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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Սույն ուսումնամեթոդական ձեռնարկը ներառում է մեթոդա-

կան մաս հանդիսացող «Ապակենտրոնացման տեսություն և տե-

ղական ինքնակառավարում» դասընթացի և ուսումնական գոր-

ծընթացի կազմակերպման ընդհանուր նկարագիրը, որում ներկա-

յացված են դասընթացի հիմնական նպատակը, խնդիրները, գնա-

հատման ձևը և կարգը, դասընթացի վերջնարդյունքները: Տրվում 

են քննության հարցաշարը, դասընթացի աղբյուրները, ներառյալ 

հետազոտվող խնդիրներին վերաբերող մասնագիտական գրա-

կանությունը, ծրագրի թեմատիկ պլանը: Ուսումնական մասում 

ներկայացվում է դասընթացի ուսումնական ծրագիրը՝ ըստ առան-

ձին թեմաների՝ ներառելով ուսումնասիրվող հիմնահարցերի բո-

վանդակությունը:  

Դասընթացը վերաբերում է ապակենտրոնացման տեսության 

և տեղական ինքնակառավարման տեսական հիմքերի և գործնա-

կանում դրա դրսևորումների ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև 

տեղական ինքնակառավարման՝ որպես հանրային կառավար-

ման հիմնական բաղադրիչներից մեկի վերլուծությանը: 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը պատրաստվել է հետազո-

տական և փորձարարական ուսումնասիրության արդյունքում: 

Լուսաբանվում են ապակենտրոնացված իշխանությունը և կառա-

վարումը, տեղական ինքնակառավարման մոդելները, ՀՀ տեղա-

կան ինքնակառավարման համակարգի տեսական ու գործնական 

հիմնահարցերը:  
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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

Ապակենտրոնացումն ու տեղական ինքնակառավարումը 

հանրային կառավարման գիտակարգում դեռևս երիտասարդ ուղ-

ղություն է: Իբրև հանրային կառավարման ուսումնասիրության 

առարկայական դաշտ՝ ապակենտրոնացման տեսության ու տե-

ղական ինքնակառավարման հետազոտության առանցքում են 

գտնվում մունիցիպալ իշխանության վաղ տեսություններն ու 

հայեցակարգերը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ձևավորումը և իրավասությունները, դրանց կարգավորման իրա-

վական հիմքերը, ապակենտրոնացման տիպային ու տեղական 

ինքնակառավարման մոդելային առանձնահատկությունները և 

այլ հիմնահարցեր:  

«Ապակենտրոնացման տեսություն և տեղական ինքնակա-

ռավարում» դասընթացն ուղղված է տեղական ժողովրդավարու-

թյան, ապակենտրոն իշխանության և տեղական ինքնակառա-

վարման հայեցակետերի տեսական ու կիրառական ուսումնասի-

րություններին: Դրանց համապարփակ քննարկումը հրատապ է 

տեղական ժողովրդավարության, համաչափ զարգացման և հան-

րային կառավարման արդիականացման տեսանկյունից: «Վազող 

ժողովրդավարությունների» համար հանրային կառավարման 

այս բաղադրիչն առանձնակի է արժևորվում: Չէ որ, ապակենտրո-

նացման սկզբունքով տեղական ինքնակառավարման մարդա-

կենտրոն համակարգի կառուցումը կառավարման սուբսիդիարու-

թյան սկզբունքով արդիականացման գլխավոր գրավականն է: 

Դրան հասնելու ուղիների, կառուցակարգերի մասին պատաս-

խաններն է տալիս սույն դասընթացը:  

 Ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ներկայացվում են դա-

սընթացի ուսումնասիրության նպատակը, օբյեկտը, խնդիրները, 

ապակենտրոնացման տեսության և դրա վրա խարսխված տեղա-

կան ինքնակառավարման հայեցակարգերը: Կիրառական մա-
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սում մատուցվում են միջազգային փորձով (մեծ մասամբ եվրոպա-

կան երկրների) դուրս բերված տեղական ինքնակառավարման 

դեպքային-ուսումնասիրությունները, համակարգային և ինստի-

տուցիոնալ փոփոխության միտումները և այլն: Դասընթացի գի-

տակրթական գրավչության գաղտնիքն այն է, որ վերը թվարկված 

բոլոր խնդիրները պրոյեկտվում են հայկական իրականության 

մեջ: Ուսումնասիրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում 

տեղական ինքնակառավարման համակարգի ձևավորման և շա-

րունակական զարգացման վրա ազդող գործոնները, մեթոդական 

և կառավարչական բացթողումները, բայց նաև անկախության 

շուրջ երեք տասնամյակների ընթացքում ունեցած դրական փո-

փոխություններն ու արդյունքները:  
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ՄԱՍ 1. «ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԵՎ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

1.1. Դասընթացի կրթական արդյունքները 

 

Դասընթացի հիմնական նպատակն է. 

 համապարփակ ձևով բացահայտել կառավարչական այն 

հարցերի շրջանակը, որոնք ուսումնասիրում են ապակենտրոնաց-

ման տեսությունն ու տեղական ինքնակառավարման հայեցա-

կարգերը, 

  փոխանցել տեղական ինքնակառավարման արդիակա-

նացման գործընթացների և ինստիտուտների մասին գիտելիքներ, 

 խթանել տեղական ինքնակառավարման և տարածքային 

կառավարման մասին գիտելիքներ և վերլուծական միտք ունեցող 

մասնագետների պատրաստման գործընթացը, 

 կառավարման գիտության հետազոտական մեթոդները 

կիրառելով՝ ուսանողի մոտ զարգացնել փորձարարական, քննա-

դատական միտքն ու վերլուծական կարողությունները,  

 ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման 

միջազգային փորձի, ինչպես նաև արդի կառավարչական մտքի 

ուսումնասիրության միջոցով ձևավորել և խորացնել Հայաստանի 

Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգի 

խնդիրներն ինքնուրույն վերլուծելու գիտելիքների հենք և նորա-

րարական մտածողություն:  

 

Դասընթացի խնդիրներն են. 

 տեղական ինքնակառավարման ուսուցումը և կարողու-

թյունների զարգացումը՝ միջազգային և հայաստանյան փորձերը 

համադրելու միջոցով, 
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 տեսական և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

գաղափարների, հայեցակարգերի համակարգային ուսումնասի-

րության հնարավորությունների ստեղծումը,  

 թեմատիկ համառոտ վերլուծականներ պատրաստելու և 

վերլուծելու հմտությունների փոխանցումը ուսանողին:  

«Ապակենտրոնացման տեսություն և տեղական ինքնակա-

ռավարումը» հանրային կառավարման մասնագիտությամբ ուսա-

նողների համար հիմնարար դասընթաց է, որն ընդգրկում է տեսա-

կան նյութեր և գործնական աշխատանք: Տեղական ինքնակառա-

վարման մարմինները հանրային կառավարման ուղղակի դերա-

կատարներ են, հետևաբար, դրանց սուբյեկտայնությամբ է պայ-

մանավորված նաև առանձին դասընթացի մշակման անհրաժեշ-

տությունը: Աշխարհի առաջատար համալսարաններում այն 

ուսումնական ծրագրի մաս է կազմում, ուստի լրացնում և զար-

գացնում է հանրային (պետական) կառավարման, հանրային 

(համայնքային) ծառայության, կադրային մենեջմենթի ու քաղա-

քականության և շատ այլ առարկաներ:  

  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը պետք է իմանա. 

 դասընթացի թեմաներով առաջարկվող ապակենտրոնաց-

ման տեսության և տեղական ինքնակառավարման հիմնական 

հասկացությունները, հայեցակարգային մոտեցումները, տիրա-

պետի մասնագիտական խոսույթին, 

 ապակենտրոնացումը՝ որպես բազմաշերտ երևույթ՝ տար-

բերակելով քաղաքական, վարչական/վարչատարածքային, ֆի-

նանսական բաղկացուցիչները, 

 տեղական ինքնակառավարման համակարգերի դասա-

կարգումը, մոդելները,  

 տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործա-

ռույթները, լիազորությունները,  
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 տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները, 

այդ թվում միջազգային և ազգային պրակտիկաներում դրանց 

լուծման գործիքակազմն ու մոտեցումները:  

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա. 

 ամբողջությամբ ըմբռնել և փոխանցել տեղական ինքնա-

կառավարման կառուցակարգերը, 

 առաջնայինը երկրորդականից տարանջատել, կանխա-

տեսել ու պլանավորել, 

 կատարել տեղական և տարածքային կառավարման 

խնդիրների մասնագիտական վերլուծություն, 

 խճանկարի մեթոդով կազմել կամայական երկիր-պետու-

թյան տեղական ինքնակառավարման համակարգի բնութագիրը՝ 

մատնանշելով դրա առանձնահատկությունները, 

 գնահատել Հայաստանում տեղական ինքնակառավար-

ման համակարգի փոփոխությունները, դրանց քաղաքական, կա-

ռավարչական և տնտեսական անհրաժեշտությունը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը պետք է տիրապետի. 

 ապակենտրոնացման տեսակների և տեղական ինքնակա-

ռավարման մոդելների վերաբերյալ հիմնական նյութերը, 

 տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոն պետա-

կան կառավարման առաջնային խնդիրների մասին գիտելիքնե-

րի, 

 պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավար-

ման մարմինների փոխհարաբերություններին՝ որպես բազմամա-

կարդակ կառավարման պրակտիկայի ինչպես արտասահմանում, 

այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում: 
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 1.2. Դասավանդման մեթոդները 

 

Ուսանողին ուսումնական գործընթացին ներգրավվելու մե-

թոդներից են. 

 հաղորդակցության տեխնոլոգիաները՝ քննարկում, ուսում-

նական բանավեճ, ինքնարտահայտվելու հնարավորություն, 

 սոցիալական-ընթերցումները (social-reading), 

 դեպքային-ուսումնասիրությունները, 

 խաղային տեխնոլոգիաները, որոնց կիրառման ժամանակ 

ուսանողները մասնակցում են գործնական առաջադրանքների:  

 

1.3. Գիտելիքների ստուգման ձևը 

 

Ուսանողների գիտելիքների ստուգումն իրականացվում է եր-

կու ընթացիկ քննությունների միջոցով: Առաջին ընթացիկ քննու-

թյունը երեք հարցից կազմված գրավոր առաջադրանք է: Այն 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր, միավորների քայլը 

0,5 է: Առաջին ընթացիկ քննությունը ներառում է դասընթացի 1-ից 

7-րդ թեմաները: Երկրորդ ընթացիկ քննությունը երեք հարցից 

բաղկացած բանավոր առաջադրանք է: Երկրորդ ընթացիկ քննու-

թյունը ներառում է 8-ից 11-րդ թեմաներն ու համառոտ վերլուծա-

կան աշխատանք և գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: 

Միավորների քայլը՝ 0,5: Հարցատոմսը պարունակում է 3-ական 

հարց, որոնցից առաջին երկու հարցերը գնահատվում են երեքա-

կան միավոր, իսկ 3-րդ հարցը՝ 4 միավոր: Համառոտ վերլուծական 

աշխատանքը պետք է կազմված լինի տեսական և փորձարարա-

կան մասերից: Տեսականը պետք է ներառի դասախոսությունների 

թեմաներից ձեռք բերված գիտելիքները, իսկ փորձարարականը՝ 

հետազոտական մեթոդաբանության միջոցով դուրս բերված 

տվյալների և տեղեկատվության վերլուծությունը:  
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1.4. Դասընթացի կազմակերպչական-մեթոդական  

տվյալները 

 

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ 

Դասախոսություն 24 

Սեմինար (գործնական) պարապմունք 18 

 

1.5. Դասընթացի թեմատիկ կառուցվածքը 

 

Դասընթացի առարկայական ծրագրի ուսուցման ժամանակ 

կիրառվում են դասախոսություններ և թեմատիկ համառոտագրեր: 

Դասավանդման նյութը ներկայացվում է տեսասահիկների 

(PowerPoint Presentation) միջոցով, ինչն ավելի դյուրին է դարձնում 

ուսուցման նյութի մատչելիությունն ու յուրացման հնարավորու-

թյունը:  

N Թեմա / Դասավանդման  

անվանում 

Դասավանդման ժամեր 

Դասախո-

սություն 

Սեմինար 

(գործնական) 

պարապմունք 

1. 

Թեմա 1. «Ապակենտրոնա-

ցում» և «տեղական ինքնա-

կառավարում» հասկացու-

թյունները 

2  

2. 

Թեմա 2. Ապակենտրոնաց-

ման և տեղական ինքնակա-

ռավարման ուսումնասիրու-

թյան տեսական հիմքերը 

2 2 

3. 
Թեմա 3. Ապակենտրոնաց-

ման տեսակները 
2  

4. 
Թեմա 4. Տեղական ինքնակա-

ռավարման մոդելները 
2  
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5. 

Թեմա 5. Տեղական ինքնակա-

ռավարման իրավական հիմ-

քերը 

2 2 

6. 

Թեմա 6. Տեղական ժո-

ղովրդավարություն. ժո-

ղովրդավարական ապակենտ-

րոնացման սկզբունքները  

2  

7. 

Թեմա 7. Մասնակցությունը 

տեղական ինքնակառավար-

մանը  

2  

8. 

Թեմա 8. Տեղական ինքնակա-

ռավարման համակարգը ՀՀ-

ում 

4 4 

9. 

Թեմա 9. ՀՀ վարչատարած-

քային բարեփոխումներ և 

միջհամանքային 

համագործակցություն  

2  

10. 
Թեմա 10. Տեղական բյուջեն և 

բյուջետային համակարգը 
2  

11. 

Թեմա 11. Համայնքային սե-

փականության գույքի 
կառավարումը ՀՀ-ում 

2 2 

12. Վերլուծական համառոտագիր 1-ին խումբ 4 

13. Վերլուծական համառոտագիր 2-րդ խումբ 4 

14. Ընդամենը 24 18 
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1.6. Դասընթացի հարցաշար 

 

1) Ապակենտրոնացման տեսության ուսումնասիրության 

խնդիրները 

2) Ապակենտրոնացման սահմանումն ու ենթատեսակներն 

ըստ Դ. Թրեյսմանի 

3) Ապակենտրոնացման ձևերն ըստ Ռ. Պրուդհոմի 

4) Տեղական ինքնակառավարումը՝ որպես ապակենտրո-

նացման արդյունք 

5) Ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման 

տեսությունների էությունը 

6) Ապակենտրոնացման տեսությունների առավելություն-

ներն ու թերությունները 

7) Ապակենտրոնացման տեսությունների նմանություն-

ներն ու տարբերությունները 

8) Հանրային կառավարման արդիականացման և ժո-

ղովրդավարացման գործում ապակենտրոնացման տեսություննե-

րի ունեցած դերը 

9) Ապակենտրոնացման տեսակները, դրանց էությունը 

10) Ունիտար և դաշնային պետություններում անցկացվող 

ապակենտրոնացման խնդիրները 

11) Ապակենտրոնացման տեսակների փոխկապվածությունը 

12) Ֆինանսական ապակենտրոնացման անհրաժեշտ տար-

րերը 

13) Տեղական ինքնակառավարման անգլոսաքսոնական մո-

դելի էությունը (օրինակի քննարկում) 

14) Տեղական ինքնակառավարման մայրցամաքային մոդելի 

էությունը (օրինակի քննարկում) 

15) Տեղական ինքնակառավարման խառը մոդելի էությունը 

(օրինակի քննարկում) 
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16) Տեղական ինքնակառավարման մոդելների ուժեղ և թույլ 

կողմերը 

17) Մունիցիպալ իրավունքի նորմեր պարունակող հիմնա-

կան փաստաթղթերը 

18) Տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական խար-

տիայի հիմնական բաժիններն ու բովանդակային կարգավորում-

ները 

19) Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրական կար-

գավորումների փորձը դաշնային և ունիտար պետություններում 

20) Իշխանության տեղական մարմինների իրավասություն-

ները, դրանց օրենսդրական կարգավորումները  

21) Տեղական ժողովրդավարության էությունը 

22) Տեղական ժողովրդավարության գործառույթները 

23) Տեղական ժողովրդավարության հիմնային սկզբունքները 

24) Տեղական ժողովրդավարության և հանրային կառավար-

ման արդիականացման գործընթացների փոխադարձ կապը 

25) Տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մաս-

նակցության հայեցակարգային հիմքերը 

26) Տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցության ուղ-

ղակի ձևերը 

27) Տեղական հանրաքվեի տեսակները և անցկացման կար-

գավորումները 

28) Տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցության 

անուղղակի ձևերը 

29) Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրական 

երաշխիքները ՀՀ-ում 

30) ՀՀ տեղական ինքնակառավարման կառուցվածքը, մար-

միններն ու դրանց լիազորությունները 

31) Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառա-

վարման փոխհարաբերությունների մակարդակը 

32) ՀՀ գործադիր մարմնի և ՏԻՄ փոխհարաբերությունները 
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33) ՀՀ օրենսդիր մարմնի և ՏԻՄ փոխհարաբերությունները  

34) ՀՀ դատական մարմնի և ՏԻՄ փոխհարաբերությունները 

35) Տարածքային կառավարման սահմանումն ու գործա-

ռույթները 

36) ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգը և դրա կա-

ռուցվածքային տարրերը 

37) ՀՀ տարածքային կառավարման մարմինների ձևավոր-

ման կարգն ու լիազորությունները 

38) Միջհամայնքային միավորումների և վարչատարած-

քային փոփոխությունների փոխլրացման խնդիրը 

39) Տեղական բյուջեի սահմանումը 

40) Բյուջետային քաղաքականության բաղկացուցիչ տար-

րերը (բյուջետային գործընթաց, բյուջեի տեսակներ) 

41) Տեղական բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, 

դրանց եկամուտների աղբյուրները 

42) Համայնքային բյուջեի համալրման լրացուցիչ միջոցնե-

րը (դոտացիաներ, սուբվենցիաներ, բյուջետային վարկեր, փո-

խատվություններ)  

43) Սեփականության ինստիտուտը ներդնելու նախադրյալ-

ները ՀՀ համայնքներում 

44) Պետական սեփականության էությունն ու կառավարման 

խնդիրը 

45)  Համայնքային սեփականության (գույքի) գոյացումն ու 

կառավարումը 

46) Համայնքային սեփականության օտարումը:  
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ՄԱՍ 2. «ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ՝ ԸՍՏ ԹԵՄԱՆԵՐԻ 

 

ԹԵՄԱ 1. «ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ» ԵՎ «ՏԵՂԱԿԱՆ  

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հանրային կառավարման համակարգի և հասարակության 

զարգացումը արդի պայմաններում անհնար է պատկերացնել ա-

ռանց ապակենտրոնացման: Ապակենտրոնացման խորացման 

միտումների շարունակականության մասին է փաստում XXI դարի 

կառավարման մշակույթը և լավագույն փորձը: Ժամանակակից 

հանրային կառավարման համակարգում մարդկանց շահերն ար-

տահայտելուն և պաշտպանելուն ուղղված կառավարչական գոր-

ծառույթը դադարել է լինել միայն կենտրոնական իշխանության 

սուբյեկտայնության տիրույթում: Նորանկախ Հայաստանի Հան-

րապետությունում (ՀՀ) այս երևույթը նոր է, հետևապես՝ ժո-

ղովրդավարության ամրապնդման համար ապակենտրոն կառա-

վարման եղանակների և կառուցակարգերի ուսումնասիրությունը 

հնարավորություն կտա խորացնելու տեղական և համապետա-

կան մակարդակներում իշխանությունն իրացնելու, մարդու և քա-

ղաքացու շահերը հաշվի առնելով ներառական քաղաքականու-

թյուն վարելու մասին գիտելիքները:  

Ապակենտրոնացման տեսությունն առաջացել է Արևմուտ-

քում: Արևմտյան քաղաքակրթության նախապատմության ուսում-

նասիրությունից պարզ է դառնում, որ մինչև IX դարի վերջը մարդ-

կանց մեծ մասը տարբեր երկրներում ապրել է գյուղական վայրե-

րում և պետության հետ նվազագույն շփման պայմաններում՝ ի 

հաշիվ բնական ռեսուրսների և տնտեսության: Եվրոպական գրե-

թե բոլոր պետություններն իրենց պատմության տարբեր փուլե-

րում ունեցել են նաև կենտրոնացված կառավարման համակար-
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գեր: Ըստ այդմ, կենտրոնացման և ապակենտրոնացման շրջա-

փուլերը բնորոշ են գրեթե բոլորին: Ապակենտրոնացման գործըն-

թացը մեծ մասամբ ծառայել է իշխանության և կառավարման 

կենտրոնի ուղղահայացի ծանրաբեռնվածության թուլացմանը: 

Ապակենտրոնացման մյուս օբյեկտիվ պատճառներ են եղել բնա-

կավայրերի և քաղաքների խոշորացումը, առևտուրն ու հաղոր-

դակցական ճանապարհները, դեմոգրաֆիական փոփոխություն-

ները, ենթակառուցվածքային բարդ համակարգերի ստեղծումը և 

այլն: Ինչպես իրավացիորեն գրում է ֆրանսիացի մտածող Ժակ 

Վեդելը, ապակենտրոնացումը երկդեմ ֆենոմեն է, քանի որ մի 

կողմից այն ունի ժողովրդավարական դեմք, իսկ մյուս կողմից 

կարող է փոխակերպվել անիշխանության: Ըստ այդմ, քաղաքա-

կիրթ հասարակարգում կառավարումն իրականացվում է կենտրո-

նացման և ապակենտրոնացման սկզբունքների համատեղման 

միջոցով: Այլ կերպ ասած, արդի աշխարհում հանրային (պետա-

կան) կառավարումը ենթադրում է ուժեղ կենտրոնական իշխանու-

թյուն և լայն ինքնավարություն ունեցող տեղական միավորների 

համակարգի ձևավորում և գործառնություն:  

