
analytic, legal-comparative, logical-linguistic, structural and etc. In result of using all 
these methods realization of the aim of the dissertation and solution of the mentioned 
problems was possible. 

The research is based on the works of foreign and native authors, and on some 
civil legal service. 

The dissertation covers the main features and evolution of the legal basis of the 
public service, discusses all the principles, problems and functions of the public 
service improving the actual public service. Besides all these the main problems of 
the public service system innovation of the status of the public service, the 
improvement of the legal basic of the state service and conceptional criteria of the 
reduction of the corruption risks in the system of the public service. 



 

46 

The scientific novelty of their research is its being the first multifold 
theoretical study devoted to the separate divisions of the legal realization of the public 
service system of the Republic of Armenia. The institution of the public service has 
been newly studied according to the 2015 y. edition of the Constitution. Practically 
new scientific suggestions are promoted including the legal basis of the public service 
and the realization of its procedures. 

It is the first study where one can find important problems concerning 
classification and management of the public service, qualified staffing and other 
approaches of the HR policy. 

Thus their paper is the first scientific-theoretical work dedicated to the complex 
research of the basic problems of the public service in the national science. 

The scientific novelty of the thesis is primarily reflected in the provisions 
submitted for defense, in theoretical generalizations and recommendations made in 
the conclusion of the dissertation. 

This dissertation can be applied as the theoretical basic for the legal activity and 
development directed to making up new civil law acts regulating the public service. 

The main concepts of the dissertation were discussed at the session of the chair 
of jurisprudence at Public Administration Academy of the Republic of Armenia. 
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