«Ապակենտրոնացում» հասկացությունն առաջացել է կենտ-

րոնացված իշխանության և պետական կառավարման հայեցա-

կարգերի քննադատական վերլուծության արդյունքում, ինչպես 

նաև ժողովրդավարության ընդլայնման և հանրային կառավար-

ման համակարգի արդիականացման հրամայականով: Ապա-

կենտրոնացման տեսության ձևավորման գործում մեծ ներդրում 

են ունեցել պետական կառավարման և ժողովրդավարության հիմ-

նախնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող հեղինակներ՝         

Ռ. Դալը, Չ. Լինդբլոմը, Յ. Շումպետերը, Ա. Դոմհոֆֆը, Յ. Հա-

բերմասը, Դ. Թրեյսմանը և շատ ուրիշներ: Ապակենտրոնացման 

ուսումնասիրության սկիզբը տեսականորեն ասոցացվում է քաղա-

քագիտական և կառավարչական այնպիսի հասկացությունների 

առաջ քաշման հետ, ինչպիսիք դեցենտրալիզացիան, դևոլյու-
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ցիան, դելեգացումը, ինչպես նաև դրանց վերլուծության մեթոդնե-

րի, ապակենտրոնացման ձևերի մշակման անհրաժեշտությամբ: 

Ուստի ապակենտրոնացման տեսության և դասավանդման 

խնդիրն է խորությամբ վերլուծել ապակենտրոն կառավարման 

գիտական հենքի ձևավորման նախադրյալները՝ այդ ուղղությամբ 

բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու նպա-

տակով:  

Ապակենտրոն և արդյունավետ պետական կառավարում, 

արդի իմաստով, նշանակում է քաղաքացիներին մոտ կառավա-

րում, իրավական պետության բոլոր սուբյեկտների, իշխանության 

կենտրոնից ցածր բոլոր օղակների մասնակցություն որոշումների 

կայացմանը: Ի գիտություն առնելով վերոնշյալը՝ պետության տա-

րածքային կազմակերպման ներկայիս բոլոր ձևերում իրականաց-

վել է ապակենտրոնացում՝ թե՛ դաշնային (ԱՄՆ, Կանադա, 

Ավստրիա, Գերմանիա), թե՛ ունիտար (Ֆրանսիա, Միացյալ Թա-

գավորություն, Սկանդինավյան երկրներ): Ապակենտրոնացումը, 

առաջին հերթին, ենթադրում է իշխանական լիազորությունների 

պատվիրակում վերևից ներքև սկզբունքով, հարաբերականորեն 

անկախ կամ ինքնուրույն կազմակերպություններ ստեղծելու հնա-

րավորություն: Ինչպես ամերիկյան կառավարչական միտքն է 

ուսուցանում, ապակենտրոնացումը ժողովրդավարական կառա-

վարման կարևորագույն բաղադրիչն է և իրենով խորհրդանշում է 

ամերիկյան հասարակության համայնքային ոգին: Ամերիկյան 

ֆեդերալիստները (Ա. Համիլտոն, Ջ. Մեդիսոն, Ջ. Լեյն) հիմնավո-

րել են իշխանական ու կառավարչական գործառույթների և լիա-

զորությունների բաժանումը դաշնային, նահանգային և համայն-

քային միավորների միջև: Պատահական չէ, որ Վ. Օսթրոմը վկա-

յակոչում է հենց ապակենտրոնացման ամերիկյան մոդելը, որը 

նրա խորին համոզմամբ, ժողովրդավարական է, քանի որ մարդիկ 

կարող են մասնակցել տեղական գործերին և որոշումների կայաց-

մանը: Հետաքրքիր է ֆրանսիական կառավարչական միտքը, որ-
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տեղ ապակենտրոնացումը տեղական ինքնակառավարում բառի 

հոմանիշն է: Իշխանությունն ու կառավարումը անբաժանելի հա-

մարող ֆրանսիացի շատ տեսաբաններ ապակենտրոնացումը 

սահմանում են որպես հանրային իշխանության կազմակերպման 

ձև: Այս դեպքում, ապակենտրոն կառավարման հիմքում դրվում 

են կառավարման օբյեկտի պահանջմունքն ու շահը բավարարե-

լու հնարավորության, կառավարչական ռեսուրսների արդյունա-

վետ օգտագործման, որոշումների կայացման եղանակների, վե-

րահսկողության ու պատասխանատվության կառուցակարգերի 

ապահովումը, և իհարկե, արդյունավետ կառավարման համար 

անհրաժեշտ այլ բաղադրիչներ: Վերոնշյալից եզրակացնում ենք, 

որ ապակենտրոնացումը և ժողովրդավարությունը հանդես են գա-

լիս որպես փոխլրացնող գործընթացներ:  

Հարվարդի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր 

Դ. Թրեյսմանը սահմանել է ապակենտրոնացումը՝ տարանջատե-

լով այդ երևույթի քաղաքական, վարչական (ադմինիստրատիվ) և 

հարկային ենթատեսակները: Քաղաքական ապակենտրոնացում 

ասելով՝ հեղինակն ընդգծում է կառավարման կենտրոնից ցածր 

օղակների կամ մակարդակների որոշումներ կայացնելու, պաշտո-

նեական հաստիքացանկ սահմանելու և նշանակումներ անելու, 

ինչպես նաև իրավական կարգավորումներ ու փոփոխություններ 

գործարկելու իրավունքների իրացումը: Դ. Թրեյսմանի համոզ-

մամբ, մի շարք երկրներում իրական ապակենտրոնացման սկիզ-

բը քաղաքականն է, չնայած զսպող բազում գործոնների, որոնք 

շարունակում են պահպանվել մինչև այսօր: Բանն այն է, որ քա-

ղաքական ապակենտրոնացումը զսպող ուժերը ելնում են հասա-

րակությունն ու ազգը որքան հնարավոր է միաբան ու համա-

խմբված պահելու գերնպատակից՝ գերադասելով դրան մեթոդա-

կան կառավարումը: Քաղաքական ապակենտրոնացման հնարա-

վորությունը գործնականում պայմանավորված է ոչ միայն քաղա-

քական կամքի, այլ նաև պատվիրակվող գործառույթների իրա-
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կանացման ռեսուրսային ապահովվածությամբ: Ապակենտրո-

նացման երկրորդ ենթատեսակը վարչականն է, որն, ըստ            

Դ. Թրեյսմանի, անհրաժեշտ է պետության արդյունավետ տա-

րածքային կառավարման համար, հատկապես եթե խոսքը վերա-

բերում է աշխարհագրական մեծ տարածք ու բնակչություն ունե-

ցող երկրներին: Եվ վերջապես երրորդը՝ ֆիսկալ կամ հարկային 

ապակենտրոնացումն է, որն ունի կառավարման տնտեսական 

արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակ և ենթադրում է 

այդ թվում ինքնուրույն հարկահավաքություն իրականացնելու 

իրավասությունների փոխանցում: Ենթատեսակների խորքային 

ուսումնասիրությունից հեղինակը եզրակացնում է, որ ապակենտ-

րոնացումը համալիր, բարդ գործընթաց է և ժողովրդավարական 

վարչակարգում իրականացվում է բոլոր երեք ենթատեսակներով:  

Շարունակելով Թրեյսմանին՝ Փարիզի համալսարանի պրո-

ֆեսոր Ռ. Պրուդհոմը նշում է, որ ապակենտրոնացում իրակա-

նացնելու կամքն ու հնարավորությունները տարբերվում են երկ-

րից երկիր: Պետական կառավարման արդյունավետություն ու 

քաղաքական կայունություն ապահովելու նպատակը հիմք ընդու-

նելով՝ Ռ. Պրուդհոմը առանձնացնում է դեկոնցենտրացիա, դևո-

լյուցիա և դելեգացիա հասկացությունները: Բոլոր երեք հասկա-

ցությունները արտահայտում են ապակենտրոնացման մասնա-

վոր ձևեր: Դեկոնցենտրացիան, ըստ էության, իշխանությունը 

կենտրոնից ծայրամաս տեղափոխելու եղանակ է, սակայն ունի ոչ 

քաղաքական, կառավարչական բնույթ: Տեսականորեն, դեկոն-

ցենտրացիան աննշան ապակենտրոնացման ձև է: Այն հաշվի է 

առնում կառավարման կենտրոնից ցածր մակարդակներին, սա-

կայն կառավարման տեխնիկական միջոց է և չի երաշխավորում 

ազդեցության լուրջ լծակներ:  
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Իշխանության նույն մակարդակում կառավարման տարբեր գոր-

ծառույթներ պատվիրակելու կամ բաշխելու գործընթացը կոչվում 

է դեկոնցենտրացիա: 

 

Դեկոնցենտրացիան, ըստ էության, գործառույթների պարզ 

տեղափոխություն է: Կառավարման գործառույթները փոխանց-

վում են պետական իշխանության հիերարխիկ համակարգի ստո-

րին մակարդակի մարմիններին՝ առանց թուլացնելու բուն համա-

կարգի ուղղահայաց հիերարխիան, իսկ ստորին մակարդակի 

մարմինները մնում են կենտրոնական իշխանություններին ուղղա-

հայաց ենթակա:  

Ապակենտրոնացման մեկ այլ մասնավոր ձև է դևոլյուցիան: 

Այս դեպքում, ստորին մակարդակի մարմիններին որոշումներ կա-

յացնելու և անկախ ֆինանսական ու կառավարչական գործունե-

ություն իրականացնելու իրավունքներ են տրվում: Ստորին մա-

կարդակի մարմինները օրենքով սահմանված կարգով ստանում 

են ինքնուրույն կարգավիճակ: Միևնույն ժամանակ, կենտրոնա-

կան իշխանությունները կարող են միայն անուղղակի վերահսկո-

ղություն իրականացնել դրանց նկատմամբ: Հետևաբար, ապա-

կենտրոնացման այս ձևը խթանում է տեղական կառավարումն ու 

տարածաշրջանային հզորացումը: 

 

Իրավունքների և լիազորությունների փոխանցումը կենտրոնա-

կան իշխանության կողմից անկախ կամ ընտրական մեխանիզ-

մով ձևավորված սուբյեկտներին կոչվում է դևոլյուցիա: 

  

Ապակենտրոնացման վերջին մասնավոր ձևը անվանում են 

դելեգացում կամ դելեգացիա: Դելեգացման ձևով պետական իշ-

խանության բաշխումը ենթադրում է ապակենտրոնացման միջին 

մակարդակ: Պետական իշխանության սուբյեկտները իրենց լիա-
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զորությունների և գործառույթների մի մասը փոխանցում են այլ 

սուբյեկտների: Պետությունը կարող է իր իշխանության մի մասը 

փոխանցել պետական ինքնուրույն կազմավորումներ ստեղծելու 

գործընթացում պայմանագրային կամ համաձայնագրի հիմունք-

ներով:  
 

Իրավունքների և լիազորությունների փոխանցումը կենտրոնա-

կան իշխանության կողմից կիսաինքնավար մարմիններին կոչ-

վում է դելեգացիա: 

 

Ի մի բերելով ապակենտրոնացման տեսակների և ձևերի 

ուսումնասիրությունը՝ հանգում ենք, որ միայն քաղաքական 

ապակենտրոնացումն է, որ պահանջում է սահմանադրական և 

նորմատիվային պարտադիր ամրագրում, այսինքն՝ այն պետք է 

երաշխավորվի (օրինակ` Սահմանադրությամբ): Քաղաքական 

ապակենտրոնացման համար անհրաժեշտ է ուժեղ քաղաքացիա-

կան հասարակություն, ներառյալ տեղերում քաղաքացիների և 

կազմակերպությունների ներգրավման գործուն կառուցակարգեր: 

Քաղաքական ապակենտրոնացումը սովորաբար ունենում է դևո-

լյուցիայի ձև: Դևոլուցիան սահմանադրական և իրավական 

պրակտիկա է, որում կենտրոնից լիազորությունները փոխանց-

վում են տեղական մարմիններին: Միջազգային փորձով վերհան-

վել է նաև, որ դևոլուցիան կարող է լինել ժամանակավոր, ինչպես 

օրինակ՝ Իսպանիայում, Ֆրանսիայում: Ապակենտրոնացումը, 

ընդհանուր առմամբ, մի գործընթաց է, որի միջոցով լիազորու-

թյունները, գործառույթները, պարտականությունները և ռեսուրս-

ները փոխանցվում են կառավարման կենտրոնական մարմիննե-

րից տեղական և/կամ այլ ապակենտրոնացված մարմիններին:  

Հարկ է նշել, որ ապակենտրոնացումը կարող է նպաստել կա-

ռավարման մասնագիտական որակի բարելավմանը: Բավական է 

նշել օրինակ՝ քաղաքացիների հետ ուղղակի շփումների միջոցով 
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պաշտոնյայի կոմպետենցիաների բարելավումը, հաշվետվողա-

կան գործելաոճ ապահովելը: Բացի այդ, այն կարող է զարգացնել 

մրցակցությունը հանրային և տեղական մակարդակների միջև՝ 

քաղաքացիներին ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցելու 

համար: Ապակենտրոնացումը դրական ազդեցություն կարող է 

ապահովել նաև կառավարման մակրոտնտեսական ցուցանիշնե-

րի բարելավման առումով: Եվ ի վերջո, ապակենտրոնացումը 

խթանում է քաղաքական բազմակարծությունը (պլյորալիզմ), քա-

նի որ կառավարմանը ներգրավվելու հնարավորություն է տրվում 

ընդդիմադիր ուժերին:  

Պետական իշխանության ապակենտրոնացման արդյունքում 

է ձևավորվել տեղական ինքնակառավարման համակարգը՝ որ-

պես հանրային կառավարման ուղղակի դերակատար: «Տեղա-

կան» բառը ծագում է լատիներեն «locus», «localis» բառերից: 

Մասնագիտական բառարաններում ընդգրկված են տեղական 

ինքնակառավարման հետ կապվող բազմաթիվ հասկացություն-

ներ: Այդպիսի հասկացություն է «տեղական ընկերակցությունը», 

որի համապարփակ սահմանման համաձայն, վերջինս քաղա-

քային, գյուղական և տարածքային այլ միավորների վրա ապրող 

քաղաքացիների միավորում է, ձևավորվում է տարածքային ընդ-

հանրության, ընդհանուր կենսակերպի, շահերի և ինքնուրույն 

գործելու սկզբունքներով: Մեկ այլ կարևոր հասկացություն է «տե-

ղական նորմը», որի ամբողջությունը ձևավորում է մունիցիպալ 

իրավունքը: Այդ նորմը կարգավորում է տեղական հարաբերու-

թյունները՝ որոշելով տեղական ինքնակառավարման լիազորու-

թյունները տեղական կյանքի տարբեր ոլորտներում:  

Ցանկացած երկրում ժողովրդավարության՝ որպես քաղաքա-

կան իշխանության իրականացման ձևի, հաջողությունը պայմա-

նավորված է տեղական ինքնակառավարման ավանդույթներով: 

Մասնագիտական գրականության մեջ այդ առիթով լայնորեն կի-

րառվող հասկացության՝ մունիցիպալ դեմոկրատիայի, պայման-
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ներում քաղաքացիները հնարավորություն ունեն մասնակցելու 

իրենց համար կարևոր նշանակություն ունեցող քաղաքական, 

տնտեսական և սոցիալական խնդիրների լուծմանը: Ըստ այդմ, 

ռուս հեղինակ Ն. Ս. Բոնդարը «տեղական ինքնակառավարում» և 

«դեմոկրատիա» բառերի միջև իմաստային նմանություն է տես-

նում՝ նշելով, որ ցանկացած վարչակարգի ժողովրդավարական 

բնույթը պայմանավորված է տեղական ինքնակառավարման 

ավանդույթներով: Ըստ այդմ, տեղական ինքնակառավարումը 

հանրային իշխանության իրականացման ձև է, պետության ինք-

նակազմակերպման ինստիտուտ: Այն իրականացվում է կառա-

վարման սուբյեկտի և օբյեկտի առավելագույնս սերտ փոխգոր-

ծակցության հիման վրա: Տեղական ինքնակառավարման համա-

կարգի կառուցվածքային ֆունկցիոնալությունը կախված է մունի-

ցիպալ դեմոկրատիայի ինստիտուտների աշխատանքից և որա-

կից:  

Այսպիսով, ակներև է, որ ապակենտրոնացման տեսությունը 

ժողովրդավարական պետության զարգացման ուղենիշ է: Ապա-

կենտրոն կառավարման հիման վրա է իրականացվում տեղական 

ինքնակառավարումը: Այլ կերպ ասած, տեղական ինքնակառա-

վարումը հանրային (պետական) կառավարման ապակենտրո-

նացման ձև է:  

 

Սեմինար պարապմունքի հարցեր 

Ներկայացնել. 

 ապակենտրոնացման տեսության ուսումնասիրության 

անհրաժեշտությունը և կարևորությունը, 

 ապակենտրոնացման սահմանումն ու ենթատեսակներն 

ըստ Դ. Թրեյսմանի, 

 ապակենտրոնացման ձևերն ըստ Ռ.Պրուդհոմի, 

 տեղական ինքնակառավարում հասկացությունը և սահ-

մանումները:  
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ԹԵՄԱ 2. ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  

ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

Ապակենտրոնացումը դարձել է XXI դարի հանրային կառա-

վարման տեսության և քաղաքական գիտության մի շարք ուղղու-

թյունների առանցքային հետազոտական թեմաներից: Ապակենտ-

րոնացման և տեղական ինքնակառավարման տեսական հիմքերի 

ուսումնասիրությունը կարևորում ենք իր ամբողջության և շրջա-

փուլային զարգացումն ըմբռնելու համար՝ որպես կայացած հա-

մակարգի և իրադարձությունների արձանագրում:  

Բոլոր այն երկրներում, որտեղ հանրային իշխանությունը բա-

ժանվում է պետական և տեղական մակարդակների, ապակենտ-

րոնացման սկզբունքով կազմակերպված տեղական ինքնակառա-

վարման համակարգն անցել է էվոլյուցիոն զարգացում` տեսա-

կան որոշ հիմքերի վրա: Մասնագիտական խոսույթում առավել 

տարածված և քննարկվող են «ազատ համայնքի», «հասարակա-

կան», «օրգանիկ», «պետական», «դուալիստական», «սոցիալա-

կան ծառայության», «սոցիալ-ռեֆորմիստական» տեսություննե-

րը:  

Սկիզբ առնելով միջնադարյան Եվրոպայի քաղաքական և 

սոցիալական կյանքի ակունքներից՝ «ազատ համայնքի» տեսու-

թյունն իր կուռ գաղափարական տիրույթը վերջնականորեն ձևա-

վորել է XIX դարի 30-40-ական թվականներին: Արմատներով այս 

տեսությունը գնում է Միացյալ Թագավորություն, որտեղ թագավո-

րական խարտիայով կարևորագույն քաղաքներին շնորհվել էր 

ինքնակառավարման իրավունք: Ինքնակառավարման իրավունք 

էր շնորհվել նաև եկեղեցական ծխերին: Վիկտորյա թագուհու կա-

ռավարման ժամանակաշրջանում իրականացված վարչական 

բարեփոխումների շնորհիվ էապես ընդլայնվեցին տեղական կա-

ռավարման մարմինների լիազորությունները Միացյալ Թագավո-
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րությունում: Ինքնակառավարվող միավորների նախատիպը, 

փաստացի, միջնադարյան համայնքներն ու եկեղեցական ծխերն 

էին, որոնք ունեին միաժամանակ հասարակական միավորման և 

տարածքային կոլեկտիվի հատկանիշներ:  

«Ազատ համայնքի» տեսության գաղափարների բյուրեղաց-

ման գործընթացը կապում են հատկապես Ժ. Գ. Թուրեի, Ա. Թոք-

վիլի և այլ հեղինակների ուսմունքների հետ: Տեսության գաղա-

փարական առանցքում է համայնքի կողմից սեփական գործերը 

վարելու իրավունքի ճանաչումը՝ որպես բնական և անօտարելի 

իրավունքի իրացում: Տեղական (ինքնա)կառավարման կազմա-

կերպման հիմքում էլ, որպես կանոն, դրվել են տեղական կառա-

վարման մարմիններ ընտրելու, պետական և տեղական (լոկալ) 

գործերը տարանջատելու, չմիջամտելու և այլ սկզբունքները: Այս 

և մի շարք այլ տեսական հիմնադրույթներ հետագայում արտա-

ցոլվում են եվրոպական երկրների օրենսդրությունում: 1790-ական 

թվականներին ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Թուրեն հիմնա-

վորել է Ֆրանսիայի խորհրդարանում տեղական ինքնակառա-

վարման համակարգի մասին օրինագծի անհրաժեշտությունը՝ 

պետական կառավարման բարեփոխումների անցկացման համա-

տեքստում: Նրա կողմից հստակ բաժանարար գիծ է անցկացվել 

պետական և համայնքային (մունիցիպալ) կառավարման միջև: 

Հետագայում վերոնշյալ սահմանագծի անցկացման թեզը զար-

գացրեց ֆրանսիացի պետական գործիչ, պատմաբան և գրող 

Թոքվիլը՝ նշելով, որ տեղական կառավարումը հասարակ ժո-

ղովրդի ազատության ճանապարհ է բացում: Թոքվիլը հետաքրք-

րիր համեմատություն է անցկացրել տեղական (համայնքային) 

կառավարման և դպրոցի միջև, ընդգծելով, որ դրանք երկուսն էլ 

կարող են սովորեցնել ինչպես ճիշտ օգտագործել ազատությունը: 

Այնուհետև, 1831 թվականին Բելգիայում գործող օրենսդրությամբ 

սահմանվել է համայնքի ինքնակառավարման մասին հատուկ 

հոդված, որը համապետական գործադիր, օրենսդիր և դատական 
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իշխանությունների հետ ճանաչվում է որպես իշխանության ինք-

նուրույն ճյուղավորում: Նույն կերպ 1849 թվականին Ֆրանկֆուր-

տի Ազգային ժողովում ընդունվել է սահմանադրական կարգավո-

րում, որով ճանաչվում է համայնքային գործերն ինքնուրույն վա-

րելու և տեղական ոստիկանություն ստեղծելու իրավունքը մունի-

ցիպալ միավորներում: Արդի տեսաբանների կարծիքով՝ «ազատ 

համայնքի» տեսությունը քննադատվեց հատկապես վարչատա-

րածքային խոշոր սահմաններ ունեցող պետությունների կողմից, 

որոնք պահանջում էին ապակենտրոնացման ձգտող ուժերից հիմ-

նավորել տեղական (համայնքային) ինքնակառավարման ան-

հրաժեշտությունը: Եվ թեև այդ պետություններում տեղական կա-

ռավարման մարմինների իրավունքի անօտարելիության 

սկզբունքն օրենսդրական ամրագրում ստացավ, այդուհանդերձ, 

կենտրոնից լիարժեք ազատ և ինքնուրույն լինելու հնարավորու-

թյունները սահմանափակվել են բազում գործոններով:  

Ի տարբերություն նախորդ տեսության, տեղական ինքնակա-

ռավարման «հասարակական տեսությունը» պետական և տեղա-

կան իշխանությունների տարանջատման անհրաժեշտությունը 

հիմնավորում է շահերի հիմքով ապակենտրոնացման սկզբունքի 

գերակայությամբ: Այս տեսության գաղափարական հենքը ձևա-

վորել են հեղինակներ Օ. Ռասսլերը, Ռ. Մոլը, Ա. Ի. Վասիլչիկովը 

և ուրիշներ: Նման մոտեցման կողմնակիցները ելնում էին այն 

իրողությունից, որ նույն սոցիալական միջավայրում գործող մար-

դիկ մոտ գտնվելով իրենց շահառուներին՝ կարող են էլ առավել 

արդյունավետ կառավարել ու որոշումներ ընդունել: Բացառելով 

տեղական ինքնակառավարման քաղաքական բնույթը, սույն տե-

սության համաձայն, տեղական տնտեսությունների խթանման և 

շահագրգիռ աշխատանքի համար պետությունը պետք է ազատ և 

ինքնուրույն գործելու հնարավորություն շնորհի համայնքներին: 

Խոսքը վերաբերում է հատկապես հասարակական կենսագործու-

նեության տարբեր՝ կրթության, առողջապահության, մշակույթի, 
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տեղական հարկերի ու տուրքերի սահմանման և այլ ոլորտներում 

ապակենտրոն քաղաքականություն իրականացնելու հնարավո-

րությանը՝ տեղական շահի գերակայության հիման վրա: Ինչպես 

ճշմարտացիորեն նկատել է ռուս հեղինակ Ա. Ի. Վասիլչիկովը, 

տեղական ինքնակառավարումը դիտարկվում է որպես ներքին 

(համայնքային) կառավարում իրականացնելու հատուկ կարգ: 

Վերոնշյալ տեսության վերլուծությունից ակներև է, որ պետու-

թյան և համայնքի հակադրման հիմնական կծիկը կայանում է 

նրանում, թե ինչպես են տարբերակվում պետական և տեղական 

գործերը, բաշխվում լիազորություններն ու պարտականություննե-

րը: Չէ՞ որ կան գործառույթներ, որոնք կարող են ունենալ և՛ պե-

տական, և՛ տեղական նշանակություն: Ընդհանուր առմամբ, «հա-

սարակական տեսության» բազմակողմանի ուսումնասիրությունը 

ցույց է տալիս, որ այն զարգացել է պետության և ժողովրդի միջև 

հասարակական դաշինքի կնքման տրամաբանության շրջանակ-

ներում:  

Վերը քննարկված երկու տեսություններում էլ համայնքը չի 

ներկայացվել որպես սոցիալական օրգանիզմ, ինչը օրինակ կա-

րևորում են սոցիոլոգները: Այդուհանդերձ, տեղական ինքնակա-

ռավարման «հասարակական տեսությունը» հող նախապատ-

րաստեց, որպեսզի տեղական ինքնակառավարումը դիտարկվի 

որպես պետական կառավարման ինքնուրույն կազմակերպչա-

կան ձև: Ըստ այդմ, ավելի ուշ այդ թեզն արտացոլվում է տեղա-

կան ինքնակառավարման «պետական» և «օրգանական» տեսու-

թյուններում: Միմյանց հետ սերտորեն փոխկապված այս երկու 

տեսություններում էլ կարմիր թելի նման անցնում է այն միտքը, որ 

տեղական ինքնակառավարման իշխանության աղբյուրը պետու-

թյունն է: Ծագումով գերմանացի հիմնադիր-տեսաբաններ Լորենց 

ֆոն Շտայնի և Ռուդոլֆ ֆոն Գնեյստի համոզմամբ, տեղական 

ինքնակառավարումը պետական համակարգի մաս է, սակայն իշ-

խանությունը համայնքներում իրականացվում է տեղական ժո-
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ղովրդի կամքով և նրա կողմից ձևավորված մարմինների միջոցով: 

Սկզբունքորեն մերժվում է այն միտքը, թե տեղական և պետական 

խնդիրները միանգամայն տարբեր բնույթի են: Հակառակը, 

դրանք երկուսն էլ ընդհանուր արդյունքին են միտված, սակայն 

պետական որոշ գործառույթների պատվիրակումը համայնքնե-

րին առկա խնդիրներն արդյունավետ լուծելու համար է նախա-

տեսված: Այստեղ առանցքային նշանակություն է ստանում տեղի 

բնակչության շահերը ներկայացնող ինքնուրույն տեղական մար-

մինների ձևավորման խնդիրը: Եթե տեղական մարմինը ձևավոր-

վում է պաշտոնյաներից, որոնք նշանակվում են պետական իշ-

խանության կողմից, ապա տեղական մարմնի ինքնուրույնությու-

նը կաշկանդված է: Մյուս կողմից, օրինակ՝ Ռ.Գնեյստը կարծում 

էր, որ բնակչության կողմից տեղական մարմին ընտրելու և ձևա-

վորելու պայմանը ևս համայնքի ինքնուրույնություն և անկախու-

թյուն չի երաշխավորում: Տեղական մարմնի գործունեության ինք-

նուրույնություն ու ապակենտրոն կառավարում ապահովելու հա-

մար անհրաժեշտ է նաև ռեսուրսային ապահովվածություն, և 

գլխավորապես, տնտեսական և ֆինանսական ներուժ: Պետա-

կան մարմիններից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 

տարբերակելու ևս մի մոտեցում է, սույն տեսության համաձայն, 

այն, որ ինքնակառավարվող կոլեկտիվը սահմանվում է որպես 

իրավունքի հատուկ սուբյեկտ: Վերջինը նշանակում է, որ տեղա-

կան ինքնակառավարումը պետության հետ իրավական հարաբե-

րությունների մեջ է մտնում: Եթե ընդհանրացնելու լինենք, ապա 

հարկ է նշել, որ «պետական տեսության» գաղափարաբանության 

համաձայն, նպատակահարմար չէ կենտրոնական իշխանու-

թյունների միջոցով տեղական որոշ խնդիրների իրականացումը, 

հետևաբար, պետական կառավարման այդ գործառույթները 

պետք է հանձնեն տեղական համայնքներին, որոնց կենսագործ-

ման համար էլ կազմակերպվում է տեղական ինքնակառավար-

ման համակարգը:  
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XX դարի վերջին տասնամյակում գլոբալիզացիոն գործըն-

թացների խորացմանը զուգընթաց պետության ազգային, տա-

րածքային և տեղական սահմանների ամրապնդման խնդիրը 

օբյեկտիվորեն դառնում է հրատապ, հատկապես ազգային պե-

տությունների համար: Զուգահեռաբար, հանրային կառավարման 

համակարգի արդիականացումը էականորեն վերաձևում է ողջ 

ինստիտուցիոնալ համակարգը: Տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններն իրականացնում են հանրային կառավարման մի 

շարք գործառույթներ՝ հանդես գալով որպես պետության վարչա-

րարության գործիքներ: Տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ներն իրականացնում են նաև սոցիալական զարգացումը խթանող 

և ապահովող գործառույթներ: Այստեղից հետևում է, որ տեղական 

ինքնակառավարումն ունի դուալիստական բնույթ և հիմնավոր-

վում է «դուալիստական տեսությունում»: Տեղական ինքնակառա-

վարման դուալիստական տեսության հիմքում այն դիրքորոշումն 

է, որ տեղական ինքնակառավարումը պետական կառավարման 

գործիք է, բայց միևնույն ժամանակ ՏԻՄ-երը որոշ չափով ան-

կախ են: Տեղական իշխանությունն ունի պետական-հասարակա-

կան բնույթ, ինչը նշանակում է, որ պետությունն ու տեղական 

միավորները փոխազդում են սուբսիդիարության, այլ ոչ թե հիե-

րարխիկ ենթակայության սկզբունքով: Դուալիստական տեսու-

թյան առանցքային միտքն այն է, որ կառավարման տեղական 

մակարդակում հասարակական գործունեության մի մասը կատա-

րում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները և պատաս-

խանատվություն են ստանձնում միայն դրանց համար: Պետու-

թյունն իրավունք ունի տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ներին փոխանցել որոշ գործառույթներ՝ տվյալ տարածքի բնակ-

չության կյանքն օպտիմալացնելու նպատակով:  

Այս տեսության բովանդակային բնութագրիչները կարելի է 

ներկայացնել հետևյալ դրույթներով. 

 ազգային և տեղական շահերը համատեղելու անհրաժեշ-



33 

տությունը, 

 ազգային և տեղական շահերը տարանջատելու անհնա-

րինությունը, 

 տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

պետական ու մասնավոր իրավունքներով նախատեսվող 

գործառույթներ իրականացնելու հնարավորությունը, 

 պետության կողմից պատվիրակված գործառույթներն 

իրենց վրա կրելու և կատարելու տեղական ինքնակառա-

վարման մարմինների կարողությունն ու համապատաս-

խան ներուժի ապահովումը:  

Այսպիսով, դուալիստական տեսությունը հիմնված է ինքնին 

տեղական ինքնակառավարման երկակի բնույթի և նրա մարմին-

ների գործունեության գաղափարի վրա: Այն մի կողմից շեշտում է 

անկախությունը տեղական գործերում, մյուս կողմից` տեղական 

խնդիրների լուծման գործում պետության մասնակցության 

կարևորությունը: Այս մոտեցումը զգուշացնում է տեղական ինք-

նակառավարման ինքնագործունեությունը նվազեցնելու փորձե-

րից զերծ մնալ: Ավելին, տեսության շրջանակներում հրամայա-

կան է բարձրացնել տեղական մակարդակով հասարակության 

կառավարման գործում քաղաքացիների մասնակցության նոր 

ձևերի և տեղական համայնքին տրամադրվող պետական օպտի-

մալ օժանդակության հարցը: 

Տեղական ինքնակառավարման արդի տեսությունները, 

որոնք ձևավորվել են հանրային կառավարման հարացույցի էվո-

լյուցիայի արդյունքում, ապակենտրոն կառավարման նպատակը 

հանգեցնում են հանրային ծառայությունների մատակարարման, 

մասնավորապես, դրանց արդյունավետ բաշխման և կազմա-

կերպման գործառույթների պատշաճ իրականացմանը: Այդպի-

սիք են՝ «սոցիալական ծառայության», «սոցիալ-ռեֆորմիստա-

կան մունիցիպալ» (երբեմն հանդիպում է նաև «մունիցիպալ սո-

ցիալիզմ» անվանումը) տեսությունները: Այս տեսությունները կա-
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ռուցվում են ինքնակառավարման զարգացման միջոցով սոցիա-

լական ամուր պետություն և հասարակություն ձևավորելու, ամ-

րապնդելու պնդման վրա՝ որպես կայուն, էվոլյուցիոն վերափոխ-

ման միջոց: Ժողովրդավարության միտումների հետ մեկտեղ 

կարևորվում են տարածքային համաչափ զարգացման, սոցիալա-

կան ապահովության համակարգի ներդրման գործնական քայլե-

րը: 

Ի մի բերելով, կարելի է ընդհանրացնել, որ ապակենտրոնաց-

ման և տեղական ինքնակառավարման տեսություններից յուրա-

քանչյուրն այսօր արդիական է և ունի ուրույն նշանակություն: 

Միևնույն ժամանակ, բոլոր այդ տեսությունները սերտորեն փոխ-

կապված են, ուստի դրանցից մեկի խորը ուսումնասիրությունը 

թույլ է տալիս ավելի մանրամասն վերլուծել հաջորդները՝ բացա-

հայտելով յուրաքանչյուրի առավելություններն ու թերությունները: 

Վերջինն էլ, իր հերթին, նոր հեռանկար է բացում ապակենտրո-

նացման և տեղական ինքնակառավարման ժամանակակից կազ-

մակերպմանն առնչվող խնդիրները լուծելու համար: Բոլոր տեսու-

թյունների հիմնական հարցը կենտրոնական պետական իշխա-

նության և տեղական միավորների միջև փոխահարբերություն-

ներն են:  

Այսպիսով, վերոհիշյալ բոլոր տեսությունները ապակենտրո-

նացման սկզբունքով տեղական ինքնակառավարման նշանակու-

թյունը տեսնում են հանրային կառավարման ժողովրդավարական 

և սոցիոկենտրոն կազմակերպման մեջ: Ժամանակակից տեղա-

կան ինքնակառավարման տեսական ըմբռնումները նախադրյալ 

են հանդիսանում ապակենտրոն իշխանության հիմքով հանրային 

կառավարում իրականացնելու համար:  
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Սեմինար պարապմունքի հարցեր 

Ներկայացնել. 

 ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման 

տեսությունների էությունը, 

 հիմնական տեսությունների առավելությունների և թերու-

թյունների խճանկարը, 

 հիմնական տեսությունների նմանություններն ու տարբե-

րությունները, 

 հանրային կառավարման արդիականացման և ժո-

ղովրդավարական կառավարման գործում տեսություննե-

րի ունեցած դերն ու նշանակությունը:  

 

Գրականություն 

1. Дементьев А. Н., Теория местного самоуправления и их 

современные интерпретации, ''Конституционное и муниципаль-
ное право, М., 2009. 

2. Локальная демократия под ред. А. Белоусова, К.Кисе-
лева, при узастии С. Пономорева, Л. Прохоровой, И. Федоренко, 

отв. ред. Г. Голосов, учеб. пособ., СПб, 2010, 79 ст. 

3. Мальковец Н. В., Практические занятия по изучению 

основ местново самоуправления, Метод. указ. для преподавате-
лей и студентов, Новокузнецк, 2015, стр. 7-14. 

4. Опыт организации местного самоуправления в зару-
бежных странах под ред. А. С. Чуева, П. М. Курдюк, И. Н. 

Иваненко, Карснодар, 2013, 94 ст. 
5. Developmental Local Governance: A Critical Discourse in 

'Alternative Development' ed. by Eris D. Schoburgh, J. Martin, S. 

Gatchair, «Palgrave MacMillan», London, 2016, pp. 12-51, 227-

244.  
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6. Improving Local Government: Outcomes of Comparative 

Research ed by M. S. de Vries, P. S. Reddy, M. S. Haque, 
«Palgarve MacMillan», New York, 2008, pp. 107-133, 170-192. 

7. Regional Dynamics in Central and Eastern Europe: New 

Approaches to Decentralization ed. By F. Palermo, S. Parolari, 
«Martinus Nijhoff Publishers», Volume 2, Boston, 2013, pp. 7-35, 59-

85. 

8. Salter A. W., Callais J., A Theory of Self-Governance: De 

Facto Constitutions as Filters, January, 2019 file:///C:/Users/PC9/-

Downloads/SSRN-id3084099.pdf. 

9. Sharp L. J., Theories and Values of Local Government, 

Political Studies, Vol. XVIII, No 2, 1970, pp. 153-174. 

10. Wilderer A. P., Grambow M., Global Stability through 

Decentralization?: In Search for the Right Balance between Central 

and Decentral Solutions, «Springer», Switzerland, 2016, pp. 17-18.  
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ԹԵՄԱ 3. ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 

Ապակենտրոնացման սահմանումներից պարզ է դառնում, որ 

մեծ մասամբ, այդ գործընթացը կառավարման տեխնիկա է, որն 

ինքնին չի հանգեցնում ժողովրդավարության: Պետական գործա-

ռույթների օտարման կամ պատվիրակման արդյունքում իրավա-

բանական սուբյեկտի ձևավորումն էլ ամենևին չի նշանակում ան-

կախ և ինքնիշխան միավորի ստեղծում: Հիշենք, որ ապակենտրո-

նացմանը վերագրվում է երկդեմ երևույթ լինելու հատկանիշը          

(Ժ. Վեդել): Դրանից բխում է, որ մի կողմից ապակենտրոնացումը 

ենթադրում է կառավարման փոխանցում անմիջականորեն շա-

հագրգիռ կողմերին, սակայն գործընթացի ժողովրդավարական 

բնույթը կարող են ապահովել այն արժեքները, որոնք գործնակա-

նում խթանում են համայնքի քաղաքական, տնտեսական և ֆի-

նանսական գործունեության ինքնուրույնությունը:  

Ապակենտրոնացման մասին խոսելիս անհրաժեշտ է նշել կի-

րառական նշանակություն ունեցող երեք հիմնական տեսակների 

մասին: Առաջին տեսակը քաղաքական ապակենտրոնացումն է: 

Ամենասկզբում նշենք, որ աշխարհն ունի տարածքային-քաղա-

քական կառուցվածք, որը ենթարկվել է բազում փոփոխություննե-

րի: Տարածքային-քաղաքական ապակենտրոնացումը ուղեկցվել է 

երբեմն բռնի, ռազմական գործողություններով, պատերազմով, 

որովհետև ժողովուրդներն ու հանրույթները իրենց ազատ գոյու-

թյան և լիարժեք զարգացման լավագույն պայմանը համարում են 

անկախությունը, ինքնուրույնությունը: Ցավոք, միշտ չէ, որ հաջող-

վում է այդ ամենը իրականացնել խաղաղ ճանապարհով: Նորա-

գույն համաշխարհային պատմության մեկնարկից ի վեր, քաղա-

քական ապակենտրոնացման փափագը հարաբերվում է միջազ-

գային իրավունքի, ժողովրդավարական վարչակարգի սահմանած 

խաղի կանոնների, սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ: Ըստ 

այդմ, նման տրամաբանությունն ասում է, որ քաղաքական ապա-
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կենտրոնացումը չի կարող լինել ինքնաբերաբար կամ ցանկացած 

պահի:  

Քաղաքական ապակենտրոնացման ամենամեծ ալիքը XX 

դարում էր, որը կապված է չորս խոշորագույն իրադարձություննե-

րի՝ Առաջին, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմների, գա-

ղութային համակարգի վերացման (1960-1970-ական թվականնե-

րին 50-ից ավելի երկրներ Աֆրիկայում և Կենտրոնական Ամերի-

կայում) և սառը պատերազմի հետ: Հասարակական կյանքի քա-

ղաքական ոլորտի տարածքային կազմակերպումը սկսեց իրակա-

նացվել երեք մակարդակներով՝ միկրոաշխարհագրական (միա-

վորներն առանձնացվում են երկիր-պետության ներսում), մեզոաշ-

խարհագրական (միավորներ են երկիր-պետությունները) և մակ-

րոաշխարհագրական (որպես տարածքային միավորներ են հան-

դես գալիս պետությունների քաղաքական կամ ռազմաստրատե-

գիական, տնտեսական, էթնոմշակութային միավորումները իրենց 

սահմաններով, որոնք վերպետական են): Այս գործընթացներն, 

իրենց հերթին, խթանում են տեղական ինքնակառավարման 

պրակտիկան: Քաղաքական ապակենտրոնացման դրվագներ 

կարող ենք վկայակոչել Իտալիայի, Իսպանիայի, Ֆրանսիայի, 

Միացյալ Թագավորության օրինակներով: Հատկանշական է 

հատկապես Միացյալ Թագավորության խորը քաղաքական 

ապակենտրոնացման օրինակը, որտեղ 1998 թվականին ընդուն-

ված հատուկ ակտով Շոտլանդիան, Ուելսը և Հյուսիսային Իռլան-

դիան ճանաչվեցին ինքնակառավարվող տարածքներ: Շոտլան-

դիային իրավունք տրվեց ունենալ իր խորհրդարանը և գործադիր 

մարմինը, իսկ Ուելսին՝ ձևավորել ազգային ասամբլեա և գործա-

դիր վարչակազմ (կաբինետ): Խորը ապակենտրոնացում է տեղի 

ունեցել նաև Պորտուգալիայում, որի կազմում հատուկ կարգավի-

ճակ ունեցող տարածքներ են համարվում Ատլանտյան օվկիանո-

սի ափին գտնվող Ազորական կղզիներն ու Մադեյրան: Այսպիսով, 

ապակենտրոնացման բուն գործընթացը, ինչպես պնդում են մի 
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շարք հեղինակներ (Դ. Թրեյսման, Ռ. Պրուդհոմ), սկսվել է քաղա-

քական ապակենտրոնացումով:  

 

Կառավարման և իշխանության կենտրոնից լիազորությունների և 

որոշումներ կայացնելու իրավունքի փոխանցումը կենտրոնի ան-

միջական ենթակայության տակ չգտնվող ինքնուրույն մարմիննե-

րին անվանում են քաղաքական ապակենտրոնացում: 

 

Արդի ժամանակում, քաղաքական ապակենտրոնացումը և 

դրա շրջանակները սահմանվում ու կարգավորվում են օրենքով: 

Դրա կիրարկման հնարավորությունը գնահատվում է նաև կառա-

վարման բարձր և ավելի ցածր մակարդակների միջև լիազորու-

թյունների բաշխման, թվի և դրանց կատարման աստիճանի հի-

ման վրա: Իմաստը իշխանության բռնակալությունը, ուզուրպա-

ցիան կանխելն է և միևնույն ժամանակ ժողովրդավարական վար-

չակարգի հաստատումն ու ամրապնդումը: Քաղաքական ապա-

կենտրոնացում իրականացնելիս կարևոր է հաշվի առնել հատկա-

պես երկիր-պետության վարչատարածքային բաժանումը: Ակ-

ներև է, որ քաղաքական ապակենտրոնացումը սերտորեն փոխ-

կապված է վարչական/վարչատարածքային ապակենտրոնաց-

ման, վարչատարածքային կառուցվածքի տրամաբանության 

հետ: Հանրային (պետական) կառավարման տեսությունում քա-

ղաքական բաղադրիչի հետ մեկտեղ իշխանությունների տարան-

ջատման գաղափարն ունի նաև զուտ վարչական նշանակություն: 

Վարչական տեսանկյունից ապակենտրոնացման դերը կարևոր-

վում է մասնագիտացված մարմինների միջև տարբեր գործա-

ռույթների արդյունավետ բաշխման, գործառութային մասնագի-

տացման, գործունակ պետական կառուցվածքի ձևավորման ան-

հրաժեշտության տեսանկյունից:  

Պետական կառուցվածքի դասական ձևերի էվոլյուցիայի ար-
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դյունքում ձևավորվել են ունիտար, դաշնային պետություններ, 

որոնցում ապակենտրոնացման գործընթացն ունի մի շարք 

առանձնահատկություններ: Այս երկու միջանկյալ ձևերի միջա-

կայքում ձևավորվել է նաև երրորդ՝ ռեգիոնալ պետության ձևը, որը 

դիտարկվում է որպես ունիտար և դաշնային ձևերի միջև փոխզի-

ջումային, բայց փաստացի նաև դասական ձևերի մերժման ար-

դյունքում առաջ եկած կառուցվածք: Ունիտար պետությունում, 

ինչպես նշել է Յ. Ստարցևը, իշխանությունների տարածքային 

տարանջատումը բացակայում է: Ղեկավարվելով կենտրոնից՝ 

ունիտար պետությունում կառավարումը և իշխանությունը միա-

տեսակ է իրականացվում բոլոր վարչատարածքային միավորնե-

րում, նույնիսկ եթե դրանցում առկա են ներքին տարբերակվածու-

թյուններ: Տարածքային միավորները և նրանց լիազորությունները 

ոչ միայն չունեն առանձին ինքնիշխանություն կամ պետականու-

թյուն, այլև չեն կարող մասնակցել կենտրոնական իշխանության 

օրենսդրական և դատական գործունեությանը:  

Ֆեդերալիզմի իրավական տեսությունը սահմանում է, որ 

դաշնության սուբյեկտներն ունեն պետականության առաջնային 

բնույթ, որոնք միայն որոշ լիազորություններ են տեղափոխում 

դաշնային մակարդակ: Ժամանակակից աշխարհում գոյություն 

ունեցող պետություններից միայն մեկն է ձևավորվել որպես ի բնե 

դաշնություն և այդ պետությունն է Շվեյցարիան: Մյուս բոլոր դաշ-

նային պետությունները ձևավորվել են ա) պայմանագրային հա-

րաբերությունների և տարածաշրջանների կենտրոնացված 

անեքսիայի համատեղությամբ (ԱՄՆ), բ) ունիտար պետության 

դաշնայնացման հետևանքով (Ավստրիա), գ) ապագաղութացման 

արդյունքում (Հնդկաստան), դ) պայմանագրային հիմունքներով 

վերևից ապակենտրոնացման միջոցով՝ ելնելով քաղաքական կո-

նյուկտուրայի էությունից (Ռուսաստան): Պետական միասնու-

թյան գաղափարը ներկայիս դաշնային պետություններում գերա-

կայում է միության գաղափարի նկատմամբ: Այդ մոտեցումը պայ-
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մանավորված է նաև դաշնությունների գլխին մշտապես առկախ-

ված անջատողականության կամ անջատողական տրամադրու-

թյուններով, որից խուսափելը, ինչպես փաստում է պատմությունը, 

միշտ չէ, որ հաջողվում է:  

Եվ վերջինը, պետական կառուցվածքի էվոլյուցիայի արդ-

յունքում առաջ եկած ռեգիոնալ (այլ կերպ ասում են նաև ինքնա-

վարությունների պետություն) պետությունն է, որը հանդիպում է 

Իտալիայում, Իսպանիայում և այլուր: Դրանցում բոլոր վարչա-

տարածքային միավորները ձեռք են բերում ինքնավարության 

կարգավիճակ, տարբեր ոլորտներում ինքնուրույն գործելու լիա-

զորություններ և հարևան տարածքային միավորների նկատմամբ 

բացառիկ լինելու իրավունք: Հատկանշական է սակայն, որ յուրա-

քանչյուր վարչատարածքային միավորի իրավունքները, լիազո-

րություններն ու գործառույթները կարող են անհամաչափ դրսևոր-

վել: Ըստ այդմ, շատ հեղինակների կարծիքով, ռեգիոնալիզմը դե 

ֆակտո դաշնություն է իրենից ներկայացնում, սակայն քողարկ-

վում է ունիտարության շղարշով:  

Վարչատարածքային ապակենտրոնացում իրականացնելիս, 

որպես կանոն, հաշվի է առնվում տարածքային բաժանումների 

համապատասխան կարողությունները, մասնավորապես ֆիզի-

կական, տնտեսական, ֆինանսական, ռեսուրսային ապահովվա-

ծությունը և ինստիտուցիոնալ պայմանները: Ավելին, վարչատա-

րածքային ապակենտրոնացումն իր մեջ պարունակում է էթնիկա-

կան բնույթի բազմաթիվ դրսևորումներ՝ կապված այս կամ այն 

բնակավայրի բնակիչների ազգային, լեզվական, ծագումնաբա-

նական, ավանդույթների և այլ առանձնահատկությունների հետ: 

Հաշվի առնելով վարչատարածքային բաժանման վճռորոշ ազդե-

ցությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայաց-

ման և զարգացման վրա, կարևոր է վարչական միավորի կարգա-

վիճակի հստակ սահմանումը: Այդ կարևորությամբ էր պայմանա-

վորված նաև օրինակ՝ 1995 թվականին ՀՀ Սահմանադրության 
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ընդունումից հետո առաջնահերթ կերպով «ՀՀ վարչատարած-

քային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը, որով ըստ մար-

զերի դասակարգվեցին համայնքներն ու բնակավայրերը:  

Բացի պետական կառուցվածքի ձևերից՝ քաղաքական ապա-

կենտրոնացում իրականացնելու մեկ այլ կարևոր հանգամանք է 

վարչատարածքային բաժանման աստիճանական համակարգի 

դիզայնը: Եվ այսպես, վարչատարածքային բաժանման ավան-

դական երկաստիճան սխեմայի ձևավորումը (18-19-րդ դարեր) 

կապված է եղել տարածքային ստորաբաժանումների և ավելի 

բարձր մակարդակների հետ: Նման երկաստիճան բաժանմամբ 

սխեմաներ ունեցող երկրների օրինակներ կարելի է դիտարկել 

ԱՄՆ-ն (գրաֆություններ, մունիցիպալիտետներ), Շվեդիան (լե-

ներ, համայնքներ), Ճապոնիան (պրեֆեկտուրաներ, համայնք-

ներ) և այլն: Սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական փոփո-

խությունները XX դարում հանգեցրեց նրան, որ վերոնշյալ վար-

չատարածքային բաժանումը դադարեց համապատասխանել իշ-

խանությունների խնդիրներին և բնակչության բաշխման տրամա-

բանությանը: Առաջ են գալիս փոքր գյուղական համայնքներն 

արդյունավետ կազմակերպելու և կառավարելու, կադրերի պակա-

սի խնդիրները, նեղ ֆիսկալ հենքի և փոքրաթիվ բնակչությամբ 

տեղական միավորներին ֆինանսական օժանդակություն տրա-

մադրելու, համաչափ զարգացման դժվարությունները: Բացի այդ, 

անհրաժեշտություն է առաջանում խոշոր քաղաքների կառավար-

ման միասնական մարմիններ ստեղծել: Նշանակալի փոփոխու-

թյուն էր նաև տարածքային կազմակերպման երրորդ մակարդա-

կի ձևավորումը: Շատ երկրներում ստեղծվել են տարածքային 

կազմակերպման լրացուցիչ մակարդակներ, որոնք բնութագրվում 

են ստորև թվարկված մեկ կամ մի քանի հատկություններով. 

 կարգավիճակի որոշում ոչ թե սահմանադրությամբ կամ 

օրենքով, այլ վարչական կամ տեղական ակտով, 

 տարածքում ընդհանուր իշխանությունների բացակայու-
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թյուն, 

 միաֆունկցիոնալ տարածքներ (նույն խնդիրը լուծելու հա-

մար) և այլն:  

Այսպիսով, պետական իշխանության կազմակերպման հար-

ցերն անկապտելի են պետության տարածքային կառուցվածքից, 

քանի որ իշխանության տեղական մարմինների գործունեությունն 

իրականացվում է տարածքային կառուցվածքի միավորների սահ-

մաններում: Տեղերում պետական իշխանությունը կազմակերպ-

վում է վարչատարածքային բաժանմանը համապատասխան: Այլ 

կերպ ասած, վարչատարածքային բաժանման ձևավորումը տե-

ղական ինքնակառավարման հիմքն է: Բացի այդ, վարչատարած-

քային բաժանումը վճռորոշ ազդեցություն ունի ինչպես առանձին 

համայնքների, այնպես էլ մարզերի զարգացման ու արդյունավետ 

գործունեության վրա: Տնտեսական առումով վարչատարած-

քային խնդիրները քննարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել վար-

չատարածքային միավորների համաչափությունը, որպես տնտե-

սական շրջաններ դրանք դիտարկելը, ռազմաքաղաքական նշա-

նակությունը և շատ այլ հանգամանքներ: Ի հավելումն նշենք, որ 

արդի միջազգային փորձի համաձայն, վարչատարածքային բա-

ժանումը կարող է փոխվել օրենքով: Որպես կանոն, օրենսդիր 

մարմնին է վերապահվում իրավունք փոխելու գոյություն ունեցող 

վարչատարածքային սահմանները, միավորները և ստեղծել նորե-

րը: Այդուհանդերձ, ժողովրդավարական երկրներում վարչատա-

րածքային միավորների սահմանների փոփոխությունը պահան-

ջում է հաշվի առնել նաև տվյալ տարածքում ապրող ժողովրդի 

կամ բնակչության կարծիքը:  

Ապակենտրոնացումը բազմաշերտ գործընթաց է, որի իրա-

կանացումը քաղաքականի և վարչական/վարչատարածքայինից 

բացի, ունի նաև տնտեսական ու ֆինանսական նախապայման-

ներ: Տնտեսական ապակենտրոնացումը, ընդհանուր առմամբ, են-

թադրում է բյուջետային և ֆինանսական ինքնուրույնություն: Տե-

ղական մարմիններում պետության տնտեսական ազդեցությունը 
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դրսևորվում է տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացումը 

խթանող և կարգավորող նորմատիվ-իրավական ակտեր ընդունե-

լու, հարկաբյուջետային, միջբյուջետային հարաբերություններ 

սահմանելու, գործադիր իշխանության՝ տնտեսության բնագավա-

ռում իրականացվող գործառույթների միջոցով: Հանրային կառա-

վարման բարեփոխումների (Public Administration Reforms) հա-

մատեքստում մի շարք երկրներում ընդլայնվել են տնտեսական 

ապակենտրոնացմանն ուղղված տեղական մարմինների իրա-

վունքներն ու լիազորությունները: Իհարկե, պետք է հաջորդիվ 

նշել, որ վերջինի իրականացումն առանց ֆինանսական բավա-

րար միջոցների չի տվել շոշափելի արդյունքներ: Իր հերթին, պե-

տությունը՝ ազգային տնտեսության զարգացմանը տեղական 

միավորների մասնակցությունն ապահովելու համար պարտավոր-

վում է երաշխավորել տեղական միավորների վրա օրենսդրու-

թյամբ դրված լիազորությունների իրականացման ռեսուրսային ու 

ֆինանսական ապահովվածության խնդիրները, սոցիալ-տնտե-

սական քաղաքականության վարումը, տնտեսական մոտիվա-

ցիայի կառուցակարգերի կիրարկումը:  

 

Եթե ապակենտրոնացումն իրականացվում է՝ հիմք ընդունելով 

տնտեսական պատճառները, ապա գործ ունենք տնտեսական 

ապակենտրոնացման հետ: 

 

Տնտեսական ապակենտրոնացման համար կարևոր է տնտե-

սության երկու հիմնական ոլորտների՝ նյութական և ոչ նյութական 

արտադրության ճյուղերի խթանումը: Բացի այդ, արժևորվում է 

նաև տեղական մակարդակում տնտեսությունը բնութագրող ռե-

սուրսային (արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, արտադ-

րանք թողարկելու և շինարարական աշխատանքներ կատարելու 

հնարավորություն), արդյունքային (ստեղծված արդյունաբերա-

կան, գյուղատնտեսական ապրանքները, ծառայությունները) մե-

ծությունների մշտադիտարկումն ու գնահատումը: Ապակենտրո-
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նացման բարձր մակարդակ ունեցող երկրներում տեղական մար-

մինը կարող է արտաքին տնտեսական գործունեություն իրակա-

նացնել ինչպես անմիջականորեն՝ իր կողմից կամ իր մասնակցու-

թյամբ ստեղծված ձեռնարկության միջոցով, այնպես էլ անուղղա-

կիորեն՝ աջակցելով իր տարածքում արտաքին տնտեսական գոր-

ծունեությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտներին: Տնտեսա-

կան ապակենտրոնացումը դրսևորվում է նաև տեղական մարմին-

ներին որոշակի գույքի տրամադրումով և սեփականության ինս-

տիտուտի արմատավորմամբ: Այդ կերպ, օրենքով սահմանված 

կարգով, տրվում է տնտեսական գործունեություն վարելու հնա-

րավորություն, որը կարող է լինել տարբեր հանրային ծառայու-

թյունների մատուցման ու շահույթի ստացման համար:  

Առհասարակ, որպեսզի կառավարման տեղական մակարդա-

կը կարողանա պատշաճ իրականացնել իր լիազորություններն ու 

գործառույթները, անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ: Ֆի-

նանսավորման աղբյուրները կարող են լինել սեփական եկամուտ-

ները, պետական բյուջեից տրվող դրամաշնորհներն ու սուբսի-

դիաները, վարկային միջոցները (միջբյուջետային, բանկային 

վարկեր, պարտատոմսեր):  

 

Տեղական բյուջե ունենալու հնարավորությունը ենթադրում է 

ֆինանսական ապակենտրոնացում: 

 

Տեղական ինքնակառավարման հարցերը կարգավորող եվրո-

պական հռչակագիրը (խարտիա) սահմանում է, որ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինը իրավունք ունի ունենալ իր սեփա-

կան ֆինանսական ռեսուրսները: Այդ ռեսուրսները կարող են 

առնվազն բավարարել իրավասությունների և պարտականու-

թյունների իրականացման համար: Հռչակագրի այս դրույթն այ-

սօր ամրագրված է եվրոպական երկրների սահմանադրություննե-

րում և ոլորտային օրենքներում: Թեև վերը արդեն նշեցինք, որ 
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տեղական բյուջեի գոյացման աղբյուրները բազմազան են, այ-

նուամենայնիվ, եվրոպական երկրների գերակշիռ մասում բյուջեն 

ձևավորվում է հարկային եկամուտներից: Որոշներում այդ եկա-

մուտները կազմում են ընդհանուր եկամուտների մինչև 50%-ը, իսկ 

օրինակ ԱՄՆ-ում՝ կարող են հասնել մինչև 80-90%: Ինչ վերաբե-

րում է հարկերի տեսակներ սահմանելու իրավասությանը, ապա 

այս առումով միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ տեղական 

մակարդակը, որպես կանոն, նման իրավություն չունի: Հարկատե-

սակների ցանկը սահմանում է պետությունը, անգամ դաշնային 

կառավարման ձև ունեցողներում: Լավագույն դեպքում, տեղա-

կան մարմինը կարող է սահմանել հարկերի դրույքաչափերը, սա-

կայն այն միջակայքի սահմաններում, որը նախապես որոշում է 

պետությունը: Ինչ վերաբերում է տեղական բյուջեի ծախսային 

մասին, ապա պետք է նշենք, որ ֆինանսներն այս դեպքում օգ-

տագործվում են կապիտալ ներդրումների համար նախատեսված 

և ընթացիկ աշխատանքների, պարտքերը մարելու պարտավորու-

թյունները պատշաճ կատարելու համար: Ծախսերի չափը միև-

նույն ժամանակ տեղական մարմնի սոցիալ-տնտեսական կյանքի 

ակտիվության ցուցիչ է: Չխորանալով բյուջեի կառուցվածքային 

խնդիրների պարզաբանման մեջ, որին կանդրադառնանք ավելի 

ուշ, հարկ է նշել, որ տեղական մարմինների տնտեսական գործու-

նեությունը բավականին բազմազան է և ինչի համար այն խիստ ու 

ինստիտուցիոնալ կարգավորման առարկա է մի շարք եվրոպա-

կան երկրներում: Համարվում է, որ մեծ հաշվով, վերջինը պայմա-

նավորված է տնտեսական գործունեության ոլորտային առանձ-

նահատկությամբ, եթե հաշվի առնենք կոռուպցիոն ռիսկերի ու 

իրավախախտումների մեծ հավանականությունն ու պարզ ան-

գործությունը:  

Ամփոփելով թեման՝ կարելի է եզրակացնել, որ քաղաքական 

ապակենտրոնացումը որոշիչ ազդեցություն ունի պետական իշ-

խանության կազմակերպման, տեղական խնդիրները լուծելու 
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նպատակով վարվող քաղաքականության վրա: Կենտրոնական 

իշխանության լեգիտիմության աստիճանը ևս պայմանավորում է 

քաղաքական ապակենտրոնացումը, հետևաբար պայմանավո-

րում է նաև քաղաքական կայունությունը: Ապակենտրոնացման 

տնտեսական բաղադրիչը պահանջում է նախևառաջ ապակենտ-

րոն տնտեսական պլանավորում: Վերջինը նշանակում է, որ 

տնտեսական տեղեկատվությունը համախմբվում է և օգտագործ-

վում կենտրոնական իշխանության կողմից արտադրության, ներ-

դրումների և ռեսուրսների բաշխման պլանի մշակման համար: Տե-

ղական մարմինները հնարավորություն ունեն օպտիմալացնելու 

տնտեսական քաղաքականությունը: Ապակենտրոնացումն ունի 

սոցիալ-տնտեսական նպատակներ, մասնավորապես հանրային 

ծառայությունների մատուցում, աղքատության հաղթահարում, 

տնտեսական աճ և այլն: Տեղական մակարդակում կարող է 

ստեղծվել համապատասխան միջավայր բիզնես, արտադրական 

ծրագրերի մշակման համար: Հիմնավորվել է, որ տնտեսական 

աճի վրա առավել մեծ ազդեցություն ունի ֆիսկալ ապակենտրո-

նացումը, քան քաղաքականը: Պետական իշխանության և տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների հարկաբյուջետային գոր-

ծառույթները, ընդհանուր առմամբ, դիտարկվում են եկամուտների 

վերաբաշխման, ծախսերի, հարկերի բաշխման և հարկերի փո-

խանցման իրենց գործառույթների և պարտականությունների տի-

րույթում: Ֆինանսապես կենտրոնից կախում ունեցող տեղական 

համակարգը չի կարող հասնել հարկաբյուջետային ինքնավարու-

թյան համարժեք մակարդակի:  

 

Սեմինար պարապմունքի հարցեր 

Ներկայացնել. 

 ապակենտրոնացման տեսակները, դրանց էությունը, 

 ունիտար և դաշնային պետություններում անցկացվող 

ապակենտրոնացման խնդիրները,  
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 ապակենտրոնացման տեսակների փոխկապվածություն-

ները, 

 ֆինանսական ապակենտրոնացման անհրաժեշտ տարրերը:  
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ԹԵՄԱ 4. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ 

 

Տեղական ինքնակառավարումը ապակենտրոնացման տե-

սությունում ուղենշում է տեղական միավորներում կառավարման, 

կազմակերպչական արդյունավետ կառուցակարգեր հաստատե-

լու և կիրարկելու, տեղական համակարգի կայացման հասնելու 

օպտիմալ ինստիտուտներն ու գործիքակազմը: Տեղական ինքնա-

կառավարման կայացած և հաջողած մոդել ունեցող համակարգե-

րը ձևավորվել են հիմնականում եվրոպական մայրցամաքի երկր-

ներում: Ըստ այդմ, տեղական ինքնակառավարման հաջողած մո-

դելների մասին մասնագիտական խոսույթը ծավալվում է համա-

պարփակ (ունիվերսալ) մոդելների, դրանց առավելությունների և 

թերությունների վերլուծության շուրջ: Տեղական ինքնակառավար-

ման համակարգի համապարփակ մոդելներ են անգլոսաքսոնա-

կանը, մայրցամաքայինը և խառը, չնայած, որ ձևավորվել են 

առանձին երկիր-պետությունների կառավարչական մշակույթի, 

իրավունքի և քաղաքական համակարգի առանձնահատկություն-

ների հիման վրա: Հաշվի առնելով այդ, ինչպես նաև քաղաքա-

կրթական առանձնահատկությունները, փորձագիտական շրջա-

նակներում շրջանառվում են մոդելների այլ դասակարգումներ ևս: 

Այսպես օրինակ՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման 

խնդիրներով զբաղվող ռուս հետազոտող Վ. Ե. Չիրկինը տվել է 

տեղական ինքնակառավարման անգլոսաքսոնական (ԱՄՆ, 

Միացյալ Թագավորություն, Կանադա, Ավստրալիա), ռոմանա-

գերմանական (Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Բելգիա) և իբե-

րիական (Իսպանիա, Պորտուգալիա, Բրազիլիա) մոդելների դա-

սակարգումը: Մեկ այլ ռուս հեղինակ Ն. Ա. Եմելյանովը վերո-

թվարկվածներին ավելացրել է նաև խորհրդային մոդելը՝ ուշադ-

րություն հրավիրելով ներկայումս այդ մոդելը կրող երկրների՝ Չի-

նաստանի, Կուբայի տեղական ինքնակառավարման համակար-

գի առանձնահատկությունների վրա: Ինչևէ, ի տարբերություն 
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առանձին դեպքային ուսումնասիրությունների, արդի աշխարհում 

համեմատաբար համապարփակ բնույթ ունեցող տեղական ինք-

նակառավարման մոդելներն արտահայտում են ընդհանրական 

հատկանիշներ, կառուցվածքներ և իրավական հենք ունեցող 

պրակտիկաներ: Եվ ուրեմն, տեղական ինքնակառավարման մո-

դելների ուսումնասիրության խնդիրներն են տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինների կառուցվածքը, ձևավորման կարգը, 

դրանց վերապահված լիազորությունների և պարտականություն-

ների շրջանակը, վերահսկողությունը, տեղական ինքնակառա-

վարման և պետական մարմինների փոխհարաբերությունները, 

ինչպես նաև յուրաքանչյուր մոդելի առավելությունների ու թերու-

թյունների գնահատումը:  
 

Տեղական ինքնակառավարման կազմակերպչական այն ձևը, որն 

արտացոլում է տեղական համակարգի սուբեյկտների միջև 

հորիզոնական և ուղղահայաց կապերը, համակարգային 

հիմնական բնութագրիչները կոչվում է տեղական ինքնակա-

ռավարման մոդել: 

 

Տեղական ինքնակառավարման այն համակարգը, որը բնու-

թագրվում է լայն ինքնավարության, պետական և տեղական իշ-

խանությունների անուղղակի ստորադասության, միմյանց գործե-

րին չմիջամտելու և այլ հատկանիշներով կոչվում է տեղական իշ-

խանության կազմակերպման անգլոսաքսոնական մոդել: Տեղա-

կան ինքնակառավարման անգլոսաքսոնական մոդելը, որն այսօր 

լայն տարածում ունի ամբողջ աշխարհում, ծագել է Միացյալ Թա-

գավորությունում: Մոդելի տարածումը ոչ այլինչ էր, քան բրիտա-

նական գաղութային քաղաքականության հետևանք: Այդ է պատ-

ճառը, որ տեղական ինքնակառավարման անգլոսաքսոնական 

մշակույթը տարածում է գտել այն երկրներում, որոնք անցել են 

բրիտանական զարգացման գրեթե նույն ուղով: Տեղական ինքնա-

կառավարման համակարգի կազմակերպման ակներև առանձնա-
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հատկությունը տարածքների միջև ավանդաբար ձևավորված զա-

նազանությունն է: Միացյալ Թագավորության յուրաքանչյուր եր-

կիր (նկատի ունենք Անգլիան, Հս. Իռլանդիան, Շոտլանդիան, 

Ուելսը) ունի աշխարհագրական ու վարչական իր միավորը և 

փաստացի բացակայում է այնպիսի վարչական միավոր, որը 

կկապի ողջ երկիրը: Անգլիայում, Ուելսում և Շոտլանդիայում 

այսօր գործում է տեղական կառավարման երկաստիճան, իսկ 

Հյուսիսային Իռլանդիայում՝ միաստիճան համակարգ: Անգլիայի 

երկաստիճան համակարգի մի մակարդակը կազմում են կոմսու-

թյունները (գրաֆություն) և օկրուգները, իսկ մյուս մակարդակը՝ 

գյուղական շրջանների ծխական համայնքները: Միամակարդակ 

համակարգ ունեցող Հյուսիսային Իռլանդիայում վարչատարած-

քային միավորները կոչվում են թաղամասեր: Բոլոր չորս երկրա-

մասերում տեղական ինքնակառավարումը կարգավորվում է 

առանձին նորմատիվ իրավական ակտերով: Տարբերվում են նաև 

վարչատարածքային բաժանումները, տեղական մարմինների լի-

ազորությունների ծավալը, պետական մարմինների հետ աշխա-

տանքը համակարգող և վերահսկող մարմինները: Առանձնակի 

հետաքրքրություն է ներկայացնում մայրաքաղաք Լոնդոնը, որը 

մինչև 1986 թվականը ուներ կառավարման երկմակարդակ համա-

կարգ: 1986 թվականին քաղաքի կառավարումը բաշխվեց թվով 

երեսուներկու շրջանային խորհուրդների միջև: 1998 թվականի 

մայիսի 7-ին Լոնդոնի բնակիչների շրջանում անցկացված հան-

րաքվեի արդյունքով սահմանվեց, որ 2000 թվականից լոնդոնյան 

ագլոմերացիայի տարածքում կգործի միասնական ներկայացուց-

չական մարմին՝ Մեծ Լոնդոնի ժողով (Great London Assembly) ան-

վանմամբ:  

Փոքր-ինչ պատմական ակնարկ անելով՝ նշենք, որ անգլիա-

կան և շոտլանդական մեծ թվով քաղաքների համար ինքնակա-

ռավարման խարտիաներ հրապարակվել են XII դարում: Տեղա-

կան ինքնակառավարման խորացման իրական մեկնարկը, սա-
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կայն, տրվել է XIX դարից, Վիկտորյա թագուհու կողմից անցկաց-

ված վարչական/ վարչատարածքային բարեփոխումների շնոր-

հիվ: Այդ բարեփոխումների արդյունքում ձևավորվել է տեղական 

ինքնակառավարման երկատված (dual) համակարգ: Դուալ հա-

մակարգ ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմիններն 

իրենց լիազորությունների շրջանակներում օժտված են մեծ ինք-

նուրույնությամբ և նվազագույն չափով են վերահսկվում կենտրո-

նի կողմից: Տեղական կառավարման մարմիններում բացակայում 

են կենտրոնից նշանակված պաշտոնյաները կամ կառավարու-

թյան գործակալները: Գործում է լիազորությունների շրջանակի 

(inter vires) սկզբունքը, որի համաձայն, տեղական ինքնակառա-

վարման մարմինները կարող են գործել միայն օրենքով սահման-

ված իրենց լիազորությունների շրջանակում: Հակառակ դեպքում, 

դատարանը կարող է որոշել, որ տեղի է ունեցել լիազորություննե-

րի գերազանցում և կատարված գործողությունները ճանաչել հա-

կաիրավական:  

Դեռ վաղ ժամանակներից անգլոսաքսոնական համայնքնե-

րում իշխել է ինքնակառավարման մշակույթն ու օրենսդրական 

նախաձեռնությունների ինստիտուտը: Իշխանության տեղական 

ներկայացուցչական մարմինները գործում են ինքնավար՝ իրենց 

տրված լիազորությունների շրջանակներում և չկա ստորին մար-

մինների ուղղակի ստորադասություն իշխանության բարձրագույն 

մակարդակին: Սա չի նշանակում, որ չկա վերահսկողություն առ 

այն, թե ինչպես են տեղական ինքնակառավարման մարմիններն 

իրականացնում իրենց առաջադրանքները: Նման վերահսկողու-

թյուն են իրականացնում տարբեր նախարարություններ: Բացի 

այդ, կենտրոնական կառավարությունն ունի տեղական մարմին-

ների վրա ազդեցության բազում լծակներ: Այդպիսիք են օրինակ՝ 

օրենքների ընդունման միջոցով տեղական մարմինների գործու-

նեության ուղղակի կարգավորումը և ֆինանսական հատկացում-

ները:  
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Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների լայն ալի-

քից հետո, որի մեկնարկը տրվեց 2011 թվականին, էականորեն 

ընդլայնվել են տեղական մարմինների իրավասություններն ու 

լիազորությունները: Առավել էական են դրսևորվել որոշումներ կա-

յացնելիս տեղական մարմինների իրավասությունների ընդլայնու-

մը, վարչարարության պարզեցումը և կրճատումը, հանրային ծա-

ռայությունների ոլորտի բազմազանության ապահովումը, ինչպես 

նաև պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

փոխգործակցության առանցքում գտնվող երկուստեք ֆինանսա-

կան վերահսկողության, հաշվետվողականության ընդլայնումը:  

Միացյալ Թագավորությունն ունի ժողովրդավարության և 

տեղական ինքնակառավարման զարգացման խորհրդարանա-

կան ավանդույթների լուրջ նախադրյալներ, ինչն այդ երկիրը 

դարձնում է բացառիկ: Պետական և տեղական ինքնակառավար-

ման մարմինների միջև փոխհարաբերությունները գործընկե-

րային են և չունեն խիստ հիերարխիկ բնույթ: Տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների գործառնության իրավական հիմքերը 

թույլ են, քանի որ հանրային իշխանության բոլոր լիազորություն-

ների կրողը Միացյալ Թագավորության խորհրդարանն է, հետևա-

բար լիազորությունները դելեգացնող բացառիկ սուվերեն մարմի-

նը: Տեսականորեն, խորհրդարանը կարող է մի ակտով որոշում 

կայացնել տեղական ինքնակառավարման մարմնի գոյությունը 

դադարեցնելու մասին: Անգլիայի, Ուելսի, Շոտլանդիայի տեղա-

կան մարմինների կառավարչական գործունեությունը մինչև 2000-

ական թվականներ իրականացվել է խորհրդի անդամների, հանձ-

նաժողովների և վարչակազմի միջոցով: 2000 թվականին ընդուն-

ված տեղական ինքնակառավարման մասին օրենսդրական նոր 

կարգավորմամբ, խորհուրդները պարտավորվում են ստեղծել 

գործադիր մարմին՝ կառավարման արդյունավետությունը բարձ-

րացնելու համար:  

Բրիտանական տեղական ինքնակառավարման համակարգի 
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առանցքային բնութագրիչն այն է, որ բացակայում է բոլորի հա-

մար ընդհանուր իրավասություններ (կոմպետենցիաներ): Դրա 

պատճառը առանձին ակտերի ընդունման միջոցով նորմատիվ 

կարգավորումների տարածված պրակտիկան է, որի պատճառով 

տեղական մարմինների լիազորությունների խճանկարը շատ 

տարբեր է և անհամաչափ: Անգլիայում և Ուելսում տեղական ինք-

նակառավարման մարմինների իրավասությունների դաշտը նե-

րառում է հանրային անվտանգությունը, հանրային ծառայու-

թյունները, տարածքային պլանավորումը, ծառայողական կարիե-

րան, կրթությունը, ճանապարհաշինությունը և այլն: Այդուհան-

դերձ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառուցված-

քը բոլոր չորս երկրամասերում ձևավորվում է նույն սկզբունքնե-

րով, իսկ կառավարության կարգավորիչ դերն այստեղ հասցված է 

նվազագույնի: Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 

բարձրագույն ներկայացուցչական մարմինը խորհուրդներն են, 

որոնք միևնույն ընտրական համակարգով ընտրվում են տեղա-

կան բնակչության կողմից:  

 Տեղական ինքնակառավարման անգլոսաքսոնական մոդելի 

կիրարկման ուրույն օրինակ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգնե-

րը: Այն ունի վեց տարբեր տեսակի վարչական և տարածքային 

միավորներ՝ իրենց տեղական ինքնակառավարմամբ: Դրանց 

թվում են կոմսությունները (բացառությամբ Քոնեքթիքութի և Ռոդ 

Այլենդի), քաղաքները, բորոները, գյուղերը, թաուները և թաունշի-

փերը (township): Հատուկ կատեգորիա են համարվում դպրոցա-

կան և հատուկ շրջանները, որոնք ձևավորվում և գործում են լրիվ 

ապակենտրոն սկզբունքով՝ ծառայություններ մատուցելու հա-

մար, քանի որ դրանք չեն տրամադրվում տեղական իշխանու-

թյունների կողմից: Այդ ապաքաղաքական, անկախ մարմինների 

իրավասությունների մեջ են մտնում գույք ձեռք բերելն ու տնօրի-

նելը, հարկեր հավաքելը մատուցվող ծառայությունների դիմաց: 

Այսպես օրինակ՝ Նյու Յորքի «Հատուկ տրանսպորտային թաղա-

մասը», որ ընդգրկում է երկու նահանգների տարածք, ղեկավա-
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րում է նավահանգիստների, թունելների, կամուրջների, օդանա-

վակայանների շահագործումը:  

ԱՄՆ-ում դաշնային, նահանգային կառավարությունները և 

տեղական ինքնակառավարումը գործում են միմյանցից անկախ, 

սակայն հանդես են գալիս որպես գործընկերներ: Թեև անգլոսաք-

սոնական մոդելին բնորոշ ընդհանուր հատկանիշներ կան նաև 

ԱՄՆ-ում, այդուհանդերձ, այն ունի որոշ առանձնահատկություն-

ներ: Առանձնակի հետաքիքիր է ԱՄՆ նահանգներում իրակա-

նացվող քաղաքային կառավարումը: Մեծ մասամբ քաղաքային 

ապրելակերպ ունեցող երկրում քաղաքային կառավարումն իրա-

կանացվում է երեք հիմնական մոդելներով: Առաջինը կոչվում է 

«խորհուրդ-քաղաքապետ», ընդ որում, խորհուրդը ներկայացուց-

չական մարմինն է և կարող է ընտրել քաղաքապետին: Որոշ դեպ-

քերում, քաղաքապետին կարող է ընտրել նաև բնակչությունը: 

Երկրորդը՝ «խորհուրդ-մենեջեր» մոդելն է, որում բնակչության 

կողմից ընտրված խորհուրդը նշանակում է մենեջերին: Երկուսի 

միջև փոխհարաբերություններն ունեն պայմանագրային բնույթ, 

իսկ մենեջերն իրականացնում է վարչակազմի (ադմինիստրացի-

այի) կառավարում: Ի վերջո, երրորդ մոդելը կոչվում է «կառա-

վարման հանձնաժողովային համակարգ», որում բնակչության 

կողմից ընտրվող խորհուրդի անդամները կատարում են ներկա-

յացուցչական և գործադիր գործառույթներ: Վերջինը թեև լայն ժո-

ղովրդականություն չի վայելում ամերիկյան հասարակության 

շրջանում, այդուհանդերձ, դրանք հանդիպում են որոշ նահանգնե-

րում: ԱՄՆ տեղական ինքնակառավարման համակարգի ևս մի 

առանձնահատկություն է այն, որ բնակչության կողմից ընտրված 

խորհրդի հետ մեկտեղ որոշ վարչատարածքային միավորներում 

ընտրովի պաշտոններ են նաև շերիֆի (ոստիկանապետ), գանձա-

պետի, դատախազի և այլ պաշտոնները: Ակներև է, որ բոլոր պե-

տությունները չէ, որ պատրաստ են նման ինքնուրույնությանն ու 

ապակենտրոն իշխանության հաստատմանը:  

 Տեղական կառավարման համակարգի կազմակերպման 
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մյուս մոդելը կոչվում է մայրցամաքային և պատմական արմատ-

ներով գնում է Ֆրանսիա: Նախքան 1982-1983 թվականների բա-

րեփոխումները, Ֆրանսիայում ավանդաբար փորձել են տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմիններին պահել կենտրոնական 

իշխանությունից կախվածության մեջ և դրա վերահսկողության 

ներքո: Վերջինը հաջողվել է ոչ միայն ուժեղ պետական իշխանու-

թյան, այլ նաև ազդեցության ֆինանսական լծակների միջոցով: 

1980-ականներից առաջ կենտրոնացման բարձր մակարդակ 

ունեցող ֆրանսիական պետական կառավարման համակարգում 

կարևոր դերակատարություն են ունեցել դեպարտամենտները որ-

պես իշխանության միջին օղակ: Վարչատարածքային այդ միա-

վորները կառավարող պրեֆեկտները նշանակվել են կառավարու-

թյան կողմից և հաշվետու են եղել նրան: Բարեփոխումների փա-

թեթով պրեֆեկտների կարգավիճակը փոխվեց (հետայսու կոչվե-

լով հանրապետության կոմիսարներ), կրճատվեցին դրանց տա-

րածքային կառավարման գործառույթները: Եվս մի կարևոր բա-

րեփոխում էր ինքնավար միավորների կարգավիճակի վերասահ-

մանումն ու ամրապնդումը, լիազորությունների ընդլայնումը: Թեև 

տեղական ինքնակառավարման հիմքերը Ֆրանսիայում դրված 

են եղել դեռևս 1958 թվականի Սահմանադրությամբ, այդուհան-

դերձ, բարեփոխումների ալիքը նոր թափ հաղորդեց դրանց իրա-

վասություններին: Ֆրանսիան ունի տեղական կառավարման ու 

ինքնակառավարման մարմինների հնգաստիճան համակարգ (կո-

մունա, կանտոն, օկրուգ, դեպարտամենտ և ռեգիոն), սակայն 

մինչ այսօր բնութագրվում է կենտրոնացման բարձր աստիճանով 

և տեղական իշխանության նկատմամբ բարձր վերահսկողության 

պրակտիկայով: Նման կենտրոնացումը, անշուշտ, ունի առավե-

լություն, քանի որ թույլ է տալիս բավականին համաձայնեցված 

քաղաքականություն վարել: Ի տարբերություն անգլոսաքսոնա-

կան մոդելը կրող երկրների, Ֆրանսիայում տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինները կարող են մասնակցել ազգային մակար-
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դակում իշխանության իրականացմանը, օրինակ՝ մասնակցել Սե-

նատի ընտրություններին: Այլ կերպ ասած, տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինները բավականին ազատ են գործում, զուգա-

հեռ պատասխանատու են մեծ թվով հարցերի և խնդիրների հա-

մար: Ազատությունը և պատասխանատվությունը ուղիղ համեմա-

տական են իրար:  

Պետական և տեղական իշխանություններն իրար կապող 

բացառիկ դեր ունի քաղաքապետարանը: Քաղաքապետին ընտ-

րում է տեղական մարմնի խորհուրդը իր կազմից: Քաղաքապետը 

Ֆրանսիայում կատարում է երեք տեսակի լիազորություններ. ա) 

կատարում է խորհրդի նախագահի գործառույթը, կազմակեր-

պում և վարում է խորհրդի նիստերը, բ) կատարում է գործադիր 

մարմնի դերը, մասնավորապես թափուր հաստիքների համա-

լրման, բյուջեի հաստատման, խորհրդի որոշումների իրականաց-

ման գործառույթները, գ) տեղական մարմնում ներկայացնում է 

կառավարությունը, հանդիսանում է վերջինիս ներկայացուցիչը և 

օրենքների կենսագործման գլխավոր պատասխանատուն: Այս և 

բոլոր վերը նշված հատկանիշների համար տեղական ինքնակա-

ռավարման համակարգի մայրցամաքային մոդելն անվանում են 

նաև միաձույլ: Այսպիսով, այդ մոդելի սկզբունքային երկու 

առանձնահատկություններն են այն, որ, ընտրված լինելով հա-

մայնքի խորհրդի կողմից, քաղաքապետը համայնքում ներակայց-

նում է տեղի բնակչության շահերը, բայց միևնույն ժամանակ նա 

կենտրոնական իշխանության ներկայացուցիչն է համայնքում: 

Երկրորդն այն է, որ տեղական կառավարման համակարգում գոր-

ծում են կառավարության գործակալներ, որոնք մի կողմից վե-

րահսկում են տեղական խորհուրդները, իսկ մյուս կողմից՝ իրենց 

տարածքում կատարում են համապետական կառավարման գոր-

ծառույթներ:  

Տեղական ինքնակառավարման ֆրանսիական համակարգն 

ամենևին չի կարելի անվանել գծային: Ելնելով այն հանգաման-
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քից, թե համակարգի որ առանցքային կողմի վրա ենք ուշադրու-

թյուն սևեռում, այդ համակարգը կարող է արտահայտվել իբրև 

խիստ իրարամերժ կամ «ոսկե միջինի» տրամաբանությամբ գոր-

ծառնող մոդել: Մի կողմից հստակ ճանաչվում է որոշակի տարած-

քում բնակվող մարդկանց միավորվելու և իրենց տեղական 

խնդիրները լուծելու իրավունքը, իսկ մյուս կողմից՝ պետական կա-

ռավարման գերակայության անհերքելիությունը տեղական ինք-

նակառավարման վրա: Տեղական ինքնակառավարման բոլոր մա-

կարդակներից ամենազդեցիկը դեպարտամենտն է: Այն օժանդա-

կում է փոքր կոմունաներին, քաղաքական կուսակցությունների 

տարածքային կազմակերպչական խնդիրները լուծելուն՝ ելնելով 

Սենատի ընտրություններին մասնակցելու գործող տրամաբանու-

թյունից: Դեպարտամենտում ձևավորվում է ներկայացուցչական 

մարմին, որը կոչվում է գերագույն խորհուրդ և գլխավորվում է գե-

րագույն խորհրդի նախագահի կողմից:  

Ֆորմալ իմաստով, ապակենտրոնացմանն ուղղված բարեփո-

խումները Ֆրանսիայում ոչ թե վերաբաշխել են, այլ նորովի են 

բաշխել պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին պատվիրակված իրավասությունները: Իրավասու-

թյունները դասակարգվեցին համախմբերով, որպեսզի տեղական 

ինքնակառավարման մակարդակների միջև որքան հնարավոր է 

հստակ բաժանվեն իրավասությունները: Չնայած ապակենտրո-

նացմանը, տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմինները 

ենթարկվում են այսպես կոչված ընդհանուր իրավասության 

սկզբունքին: Վերջինից բխում է, որ իշխանության որևէ մարմնի 

գործունեություն չի կարող իրականացվել իշխանության այլ մա-

կարդակի իրավասությունների դաշտ մտնելով, լինի դա պետա-

կան, թե տեղական ինքնակառավարման մարմին: Պետության 

կողմից պատվիրակված իրավասությունները պարտադիր կա-

տարման բնույթ են կրում և, հետևաբար անպայման, պետք է ար-

տացոլվեն տեղական ինքնակառավարման միավորի բյուջեի և 
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վարչարարական մարմինների կառուցվածքներում: Տեղական 

մարմինների իրավասությունների ընդլայնում հնարավոր է միայն, 

եթե մնացել են լրացուցիչ ռեսուրսներ: Այդուհանդերձ, իրենց իրա-

վասությունները լիարժեք կատարելու անկարողությունը բնորոշ է 

ֆրանսիական տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, 

հատկապես կոմունաներին հիմնականում վարչատարածքային 

փոքրության և մեծաթիվ լինելու պատճառներով: Բացառություն 

են միայն խոշոր քաղաքային կոմունաները:  

Եվ ուրեմն, Ֆրանսիայի տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններում ուղիղ պետական կառավարումն իրականացվում է 

գրեթե բոլոր վարչատարածքային կազմավորումներում: Գործա-

դիր-կարգադրիչ գործառույթներից զատ պետական կառավար-

ման մարմինները կատարում են տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների վերահսկողության գործառույթ: Այսպես օրինակ, 

տեղական ինքնակառավարման օրենսդիր և գործադիր մարմին-

ները պարտավոր են իրենց կողմից ընդունված նորմատիվ ակտե-

րի կրկնօրինակները տրամադրել պրեֆեկտուրաներին և զուգա-

հեռ ստուգել դրանց օրինականությունը: Վերահսկողության կա-

րևոր օղակի դերում են հանդես գալիս ռեգիոնալ հաշվիչ պալատ-

ները, որոնք հաշվետու են ազգային մակարդակում գործող Հաշ-

վիչ պալատին: Դրանք հետևում են հիմնականում ֆինանսական 

գործարքների օրինավորությանը, վերահսկում ստեղծվող և գոր-

ծող ֆինանսական միությունների գործունեությունը:  

Տեղական ինքնակառավարման անգլոսաքսոնականի և 

ֆրանսիականի միջև գոյություն ունի երրորդը՝ խառը մոդելը: 

Նման մոդելով կազմակերպվող տեղական ինքնակառավարման 

համակարգ է հանդիպում սկանդինավյան երկրներում: Կենտրո-

նական իշխանությունը դրանց դեպքում պահպանում է զգալի ազ-

դեցությունը տեղական կառավարման վերին պրովինցիալ օղակի 

վրա, այսինքն՝ նշանակում է դրա կառավարչին, որը տեղական 

մարմնի գործադիր մարմինն է: Սակայն, դրա հետ մեկտեղ, տե-
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ղական իշխանության ստորին օղակում գործող խորհուրդները 

կազմավորվում են ընտրությունների միջոցով՝ պահպանելով լայն 

ինքնուրույնություն: Այսպիսի կոնֆիգուրացիայի պատճառով հա-

մակարգը կոչվում է ճեղքված հիերարխիա: Վերջինիս վառ օրի-

նակ է Դանիան, որտեղ տեղական կառավարման վերին օղակը, 

որ կոչվում է ամտեր, գտնվում է կենտրոնական իշխանության 

խիստ ազդեցության տակ, իսկ ստորին օղակն ունի բարձր ինք-

նուրույնություն:  

Սկանդինավյան երկրներում, առհասարակ, տեղական ինք-

նակառավարման մարմինները բավականին ինքնուրույն են օպե-

րատիվ հարցերում: Տեղական իշխանությունները ավելի ինտե-

գրված են պետական կառավարման կառուցակարգերին, քան 

անգլոսաքսոնական մոդելում: Այդ ինտեգրումը Դանիայի օրինա-

կով թույլ կտա հասկանալ երևույթը խորությամբ: Տեղական ինք-

նակառավարումը Դանիայում, ինչպես և մայրցամաքային Եվրո-

պայի երկրներում, ձևավորվել է համայնքային ինքնակառավար-

ման ավանդույթով: 1849 թվականին ընդունված Սահմանադրու-

թյամբ համադրվել է տեղական ինքնակառավարման միավորնե-

րում ընտրովի մարմնի ձևավորման և պետական պաշտոնյաների 

նշանակման կարգերը: XX դարում տեղական ինքնակառավար-

ման առավել կուռ նորմատիվային համակարգի ձևավորմամբ պե-

տական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման փոխ-

հարաբերությունները չփոխվեցին, սակայն ինքնակառավարվելու 

հնարավորություն տրվեց կոմունաներին: Մինչ այսօր, իրավա-

կան տեսանկյունից տեղական ինքնակառավարման մարմինները 

պետական քաղաքականությունը տեղերում գործարկող ինստի-

տուտներ են: Տեղական ինքնակառավարման դանիական համա-

կարգի առանձնահատկությունն այն, որ կենտրոնացված պետա-

կան իշխանությունը համադրվում է կատարողականի բարձր 

ապակենտրոնացվածությամբ և ինքնուրույնությամբ օժտված 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգի հետ: 
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Տեղական համայնքների ինքնակառավարման սկզբունքը երաշ-

խավորվում է 1953 թվականին ընդունված Սահմանադրությամբ, և 

սահմանվում է, որ պետական իշխանության մարմինները կարող 

են տեղական ինքնակառավարման գործառույթներին առնչվող 

որոշումներ կայացնել միայն համապատասխան օրենքի առկա-

յության պարագայում:  

Դանիայի վարչատարածքային կառուցվածքում ամենաստո-

րին մակարդակը, որտեղ իրականացվում է տեղական ինքնակա-

ռավարում, կոմունան է: Կոմունաներում ձևավորվում է ներկայա-

ցուցչական մարմին՝ կոմունայի խորհուրդը, որի աշխատանքները 

ղեկավարում է բուրգոմիստրը: Խորհուրդն իր լիազորությունների 

զգալի մասը պատվիրակում է հանձնաժողովներին, որոնք էլ իր 

անունից կայացնում են որոշումներ: Վարչատարածքային մյուս 

միավորը, որտեղ ևս իրականացվում է տեղական ինքնակառավա-

րում, կոչվում է ամտ (amt) կամ շրջան: Կառավարող մարմինները 

այստեղ ևս խորհուրդն է և նրա նախագահողը: Ամտը մարմնավո-

րում է ուղիղ պետական կառավարման վարչական միավոր, քանի 

որ պետական կառավարման գործառույթներն իրականացվում են 

կառավարության կողմից նշանակված պաշտոնյայի՝ ամտսմենի 

միջոցով: Ինչևէ, հարկավոր է նշել, որ ուղիղ պետական կառա-

վարման իրականացման օղակը շատ փոքր է, քանի որ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները տիրապետում են բավականին 

լայն լիազորությունների: Ընդհանուր առմամբ, հարկավոր է նշել, 

որ հանրային կառավարման մի շարք ոլորտներում պետությունը 

միայն ընդհանուր օրենսդրական կարգավորումներ է սահմանում, 

իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինները առանձին 

օրենքներով կարողանում են օպերատիվ կարգավորումներ 

մտցնել: Ըստ այդմ, օրենքներով հստակ սահմանվում են տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունների 

ոլորտները, որտեղ պետությունը միջամտել չի կարող (կրթություն, 

սոցիալական ապահովություն, էկոլոգիա և այլն): Այլ կերպ ասած, 
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տեղական ինքնակառավարման մարմինները լիարժեք ազատ են 

հանրային ծառայությունները մատուցելու կազմակերպչական 

հարցում, սակայն չեն կարող որոշել մատուցվող հանրային ծա-

ռայությունների չափը կամ որակը: Պետությունը երաշխավորում 

է, որպեսզի հանրային ծառայությունները միատեսակ լինեն պե-

տության ամբողջ տարածքում և բոլորի համար: Պետական վե-

րահսկողությունն իրականացվում է, որպես կանոն, նախարարու-

թյունների միջոցով, շրջանների մակարդակում գործող վերահսկո-

ղական կոմիտեների և ամենակարևորը՝ տեղական օմբութսմենի 

ինստիտուտի միջոցով:  

Այսպիսով, արդի պայմաններում առավել մեծ տարածում 

ունի տեղական ինքնակառավարման անգլոսաքսոնական մոդելը, 

որի հիմքում հասարակական տեսության մասին ըմբռնումներն 

են: Ի տարբերություն, անգլոսաքսոնականի, մայրցամաքային մո-

դելն աշխատում է ինքնակառավարման պետական տեսության 

հիման վրա՝ ներկայացնելով պետական և տեղական ինքնակա-

ռավարման յուրօրինակ համադրություն: Սկանդինավյան փորձը, 

որում հնարավոր է դարձել հասնել ապակենտրոնացման աննա-

խադեպ բարձր մակարդակի և կառավարման բարձր արդյունա-

վետության, մարմնավորում է համընդհանուր բարեկեցության 

հայեցակարգը: Իբրև սոցիալական և տնտեսական բարձր ար-

դյունավետություն ունեցող մոդել, այն ժողովրդավարական պե-

տության կերտման լավագույն փորձի ու գիտելիքների գեներաց-

ման համակարգ է:  

 

Սեմինար պարապմունքի հարցեր 

Ներկայացնել. 

 տեղական ինքնակառավարման անգլոսաքսոնական մո-

դելի էությունը և քննարկել օրինակով, 

 տեղական ինքնակառավարման մայրցամաքային մոդելի 

էությունը և քննարկել օրինակով, 
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 տեղական ինքնակառավարման խառը մոդելի էությունը և 

քննարկել օրինակով, 

 տեղական ինքնակառավարման մոդելների ուժեղ և թույլ 

կողմերը:  

 

Գրականություն 

1. Ալթունյան Կ., Տեղական ինքնակառավարման համակար-

գի զարգացման մոդելները և հայաստանյան առանձնահատկու-

թյունները, Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, «Լիմուշ» 

հրատարակչություն, Երևան, 2020-2 (24), 2020, էջ 70-80:  

2. Акмалова А. А., Модели местного самоуправления, М., 

Прометей, 2001, 168 ст. 
3. Калабекова М. А., История и развитие англосаксонской 

модели местного самоуправления в Великобритании, «Вестник» 

КГУ им. Н. А. Некрасова, No 4, 2010, ст. 324-325.  

4. Опыт организации местного самоуправления в 

зарубежных странах (под ред. А. С. Чуева, П. М. Курдюк, И. Н. 

Иваненко), Карснодар, 2013, ст. 54-80. 

5. Полякова Н., Эволюция местного самоуправления в 

Великобритании, «Право и управление. XXI век», No 2 (19), 

2011, ст. 26-32. 

6. Best Practice in Local Government, Council of Europe 

Centre of Expertise for Local Government Reform, April 2015, 

Council of Europe, Strasbourg, 2015, 98 p. 

7. Dragan Bataveljić, D. Jerotijević, Dejan Logarusic A 

Comparative Analysis of the Most Popular Models of Local 

Government, Vol. 62, october-december 2016, № 4, pp. 141-154. 

8.  Emese Pál Models of Legal Supervision over Local 

SelfGovernments in Continental Europe (Excluding France), Pécs 

Journal of International and European Law - 2018/II, 2018, pp. 6-20. 

9. Enid Slack Models of Government Structure at the Local 



64 

Level, Working Paper 2004(4), IIGR, Queen’s University, 2004, 24 p. 

10. Shah A. Local Governance in Developing Countires: Public 

Sector Governance and Accountability Series, The World Bank, 

Washington D.C., 2006, 458 p.  

11. William L. Miller, Malcoln Dickson, Gerry Stoker, Models 

of Local Governance: Public Opinion and Political Theory in Britain, 

“Palgrave”, 2000, 280 p. 
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ԹԵՄԱ 5. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

Տեղական ինքնակառավարման գործառույթների և խնդիրնե-

րի լիակատար ու արդյունավետ իրականացման կարևոր և ան-

հրաժեշտ պայմանը տեղական ինքնակառավարման իրավունք-

ների երաշխավորվածությունն է: Տեղական ինքնակառավարման 

իրավունքների՝ օրենսդրորեն ամրագրվող երաշխիքների համա-

կարգն ընդգրկում է դրանց իրագործումը և իրավական պաշտ-

պանվածությունն ապահովող պայմանների և միջոցների ամբող-

ջականութունը:  

Տեղական ինքնակառավարման իրավական հիմք հանդիսա-

ցող փաստաթղթերում ամրագրվում են տեղական նշանակության 

խնդիրների լուծմանը նպատակաուղղված իրավական, ֆինան-

սատնտեսական և կազմակերպական-կառավարչական գործու-

նեության, համայնքների համար առավել սկզբունքային, կարևոր, 

ընդհանուր գործառույթները: Տեղական ինքնակառավարման 

գործունեության ապահովման իրավական միջոցներ են համար-

վում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ըն-

դունված սեփական նորմատիվ ակտերը, որոնք բովանդակում են 

տեղական ինքնակառավարման գործունեության ապահովման 

իրավական դրույթներ և կանոնադրություններ: Տեղական ինքնա-

կառավարման իրավական պաշտպանության երաշխիք է քաղա-

քացիների կամքի ուղղակի արտահայտմամբ ընդունված որոշում-

ների, ինչպես նաև տեղական մարմինների և պաշտոնատար ան-

ձանց որոշումների պարտադիր լինելը:  

 Ձևավորվել է իրավունքի առանձին ճյուղ, որը որպես իրավա-

կան նորմերի ամբողջություն կարգավորում է տեղական ինքնա-

կառավարման միավորներում հասարակական հարաբերություն-

ների տարբեր ոլորտները: Ավելին, որպես ուսումնական դիսցիպ-

լին, մունիցիպալ իրավունքը կրթական ծրագրի մաս է դարձել մի 
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շարք երկրներում: Մունիցիպալ իրավունքի ուսումնասիրության 

առարկա են սոցիալական (հանրային) հարաբերությունները: 

Մունիցիպալ իրավունքի առարկայի կառուցվածքային տարրերը 

կարելի է ներկայացնել ինքնակառավարչական հարաբերություն-

ների կոմպլեքսային լինելու հիմքով: Այդ տիրույթում են տեղավոր-

վում բնակչության ինքնակազմակերպվելու համակարգը սահմա-

նող հարաբերությունները, տեղական ինստիտուտների ֆունկցիո-

նալությունը, տեղական իշխանության սոցիալ-քաղաքական կազ-

մակերպման օրինաչափությունները բնութագրող, սեփականու-

թյան հետ առնչվող հարաբերությունները:  

Մունիցիպալ իրավունքի նորմեր պարունակող բազմաթիվ մի-

ջազգային-իրավական ակտեր կան ընդունված, օրինակ՝ 1948 

թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունված Մարդու իրավունքների 

համընդհանուր հռչակագիրը, 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ին 

ընդունված քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մա-

սին միջազգային պակտը, նույն թվականին ընդունված մեկ այլ՝ 

սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների մա-

սին միջազգային պակտը: Ի հավելումն, կարևոր է նշել նաև 1975 

թվականի օգոստոսի 1-ին ընդունված Եվրոպայում անվտանգու-

թյան և համագործակցության վերաբերյալ խորհրդակցության եզ-

րափակիչ ակտը, 1995 թվականի մայիսի 26-ի մարդու իրավունք-

ների և հիմնական ազատությունների մասին Անկախ պետու-

թյունների համագործակցության կոնվենցիան: Ինչպես տեսնում 

ենք, ապակենտրոնացումը լայն աջակցություն ունի միջազգային 

հանրության կողմից և դիտարկվում է գերազանցապես որպես լավ 

կառավարման, հանրային ծառայությունների որակական բարե-

լավման, աղքատության դեմ պայքարելու և ժողովրդավարության 

ամրապնդման միջոց: Ձևավորվել և գործում են տարբեր միջազ-

գային հարթակներ, որոնք խորհրդատվական և տեղական դեմոկ-

րատիայի ամրապնդմանն ուղղված առաքելություն և խորհրդատ-

վական գործունեություն են ստանձնել իրականացնելու, ինչպես 
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օրինակ՝ «United Cities and Local Government» ասոցացիան է:  

Հիմնարար նշանակություն ունի տեղական ինքնակառավար-

ման Եվրոպական հռչակագիրը կամ Խարտիան: Դրա քաղաքա-

կան-իրավական նշանակությունը սահմանվում է տեղական ինք-

նակառավարման համակարգի, դրա կազմակերպման սկզբունք-

ների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների դեմոկրա-

տական հիմքերի արժևորմամբ: Ամրագրված է, որ ցանկացած 

պետություն պետք է ճանաչի և երաշխավորի տեղական ինքնա-

կառավարման իրավունքի իրացումը: Տեղական ինքնակառավար-

ման եվրոպական խարտիան սահմանում է տեղական իշխանու-

թյունների իրավունքների պաշտպանության չափանիշներ և վա-

վերացնող պետություններից պահանջում է համապատասխանել 

մի շարք պայմանների և սկզբունքների: Հռչակագիրը ստորա-

գրման համար բացվել է 1985 թվականի հոկտեմբերի 15-ին և ուժի 

մեջ է մտել 1988 թվականի սեպտեմբերի 1-ին: Ի սկզբանե, նպա-

տակ է դրվել ստեղծելու իշխանության տեղական մարմինների 

իրավունքները պաշտպանելու եվրոպական միասնական միա-

նմուշ փաստաթուղթ: Փաստաթղթով երաշխավորվում է տեղական 

մարմինների քաղաքական, վարչական և ֆինանսական անկա-

խությունը:  

Հռչակագիրը բաղկացած է երեք բաժիններից: Առաջին բաժ-

նում սահմանվում են տեղական ինքնակառավարման իրակա-

նացման հիմնարար սկզբունքները: Արժևորվում է այդ սկզբունք-

ների սահմանադրական և օրենսդրական հիմքերի ապահովումը 

փաստաթուղթը ստորագրած պետություններում: Առանձին հոդ-

վածներով սահմանվում են տեղական ինքնակառավարման մար-

մինների ինքնավարությունը երաշխավորելու իրավունքը վարչա-

կան, կառուցվածքային խնդիրները լուծելու, տարածքների ան-

ձեռնմխելիությունը ապահովելու դրույթները: Հռչակագրի երկ-

րորդ բաժնում տեղ են գտել Հռչակագրի բոլոր կողմերի փոխա-

դարձ պարտավորությունների համապատասխան կարգավորում-
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ները: Համաձայնեցվում են հռչակագրի այն սկզբունքները, որոնք 

ի սկզբանե կողմերը ստանձնում են ներդնել իրենց տեղական կա-

ռավարման կառուցվածքում՝ դրանք աստիճանաբար ընդլայնելու 

պատրաստակամությամբ: Թեև Հռչակագիրը չի նախատեսում 

ստեղծել հատուկ մարմին, որը կվերահսկեր կողմերին, այդուհան-

դերձ, պահանջ է դրվում պարբերաբար տեղեկատվություն տրա-

մադրել Հռչակագրի սկզբունքներին համապատասխան օրենս-

դրական և այլ կարգավորումներ ընդունելու վերաբերյալ: Եվ 

վերջապես, Հռչակագրի երրորդ բաժինը սահմանում է տեղական 

իշխանության մարմինների ֆինանսական կառավարման դրույթ-

ները:  

Տեղական ինքնակառավարման մասին եվրոպական հռչա-

կագիրը, ըստ էության, առաջին բազմակողմ իրավական ինստի-

տուտն է, որը սահմանում և պաշտպանում է տեղական ինքնակա-

ռավարման սկզբունքները: Փաստաթղթի հիմքում ընկած ամենա-

կարևոր սկզբունքը սուբսիդիարությունն է: Այդ սկզբունքը պա-

հանջում է, որ առավել բարձր մակարդակի կառավարման ինստի-

տուտները չմիջամտեն առանց անհրաժեշտության կառավարման 

ստորին մակարդակի ներքին գործերին: Համընդհանուր բարիք 

արարելու համար բարձր մակարդակը պետք է ձգտի ոչ թե կրճա-

տելու ստորին մակարդակի գործառույթները, այլ աջակցի կամ 

օժանդակի և կոորդինացնի առաջինի գործողությունները: Պետա-

կան մակարդակում սուբսիդիարության սկզբունքը կարող է ճա-

նաչվել իբրև իրավական նորմ (դատարանների կողմից իրակա-

նացման է ենթակա) կամ քաղաքական նորմ (իրականացվի ժո-

ղովրդավարական գործընթացների միջոցով):  

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպու-

մը հաստատող իրավական ակտերի համակարգը տարբերվում է 

երկրից երկիր: Տարբերությունները պայմանավորված են նաև 

իրավական ընտանիքին պատկանելու հանգամանքով: Ինչևէ, 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպումը և 
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գործունեությունը կարգավորվում են սահմանադրություններով: 

Սահմանադրությունը տեղական ժողովրդավարության (local 

democracy) հաստատման ու ամրապնդման երաշխիք է և, որպես 

կանոն, սահմանում է տեղական ինստիտուտների կարգավիճակը, 

դերը, կառուցվածքը, ձևավորման և կազմակերպման կարգը, լիա-

զորություններն ու ֆինանսավորումը: Տեղական ժողովրդավարու-

թյանն առնչվող կետերի վրա աշխատող սահմանադրագետները 

պետք է կարողանան միաժամանակ ապահովել ա) տեղական դե-

մոկրատիայի հանրային պահանջմունքների, բ) արդյունավետու-

թյան, հնարավորությունների ու ռեսուրսների տեսանկյունից տե-

ղական դեմոկրատիայի պրակտիկ լինելու, գ) միասնությունը 

պահելու հավասարակշռված կիրառումը: Մի շարք երկրներում 

տեղական ինքնակառավարման տարածքային սահմանների որո-

շումը կարգավորվում է օրենսդրությամբ (նահանգային, ռեգիո-

նալ, դաշնային), այնուամենայնիվ, կան դեպքեր, երբ սահմանադ-

րությամբ արգելվում է տեղական սահմանների փոփոխումը 

առանց տեղական մարմնի՝ խորհրդի համաձայնության, և կարող 

է սահմանադրական պահանջ դրվել նույնիսկ անցկացնելու հան-

րաքվե: Նման կարգավորումը առնվազն կանխում է կենտրոնա-

կան իշխանության կողմից տարածքային փոփոխություն անելու 

հնարավորությունը, եթե անգամ դրա համար կա տնտեսական, 

վարչական արդյունավետության օբյեկտիվ պահանջ կամ դեմո-

գրաֆիական փոփոխության պատճառով ստեղծված ոչ բարեն-

պաստ իրավիճակ: Ակներև է, որ թեև սահմանադրությունը սահ-

մանում է տեղական ինքնակառավարման և այդ համակարգի 

ինստիտուտների սահմանները, այդուհանդերձ, դրանց վերա-

պահվող իրավասությունները գտնում են նաև օրենսդրական ամ-

րագրում: Որպեսզի սահմանադրությունը լայն ազատություններ 

տա տեղական մարմիններին, հարկավոր է, որ պետական և տե-

ղական մակարդակների միջև փոխվստահության մթնոլորտ և 

կոնսենսուս ձևավորվի:  
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Դաշնային կառավարման ձև ունեցող երկրներում սահմա-

նադրությամբ տեղական իշխանությունների ձևավորումը և գոր-

ծունեության սկզբունքները վերապահված է դաշնության 

սուբյեկտներին: 1868 թվականին ԱՄՆ Այովայի բարձրագույն 

դատավոր Ջ.Դիլլոնի հաստատմամբ ամրագրվեց, որ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ձևավորումը, գործունեության 

սկզբունքներն ու իրավասությունները ածանցվում են առանձին 

նահանգից և նահանգային սահմանադրությունից («Դիլլոնի կա-

նոն»): Հատկանշական է նաև այն, թե նահանգային սահմանադ-

րությունները որչափ են անդրադառնում տեղական ինքնակառա-

վարման կարգավորումներին: Այստեղ կա որոշակի անհամաչա-

փություն, քանի որ օրինակ՝ Ալաբամայում, Միսիսիպիում, Թենե-

սիում և Կալիֆորնիայում սահմանադրական կարգավորումներն 

ավելի փոքրաթիվ և ընդհանրական են, քան Նյու Մեքսիկո, Կո-

նեկտիկուտ նահանգներում:  

Դաշնային կառավարման ձև ունեցող պետություններ էլ կան, 

որոնց սահմանադրությունները բավականին մանրամասն են 

անդրադառնում տեղական ինքնակառավարման կարգավորում-

ների սահմանմանը: Համեմատաբար մանրամասն տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի կարգավորումները սահմա-

նում է Ավստրիայի սահմանադրությունը՝ անդրադառնալով տե-

ղական ինքնակառավարման կառուցվածքին, տեղական մարմին-

ների և պաշտոնյաների լիազորություններին:  

Ինչ վերաբերում է ունիտար պետություններին, ապա դրան-

ցում բնականաբար կարգավորման կառուցակարգը տարբերվում 

է դաշնայինից: Որոշ ունիտար պետություններում սահմանադրու-

թյան հատուկ բաժիններ ու գլուխներ են կարգավորում տեղական 

ինքնակառավարումը (Իտալիա, Նիդեռլանդներ, Ճապոնիա): Հե-

տազոտական կարծիքների համաձայն՝ վերջինն օրինաչափորեն 

հանդիպում է հիմնականում այն երկրներում, որտեղ ավտորիտար 

կամ ամբողջատիրական իշխանության մերժման և ժողովրդավա-
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րության երաշխավորման անհրաժեշտությունը եղել է բարձր: Փո-

խարենը, օրինակ՝ Ֆրանսիայի 1958 թվականին ընդունված Սահ-

մանադրությունն առավել լակոնիկ է անդրադառնում տեղական 

ինքնակառավարմանը՝ սահմանելով, որ հանրապետության վար-

չատարածքային միավորները, անդրծովյա տարածքները ընտրո-

վի խորհուրդների կողմից ղեկավարվելու սահմանադրական իրա-

վունք ունեն:  

Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրական կարգա-

վորումները առավել մանրամասն ներկայացվում են օրենքնե-

րում: Անգլոսաքսոնական օրենքը տեղական ինքնակառավար-

ման մարմինների համար սահմանում է բավականին դրական 

պայմաններ՝ հստակեցնելով այդ մարմինների իրավասություննե-

րի և դրանից դուրս համարվող գործողությունների տիրույթը: 

Մայրցամաքային իրավական համակարգն ընդունած երկրներում 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություննե-

րի բաշխմանն ակտիվ կերպով մասնակցում է պետությունը, մինչ-

դեռ, օրինակ՝ անգլոսաքսոնականի դեպքում պետության ուղղակի 

միջամտումը բացակայում է: Եվրոպական մայրցամաքային 

օրենքով՝ պետությունը պարտավորեցնում և վերահսկում է տեղա-

կան մարմինների իրավասությունների կատարման գործընթացը: 

Ինքնակառավարվող միավորներն իրավունք չունեն հրաժարվել 

այդ իրավասությունների կատարումից, եթե իհարկե, չկա դրանք 

կատարելու ակնհայտ անկարողություն: Պետությունը սահմա-

նում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր 

և կամավոր իրավասություններ: Փոքր-ինչ մանրամասն անդրա-

դառնալով տեղական մարմինների իրավասությունների խնդրին, 

հարկ է նշել, որ արդիականացված երկրներից ոչ մեկում իրավա-

սությունների կանոնակարգումը պարտադիր և կամավոր ձևերի չի 

ենթադրում պատմականորեն հաստատված և քարացած պրակ-

տիկա: Իրավասությունների դաշտը մշտապես բարեփոխվել է 

օրենքներով՝ ելնելով քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական 
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կոնյուկտուրաների փոփոխություններից: Օրենքով տարանջատ-

վում են իրավասությունների երեք խումբ: Առաջինը իրավասու-

թյունների այն խումբն է, որը գրեթե նույնն է բոլոր երկրների 

օրենսդրական կարգավորումներում և ընդգրկում է մասնավորա-

պես տեղական նշանակության ճանապարհաշինությունը, կառու-

ցապատումը և այլ ոլորտներ: Ի դեպ, սա իրավասությունների այն 

խումբն է, որն ամբողջ աշխարհում ամենաշատն է ենթարկվում 

մասնավորեցման, հատկապես ազատականների կողմից: Երկ-

րորդը՝ սոցիալական, առողջապահության և կրթության, զբաղվա-

ծության ոլորտում իրավասություններն են, որոնց մասով տարբե-

րությունները բավականին էական են երկրից երկիր: Այսպես օրի-

նակ՝ սկանդինավյան երկրներում, մասնավորապես Դանիայում, 

միայն ինքնակառավարման մարմիններն են զբաղվում առողջա-

պահության և բժշկական ծառայությունների մատուցման խնդիր-

ներով: Թեև պետությունը տրամադրում է սուբսիդիաներ, սակայն 

չի միջամտում իրավասությունների այդ դաշտ: Օրենսդրական 

լայն ինքնավարություն կա Միացյալ Թագավորությունում, որտեղ 

տեղական ինքնակառավարման մակարդակում գործող իշխանու-

թյանն է թողնված տարրական և միջնակարգ կրթության կազմա-

կերպման իրավասությունները: Միանգամայն տարբեր է իրավի-

ճակը օրինակ՝ Ֆրանսիայում, որտեղ կենտրոնական իշխանու-

թյունն է որոշում կրթական ծրագրերը, վարձում ուսուցիչներ և 

ստեղծում կրթության ոլորտի համար նյութատեխնիկական ան-

հրաժեշտ հենքը: Իրավասությունների երրորդ խումբը ներառում է 

շրջակա միջավայրի պահպանության, տնտեսական ու տարած-

քային պլանավորման ու զարգացման քաղաքականության 

խնդիրները: Վերոնշյալին պետք է ավելացնել նաև այն, որ XX 

դարի վերջերից մի շարք երկրների օրենսդրական կարգավորում-

ներում սկսել են ամրագրվել տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների՝ արտաքին տնտեսական հարաբերությունների և մի-

ջազգային մշակութային համագործակցության ոլորտներում 
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իրավասություններ:  

 Ամփոփելով՝ նշենք, որ տեղական ինքնակառավարման գոր-

ծունեության էական պայմանը բավարար իրավական հիմքի առ-

կայությունն է, որը տեղական ինքնակառավարման իրականա-

ցումը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ամբողջու-

թյուն է: Կարևոր է ընդգծել, որ հանրային կառավարման բարեփո-

խումների ընթացքում պահանջվում է ոչ միայն պետականաշինու-

թյան և տեղական ինքնակառավարման իրավական հիմքերի 

մշակում, այլ նաև դրանց կատարելագործում:  

 

Սեմինար պարապմունքի հարցեր 

Ներկայացնել. 

 մունիցիպալ իրավունքի նորմեր պարունակող հիմնական 

փաստաթղթերը, 

 Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական հռչակագրի 

հիմնական բաժիններն ու բովանդակային կարգավորում-

ները, 

 տեղական ինքնակառավարման սահմանադրական կար-

գավորումների փորձը դաշնային և ունիտար պետություն-

ներում, 

 իշխանության տեղական մարմինների իրավասություննե-

րը, դրանց օրենսդրական կարգավորումները:  

 

Գրականություն 

1. Бондарь Н. С., Местное самоуправление и конституцион-

ное правосудие: конституционализация муниципальной демокра-
тии в России, «Норма», М., 2009, 592 ст. 

2. Соловьев С. Г., Бычкова Е. И., Муниципальное право, 

М., 2015, 416 ст.  
3. Чанов С. Е., Муниципальное право: конспект лекций, 

Юрайт-Издат, 2011, 192 ст.  
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4. Baker L. A., Gielette C. P., Schleicher D., Local 

Government Law: Cases and Materials, Foundation Press; 5th edition, 

2014, 1045 p. 

5. Boggero G., Constitutional Principles of Local Self-

Government in Europe (ed. by Palermo F., Marko J.), Studies in 

Territorial and Cultural Diversity Governance, Volume 9, publ. 

«Brill», Boston, 2018, 350 p. 

6. Elliot Bulmer, Local Democracy: International IDEA 

Constitution-Building Primer 13, International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance, 2017, 40 p. 

7. European Charter of Local Self-Government, Council of 

Europe, October, 2016, 56 p. 

8. Frug G. E., Barron D. J., International Local Government 

Law, «The Urban Lawyer» Vol. 38 No 1, 2006, 62 p. 

9. Fisher G. E., Local Government Law: A Practical Guidebook 

for Public Officials on City Councils, Community Boards and 

Planning Commissions, by Routledge, 2021, 264 p. 

10. The place and role of local government in federal systems 

(ed. by N.Steytler), published by Konrad-Adenauer-Stiftung, 

November, 2005, 220 p. 
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ԹԵՄԱ 6. ՏԵՂԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ  

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Տեղական ինքնակառավարման ուսումնասիրության առանց-

քային խնդիրներից է տեղական ժողովրդավարությունը (անգլե-

րեն թարգմանաբար՝ local democracy): Տեղական ժողովրդավա-

րությունն ազգային մակարդակում որոշակի ինստիտուցիոնալ և 

արժեբանական կուռ համակարգ ներկայացնող երևույթ է: Վերջի-

նիս լիարժեք հաստատման համար նախապայմաններ են իշխա-

նության ստորին մակարդակում շահերի պարզ կառուցվածքայ-

նացումը, հորիզոնական և ուղղահայաց հարաբերությունների 

նախագծումը, որոնք կապահովեն բազմամակարդակ կառավա-

րում և կբացառեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

իներտ, իներցիոն գոյությունը: Առանձնակի կարևոր է կառուց-

վածքային համակարգի ճիշտ տրամաբանության ընտրությունը, 

քանի որ այն կարող է խթանել պետական և տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինների շփումը, իշխանության ստորին մակար-

դակում ինստիտուտների ակտիվ գործունեությունը, քաղաքացի-

ական մասնակցության կառուցակարգերի գործարկումը:  

Տեղական ժողովրդավարությունն ապակենտրոնացման տե-

սության առանցքային հասկացություն լինելով՝ միակերպ չի ըն-

կալվում տարբեր հանրույթներում: Արևմտյան, կամ առնվազն 

արևմտյան, ժողովրդավարության արժեհամակարգին ձգտող հա-

սարակություններում տեղական ժողովրդավարությունը փոփո-

խությունների ազդակներ հաղորդող երևույթ է: Հետևաբար, այն 

խրախուսում է շահագրգիռ կառավարումը, որակյալ հանրային 

ծառայությունների մատուցումը, տեղական մարմինների նախա-

ձեռնողական և ինքնուրույն գործելակերպը: Փոխարենը, պայմա-

նականորեն ոչ արևմտյան միտումներով զարգացող հասարակու-

թյուններում տեղական ժողովրդավարությունն ունի ձևային (ֆոր-
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մալ) բնույթ, իսկ հանրային կառավարման համակարգում նման 

օբյեկտային հարաբերությունները չեն նպաստում ժողովրդավա-

րության հաստատմանը:  

Տեղական ժողովրդավարության դերը համակողմանիորեն 

հասկանալու համար չափազանց կարևոր է գործառութային վեր-

լուծությունը: Տարբեր երկրներում տեղական ժողովրդավարու-

թյան պրակտիկաների ուսումնասիրության հիման վրա սահման-

վել են հինգ խումբ գործառույթները. ա) համայնքային (մունիցի-

պալ) կյանքի տարբեր ոլորտներին առնչվող որոշումների ընդու-

նումը, մասնակցությունը, բ) իշխանության սեփական մարմիննե-

րի ձևավորումը (ներակայացուցչական և գործադիր), գ) համայն-

քի ֆինանսական կառավարումը, դ) օրենսդրական նախաձեռնու-

թյուններով հանդես գալու հնարավորությունը, ե) տեղական շա-

հերի ագրեգացումն ու պաշտպանությունը: Տեղական ժողովրդա-

վարության գործառույթների բաշխումը և դրանց պատշաճ իրա-

կանացումը տեղական ինքնակառավարման համակարգի ինստի-

տուցիոնալացման ցուցիչն է: Ըստ այդմ, գործառույթների բաշխ-

ման սկզբունքով տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտի 

երեք տեսակներ են քննարկվում: Առաջին տեսակը կոչվում է մո-

նոցենտրիկ, որի համաձայն գործառույթների գերակշիռ մասը 

կենտրոնացած է մեկ մարմնում: Դեպքերի մեծ մասում (մասնա-

վորապես Գերմանիայի հարավային հողեր, ԱՄՆ) այդ մարմինը 

համայնքի կա՛մ ներկայացուցչական (խորհուրդ), կա՛մ գործադիր 

իշխանությունն է (համայնքի ղեկավար): Երկրորդ տեսակը կոչ-

վում է երկբևեռ, քանի որ իշխանությունը հիմնվում է տեղական 

ինքնակառավարման դասական կազմաձևի (համայնքի ղեկավար 

և խորհուրդ) վրա: Գերազանցապես համայնքի ղեկավարի և 

խորհրդի միջև են բաշխված գործառույթները, թեև չի բացառվում, 

որ նոմինալ ձևով տեղական ինքնակառավարման մակարդակում 

կարող են գործել տարածքային կառավարման մարմիններ (Բել-

գիա, Սկանդինավյան երկրներ): Եվ երրորդ տեսակը կոչվում է 
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բազմակենտրոն, որում դժվար է տեղորոշել իշխանության 

իրական սուբյեկտներին, քանի որ համայնքի ղեկավարից ու 

խորհրդից զատ, տեղական կառավարման կարևոր գործառույթ-

ներ են կատարում տարբեր ասոցացիաներ, մասնագիտացված 

մարմիններ, հանձնաժողովներ և այլ կառույցներ: Ակներև է, որ 

տեղական ինքնակառավարման համակարգի ինստիտուցիոնա-

լացման ցուցիչը ենթադրում է տեղական ժողովրդավարության 

գործառույթների և տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտի 

միջև փոխազդեցություն (ավելի մանրամասն տես գծապատկեր 1): 

 

 

 

 
 

Գծապատկեր 1 

 

Վերը մատնանշված փոխազդեցությունների վերաբերյալ հե-

տազոտությունները, վստահաբար, կարող են տեղական ժո-

ղովրդավարության գնահատման ոլորտում ինքնուրույն աշխա-

տանքի մեծ դաշտ բացել: Վերջին միտքը ամրապնդելու է գալիս 

նաև այն իրողությունը, որ արդի պայմաններում կայուն ժո-

ղովրդավարությունը պայմանավորող առանցքային գործոնը ինս-

տիտուտների և գործընթացների որակն է: Հետևաբար, տեսական 

և կիրառական ուսումնասիրության առանձին խնդիր է դառնում 

տեղական ժողովրդավարության գործառույթների իրականաց-

 մոնոցենտրիկ 
 երկբևեռ 

 բազմակենտրոն 
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ման արդյունավետության չափումը օրինակ՝ երկբևեռ և բազմա-

կենտրոն ինստիտուցիոնալ համակարգերում և դրա հիման վրա 

տեղական ժողովրդավարության բարձր կամ ցածր ցուցիչների 

որոշումը:  

Կրկին ընդգծելով տեղական ժողովրդավարության առանց-

քային նշանակությունը, հարկ է հավելել, որ այն խարսխվում է 

նաև ապակենտրոնացման սկզբունքների վրա: Լինելով ժո-

ղովրդավարական ապակենտրոնացման առանձնահատկությու-

նը՝ սկզբունքները այն անհրաժեշտ և բավարար պայմաններն են, 

որոնցից գոյանում է տեղական ժողովրդավարությունը: Եվ այս-

պես, տեղական ժողովրդավարության հաստատման նպատակով 

անհրաժեշտ է որպես հիմք վերցնել երկրի աշխարհագրական և 

ժողովրդագրական բնութագրիչները հաշվի առնելու սկզբունքը: 

Կառավարման ստորին օղակների գնահատման համար այդ 

բնութագրիչների վրա հիմնվելը բարեփոխումների իրականաց-

ման կարևոր պայման է: Վերոնշյալ բնութագրիչների շարքին են 

դասվում տարածքը, բնակչության խտությունը, բնակավայրերի 

քանակը և մեծությունը, ուրբանիզացման մակարդակը: Ապա-

կենտրոնացման հետևանքով ձևավորվող տեղական համակարգը 

պետք է համապատասխանի հասարակության կառուցվածքին: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինը ոչ միայն բնակչության 

ընդհանուր հետաքրքրությունների և համակեցության զգացողու-

թյան, այլ նաև սոցիալական և մշակութային ընդհանրություն 

ունեցող միավորում է, որի համար պետք է գործարկվի «իրական 

շրջանակի» սկզբունքը: Արդեն նշել ենք, որ տեղական մարմիննե-

րի ինքնուրույնության ապահովումը հնարավոր չէ առանց ռեսուր-

սային ապահովվածության: Իրենց գործառույթները պատշաճ 

իրականացնելու համար բավարար ռեսուրսներ կուտակելու և օգ-

տագործելու նպատակով տեղական մարմինները կայունության 

սկզբունքով ձևավորվելու տևականություն պետք է ապահովեն: 

Հաջորդը պետական և տեղական կառավարման մարմինների 
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միջև արդյունավետ հարաբերությունների ձևավորման սկզբունքն 

է: Ժողովրդավարական պետության զարգացման ուղենիշ է կա-

ռավարման վերին և ստորին մակարդակների կառավարման 

մարմինների արդյունավետ ու վերահսկելի հարաբերությունների 

ձևավորումը: Վերջին սկզբունքն առնչվում է ապակենտրոնաց-

ման ազգային առանձնահատկությունները հաշվի առնելու հետ: 

Այն կարևորվել է հատկապես ժողովրդավարության անցման 

երկրներում: Անցման ընթացքում առաջացող հիմնական խնդիր-

ներ կարող են լինել ա)կենտրոնացված պլանային տնտեսությու-

նից մասնավոր շուկայականի անցնելը, բ)վարչահրամայական, 

կենտրոնացված կառավարումից պլյուրալ ժողովրդավարության 

անցնելը, գ)քաղաքացիական հասարակություն կազմավորելը:  

 Տեղական ժողովրդավարության գործառույթների և 

սկզբունքների համակողմանի ուսումնասիրությունը ցույց է տա-

լիս, որ դրանք նպաստում են հանրային կառավարման արդիա-

կանացման գործընթացին: Հետևաբար, տեղական ժողովրդավա-

րության ուսումնասիրության առանցքում են նաև արդիականաց-

ման (մոդեռնիզացման) գործընթացները: Նախևառաջ, տեղական 

ինքնակառավարման մակարդակը տնտեսական և քաղաքական 

կարևոր տարածք է զբաղեցնում: Այդ տարածքում հնարավոր է 

խթանել սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, ամրապնդել ժո-

ղովրդավարությունը և ժողովրդավարական կառավարումը: Քա-

ղաքական իմաստով, տեղական ժողովրդավարությունը հնարա-

վորություններ է ստեղծում բնակչության մեծ խմբերի համար 

ընտրովի մարմինների միջոցով կառավարման խնդիրներին ան-

միջական մասնակցության կամ վերահսկողության միջոցով՝ կա-

ռավարության գործունեության վրա առավել անմիջականորեն 

ազդեցություն գործելու համար: Վերջնարդյունքում, այն նպաս-

տում է տեղական քաղաքական և տնտեսական էլիտաների ձևա-

վորմանը, ինքնուրույն քաղաքական և տնտեսական գործառույթ-

ների իրականացմանը, մնալով համապետական քաղաքական 



80 

կյանքի անբաժանելի ու կարևորագույն բաղկացուցիչը: Ավելին, 

կառավարման ստորին օղակներն ավելի բարձր օղակների հետ 

հարաբերություններում կարողանում են հանդես գալ որպես հա-

կակշիռ:  

Մի շարք դեպքերում, տեղական ժողովրդավարությունը հան-

րային կառավարման բարեփոխումների համատեքստում խթանել 

է նորմատիվային դաշտի բարելավումը, պետական կառավար-

ման ոլորտում բազմաթիվ նորամուծությունները, զարգացման նոր 

կենտրոնների էվոլյուցիան և հանրային քաղաքականության մեջ 

քաղաքացիների մասնակցությունը: Այլ կերպ ասած, տեղական 

ժողովրդավարությունը հանրային կառավարման համակարգի 

արդիականացման գործիք է արդյունավետ տարածքային կազ-

մակերպման, համաչափ զարգացման, ծառայությունների հասա-

նելիության ու որակի բարելավման, քաղաքական ինստիտուտնե-

րի, օրինականության ամրապնդման և ի շահ հանրային բարիքի 

ստեղծման:  

Զարգացած և զարգացող երկրները XXI դարի մարտահրա-

վերներին ձգտում են արձագանքել տեղական ժողովրդավարու-

թյան միջոցով՝ դիտարկելով այն սոցիալական նպատակներին 

հասնելու գործիք: Ավելին, ինչպես արդեն, նշեցինք, տեղական 

ինքնակառավարման մակարդակը հանրային կառավարման բա-

րեփոխումների անցկացման լայն դաշտ է տալիս պետությանը, 

նպաստում դրա վարչական կարողությունների զարգացմանը, 

հաշվետվողականության բարձրացմանը, մարդկային և նյութա-

կան ռեսուրսների նպատակային և թիրախային օգտագործմանը: 

Իհարկե, տեղական ժողովրդավարությունը պետության առջև ծա-

ռացած բոլոր խնդիրների լուծման միակ դեղատոմսը չէ, սակայն 

ի վիճակի է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնց համաձայն 

մարդիկ իրենք կարող են հաստատել արժանապատիվ կյանք, 

ընտրել իրենց իշխանությունը և վերահսկողություն իրականացնել 

նրա գործունեության վրա:  
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Այսպիսով, լավ գործող ժողովրդավարական ինստիտուտնե-

րը, գործընթացները և գործելակերպը տեղական մակարդակում 

կարևոր են, քանի որ ակտիվությունը տեղական մակարդակում 

հիմք է ստեղծում ազգային մակարդակի ուժեղ և ավելի կայուն ժո-

ղովրդավարության համար: Միևնույն ժամանակ, իշխանության 

վերին մակարդակում մշակված և ընդունված քաղաքականու-

թյունն է ձևավորում տեղական մակարդակի գործելակերպը, բա-

րեփոխումների վեկտորը: Տեղական մակարդակում է ստուգվում 

ազգային մակարդակում մշակված հանրային կառավարման և 

քաղաքականության իրագործելիությունը:  

 

Սեմինար պարապմունքի հարցեր 

Ներկայացնել. 

 տեղական ժողովրդավարության էությունը, 

 տեղական ժողովրդավարության գործառույթները, 

 տեղական ժողովրդավարության հիմք հանդիսացող 

սկզբունքները, 

 տեղական ժողովրդավարության և հանրային կառավար-

ման արդիականացման գործընթացների փոխադարձ կա-

պը:  
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ԹԵՄԱ 7. ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ  

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ 

 

Արդյունավետ տեղական ինքնակառավարման համակարգ 

ունենալ նշանակում է երաշխավորել մասնակցային կառավարում 

և ժողովրդավարություն: Տեղական ժողովրդավարությունը են-

թադրում է նախևառաջ տեղական ինքնակառավարման պաշտո-

նական ինստիտուտների և կազմակերպությունների բնականոն 

աշխատանքի ապահովում: Ինչ վերաբերում է մասնակցային կա-

ռավարմանը, ապա այն ենթադրում է կառավարման այնպիսի 

կառուցակարգերի ներդնում, որոնք կխթանեն քաղաքացիների 

ներգրավումը համայնքային որոշումների կայացմանը և գործերի 

վարմանը: Մասնակցային կառավարումը լայն հնարավորություն-

ներ է բացում քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտների, 

քաղաքացիական խմբերի հետ համագործակցության համար: 

Համայնքի պաշտոնական ինստիտուտների և քաղաքացիական 

շահագրգիռ խմբերին ներգրավվելու ճանապարհով հնարավոր է 

դառնում հաղթահարել փոխադարձ անվստահությունը, ինչպես 

նաև դիտարկել այն որպես տեղական իշխանության լեգիտիմու-

թյունը բարձրացնելու միջոց: Մասնակցային կառավարումը պա-

հանջված է հանրային կառավարման բոլոր մակարդակների հա-

մար, առավել ևս տեղական մակարդակում, քանի որ տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններն ավելի մոտ են քաղաքացինե-

րին: Տեսականորեն տեղական մակարդակում մասնակցային բա-

զում կառուցակարգեր կան: Դրանց գործարկման համար կիրառ-

վում են թեմատիկ սեմինարների անցկացման, հարցաթերթիկների 

միջոցով բնակիչների պահանջների ուսումնասիրության, տեղա-

կան մամուլում կամ համացանցում նախագծերի, կատարողական 

հաշվետվությունների հրապարակման և բազում այլ եղանակներ 

ու միջոցներ: Ինչևէ, տեղական կառավարմանը քաղաքացիների 

մասնակցության հայեցակարգն առաջին հերթին խրախուսում է 

մասնակցության ուղղակի ձևերի կիրառումը: Քաղաքացիների 
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մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը մի գործըն-

թաց է, որի շնորհիվ շահագրգիռ կողմերն ազդեցություն են գոր-

ծում և վերահսկողություն սահմանում համայնքային գերակայու-

թյունների հաստատման, քաղաքականության մշակման, ռե-

սուրսների բաշխման ու վերաբաշխման, հանրային ապրանքների 

ու ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապա-

հովման վրա: Ընդ որում, քաղաքացիների մասնակցությունն ուղ-

ղակի եղանակների և միջոցների գործարկմամբ կոչված է երաշ-

խավորելու ա) ընտրությունների պարբերաբար անցկացումն ու 

տեղական իշխանությունների փոփոխման հնարավորությունը, բ) 

կառավարչական և ՏԻՄ բոլոր որոշումների ընդունմանը բնակ-

չության մասնակցությունը:  

1990-ական թվականներից ի վեր, այսպես կոչված ուղիղ ժո-

ղովրդավարության կառուցակարգերի կիրառումն ընդլայնվել է 

ամբողջ աշխարհում: Գործնականում, դրանք ապահովել են տե-

ղական ինքնակառավարման որակի լավարկումը: ԵՄ ընդհանուր 

քաղաքականության շրջանակներում, թե՛ դաշնային, և թե՛ ունի-

տար ու ռեգիոնալ երկիր-պետություններում ուղղակի ժողովրդա-

վարության տարածումը քաջալերելուն ուղղված գործնական հեր-

թական քայլերից էր 2009 թվականին Լիսաբոնյան համաձայնա-

գրով սահմանվող եվրոպական քաղաքացիական նախաձեռնու-

թյան գործիքի կիրարկումը: Այդ կերպ, եվրոպացի օրենսդիրների 

ռացիոնալ գիտակցումն առ այն, որ գրեթե բոլոր անդամ-պետու-

թյունների վարչատարածքային կառուցվածքներում տեղական 

ինքնակառավարման ինստիտուտի ընդլայնումը խաղում է իրա-

կան քաղաքական գործոնի դեր, նորովի արժևորեց մասնակցու-

թյան ուղղությամբ բարեփոխումներ անցկացնելու միտքը: Պարզ 

է, որ այդ գործոնը սկսում է արժևորվել նաև պետության կողմից 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իր լիազորություն-

ները պատվիրակելու գործընթացին զուգընթաց:  

Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցու-

թյունը ապահովող կարգավորումներ են նախատեսվում նաև ՀՀ 
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օրենսդրությամբ: Ըստ այդմ, համայնքի բնակիչները կարող են 

մասնակցել ինչպես անձամբ, այնպես էլ հասարակական միա-

վորների և քաղաքացիական նախաձեռնությունների միջոցով:  

 

Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինք-

նակառավարմանը համայնքում իրականացվող մի գործընթաց է, 

որի միջոցով բնակիչներն, առանց խտրականության տեղեկաց-

վում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործու-

նեության մասին և կարող են ուղղակի կամ անուղղակի ներգոր-

ծություն ունենալ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

որոշումների վրա: 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք,  

11-րդ հոդված, ընդ. 2002 թ. 

  

Տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակ-

ցության ուղղակի ձևերից լայն կիրառում ունեն տեղական ընտ-

րությունները, որոնց միջոցով ձևավորվում են տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինները: Ամենից առաջ, տեղական ընտրու-

թյունները ժողովրդի անմիջական մասնակցությամբ տեղական 

ժողովրդավարության հաստատման կարևոր նախապայման է: 

Ընտրությունների անցկացման կարգը, որպես կանոն, սահման-

վում է օրենքով և ընտրական համակարգի տրամաբանությամբ: 

Եվրոպական մայրցամաքի այն երկրներում, որոնք ունեն ուղղա-

կի ժողովրդավարության ավանդույթներ, ընտրությունները կի-

րառվել են վաղ ժամանակներից կայուն քաղաքական համակար-

գերի պահպանման շնորհիվ (Շվեյցարիայի, Միացյալ Թագավո-

րության, Լիխտենշտեյնի օրինակները): Մյուսներում, սակայն, 

ընտրությունների ինստիտուտը կիրառվել է ընդհատումներով 

կամ չի կիրառվել պատմական տարբեր շրջափուլերում՝ բռնապե-

տությունների հաստատման (Գերմանիայի, Ավստրիայի, Իտալի-
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այի, Պորտուգալիայի, Իսպանիայի օրինակները), օկուպացիոն 

քաղաքականության պատճառներով (Բելգիայի, Ֆրանսիայի, 

Դանիայի օրինակները): Ինչ վերաբերում է Կենտրոնական և 

Արևելյան Եվրոպայի պետություններին, ապա կոմունիստական 

իշխանության տիրապետության դադարեցման և ամբողջատիրա-

կան համակարգի փլուզումից հետո են, ըստ էության, դրանք որ-

դեգրել պետական և տեղական ինքնակառավարման ժողովրդա-

վարացման քաղաքականությունը: Որպես հետևանք, տեղական 

ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցության ընտրա-

կան ինստիտուտը ավելի ուշ է գործարկվել: Հանրային կառա-

վարման բարեփոխումների անցկացման լույսի ներքո դիտարկե-

լով եվրոպական երկրներում մասնակցային քաղաքականության 

գործիքակազմը, կարելի է առանձնացնել բազում գործոններ, 

որոնք անմիջական ազդեցություն են ունեցել մասնակցային մշա-

կույթի ձևավորման վրա: Մասնակցության և ժողովրդավարու-

թյան ուղղակի ձևերի կիրառումը միաժամանակ չի եղել ազգային 

ու տեղական մակարդակներում: Անկախ կառավարման ձևից, 

որոշներում մասնակցության ուղիղ ձևերը սկզբից կիրառվել են 

համապետական, ապա նոր տեղական մակարդակում: Գրեթե 

միաժամանակ երկու մակարդակներում ընտրական ինստիտուտը 

կիրառվել է Շվեյցարիայում, Լիխտենշտեյնում: Հատկանշական է 

նաև, որ ընտրությունների անցկացմամբ ոչ միայն իշխանության 

բարձրագույն մարմիններն են ձևավորվել, այլև ընդունվել են օրի-

նակ՝ վարչատարածքային փոփոխություններին՝ համայնքների 

խոշորացմանն ու բաժանմանը վերաբերող որոշումները:  

Տեղական ինքնակառավարման մասնակցության ուղիղ ձևե-

րից է տեղական հանրաքվեն: Տեղական հանրաքվեն կիրառվում է 

կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ հանրային ուղղակի մասնակցու-

թյան միջոցով որոշում կայացնելու նպատակով: Երբեմն հան-

րաքվեն դիտարկվում է որպես քաղաքական վերահսկողության 

գործիք: Տեղական հանրաքվե հրավիրելու և անցկացնելու ընթա-

ցակարգերը ժողովրդավարության զարգացած փորձ ունեցող 
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երկրներում նախատեսում են որոշ կարգավորումներ, մասնավո-

րապես. 

 Որոշակի հարցերի և խնդրո առարկա երևույթների վերա-

բերյալ տեղական հանրաքվե անցկացնելու սահմանա-

փակումը կամ արգելքը: Վերջինը նշանակում է, որ ամեն 

հարց կամ խնդիր չէ, որ կարող է տեղական հանրաքվե 

անցկացնելու օրակարգ մտցվել: 

 Քաղաքացիների կողմից տեղական նախաձեռնություններ 

անցկացնելու, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ փոխազդե-

ցությունների ընթացակարգային այնպիսի կարգավորում-

ները, ինչպիսիք են քաղաքացիների ստորագրությունների 

քանակը, հավաքների անցկացման վայրերը, ձևերը և 

այլք:  

 Հստակ սահմանվում են այն մարմինների ցանկը, որոնք 

նման նախաձեռնությամբ հանդես գալու իրավունք ունեն:  

 Տեղական հանրաքվեի քվորման, արդյունքի հաստատ-

ման կարգի և ընթացակարգերի նախապես սահմանում: 

Կարևորվում է նաև տեղական հանրաքվեի արդյունքի 

պարտադիր և ոչ պարտադիր լինելու օրենսդրական ու ըն-

թացակարգային կարգավորումներ տալը:  

Ի հավելումն վերը թվարկված կարգավորումների վերջին կե-

տին, հարկ է նշել, որ գործնականում ինչպես համապետական, 

այնպես էլ տեղական մակարդակներում հանրաքվեն լինում է եր-

կու տեսակի՝ պարտադիր և ոչ պարտադիր: Եթե պարտադիրի 

դեպքում, հանրաքվեի արդյունքը որևէ պարագայում ենթակա չէ 

վիճարկման, ապա ոչ պարտադիրի դեպքում արդյունքն ունի 

խորհրդատվական նշանակություն: Գլխավորապես տեղական 

մակարդակում հանրաքվեի արդյունքն ընդունելը կամ չընդունելը, 

մեծ մասամբ, մնում է ներկայացուցչական մարմնի որոշման իրա-

վասության տիրույթում: Միջազգային փորձի ուսումնասիրությու-

նը փաստում է, որ պարտադիր հանրաքվե տեղական մակարդա-

կում անցկացվում է մի շարք երկրներում: Տեղական հանրաքվեի 
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չի կարող դրվել սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնե-

լու հարցը: Փոխարենը, տեղական հանրաքվեի են դրվում հիմնա-

կանում հանրային (տեղական) ծառայությունների, սոցիալական, 

էկոլոգիական և այլ ոլորտներին վերաբերող հարցերը:  

Եվ այսպես, տեղական ընտրություններից և հանրաքվեից 

բացի, ուղիղ ժողովրդավարության իրականացման այլ եղանակ-

ներ ևս հանդիպում են: Այդպիսի եղանակներից է տեղական նա-

խաձեռնությունը: Գործընթացը նախաձեռնող սուբյեկտի տար-

բերության սկզբունքով լինում են ա) քաղաքացիների կամ նրանց 

խմբի, բ) տեղական իշխանության որևէ մարմնի կողմից իրակա-

նացվող տեղական նախաձեռնություններ: Քաղաքացիական նա-

խաձեռնության միջոցով կարող են ներկայացվել առաջարկու-

թյուններ, որոնք պատկան մարմինների կողմից հնարավոր է և 

չընդունվեն: Այդ դեպքում, որոշումը ընդունելու համար դիմում են 

քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությունը: Տեղական իշխանու-

թյան նախաձեռնության պարագայում քաղաքացիները որոշում 

են կայացնում քվեաթերթիկների միջոցով: Այսպիսով, հանրային 

նախաձեռնությունը մի ընթացակարգ է, որը հնարավորություն է 

տալիս քաղաքացիներին որոշումների առաջարկներ ներկայաց-

նել կամ ստիպել տեղական իշխանություններին քննարկել կամ 

քվեարկել կոնկրետ հարցի վերաբերյալ: Դա նշանակում է, որ քա-

ղաքացիներն իրենք չեն որոշում, բայց ստիպում են տեղական 

մարմիններին որոշում ընդունել հօգուտ հանրության: Քաղաքա-

ցիների հանձնաժողովը համայնքի բնակչությունից, ներկայա-

ցուցչականության հիման վրա ընտրանքային խմբի ձևավորում է՝ 

նրանց հետ հանրային քաղաքականության հարցերի վերաբերյալ 

խորհրդակցելու համար: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

զարգացման ժամանակաշրջանում տեղական ինքնակառավար-

ման մասնակցության ուղիղ ձևերից կիրառություն են ստանում 

նաև հանրային լսումները, համացանցային հաղորդագրություն-

ները (վերջինը դիտվում է որպես էլեկտրոնային ծառայություննե-
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րի մատուցումն ապահովող միջոց): 

 Բնակիչների մասնակցության իրավունքը ժամանակակից 

պայմաններում կարելի է դիտարկել իբրև ժողովրդավարության և 

տնտեսական զարգացման կարևորագույն գործոններից մեկը: 

Վերջինս, լինելով ավելի տարողունակ երևույթ, քան տնտեսական 

աճը, կարող է ապահովվել միայն ակտիվ քաղաքացիական հա-

սարակության ձևավորման պարագայում, ինչը, իր հերթին, են-

թադրում է հանրային կառավարման տարբեր մակարդակներում 

բնակիչների մասնակցության անուղղակի կառուցակարգերի 

մշակում ու ներմուծում: Տեղական ինքնակառավարման մակար-

դակում մասնակցությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է 

քաղաքացիական հասարակություն՝ համապատասխան կազմա-

կերպություններով (քաղաքացիների միություններ, հասարակա-

կան կազմակերպություններ, համայնքների բնակիչների նախա-

ձեռնող խմբեր և այլն) և դրանց գործունեության կառուցակար-

գեր: Համյանքի անդամների ներգրավվածությունը համայնքի կա-

ռավարմանը նշանակում է, որ քաղաքացիները կամ քաղաքացի-

ական հասարակության կազմակերպությունները հարաբերու-

թյուններ են հաստատում հանրության այլ շահագրգիռ կողմերի 

միջև՝ համայնքային կառավարման գործընթացին նպաստող կա-

ռուցակարգեր ստեղծելու նպատակով: Դրանք կարող են դրսևոր-

վել համայնքային զարգացման ծրագրերի մշակման, իրագործ-

ման ու վերահսկման վրա նրանց ազդեցությամբ, կազմակերպու-

թյունների թափանցիկության և հաշվետվության բարձրացմանն 

ուղղված միջոցառումների սահմանակարգմամբ և այլն: Համայն-

քի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավար-

մանը հնարավոր է իրագործել հետևյալ միջոցներով. 

 տեղեկատվության համատեղ օգտագործում՝ տեղեկատ-

վության հասցեագրում հանրությանը, 

 երկկողմանի խորհրդատվություն ՏԻՄ-երի և հանրության 

միջև, 
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 հավաքների, ժողովների կազմակերպում, համայնքի ֆի-

նանսատնտեսական, սոցիալական, մշակութային քաղա-

քականության իրազեկում, 

 լիազորությունների պատվիրակում՝ վերահսկողության 

գործառույթի փոխանցում քննարկումների, բանավեճերի, 

երթերի, ցույցերի միջոցով, տպագիր, ձայնագրված և նկա-

րահանված նյութերի հրապարակում: 

Յուրաքանչյուր համայնքում կարող են ստեղծվել առանձին 

հանրային վերահսկողության խմբեր: Դրանք՝ ֆինանսական վե-

րահսկման կառուցակարգերի կիրառմամբ, պետք է գնահատեն 

կատարվող ծախսերի համամասնությունները, ուղղություններն ու 

արդյունավետությունը, հանրային ծառայությունների որակը և 

մատչելիությունը: Համայնքի ծրագրերի իրագործման քաղաքա-

կանության մասին այլընտրանքային տեղեկատվություն կարող 

են հավաքել աշխատանքային խմբերը: Ձևավորված խմբերից 

կարող են ստեղծվել մասնագիտական խմբեր, որոնք պարտա-

վորվում են համայնքներում նախաձեռնել այլընտրանքային բյու-

ջեների կազմման գործընթաց կամ ակտիվորեն մասնակցել ներ-

կայացվող բյուջեի քննարկումներին: Մասնակցությունը հնարա-

վորություն է տալիս որոշում կայացնող անձանց ու կազմակեր-

պություններին նկատի առնել բնակչության տարբեր շերտերի գե-

րակայությունները, նպաստում շահագրգիռ կողմերի միջև հաս-

կացությունների մասին ընդհանուր պատկերացումների ձևավո-

րումը: Համայնքի ծրագրերի իրագործման քաղաքականության 

մասին այլընտրանքային տեղեկատվություն կարող են հավաքել 

հանրային վերահսկողության աշխատանքային խմբերը:  

Այսպիսով, ուղիղ ժողովրդավարությունը հանդիսանում է տե-

ղական ժողովրդավարության համակարգի բաղկացուցիչ մասը և 

օժտված է որոշակի առավելություններով: Այն կարող է խթանել 

մրցակցությունն ու համագործակցությունը պետական և տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների միջև, ինչպես նաև լրաց-
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նել ժողովրդավարական պետության մասնագիտական բազմա-

թիվ գործառույթներ: Քաղաքական իմաստով, ուղիղ ժողովրդա-

վարության ինստիտուտների հետ համագործակցությունը նպաս-

տավոր է նաև տեղական մակարդակում կուսակցական մշակույ-

թի և քաղաքական կուսակցությունների կայացման համար: Հատ-

կանշական է, որ նույնիսկ մի շարք արևմտաեվրոպական երկրնե-

րում կուսակցություններին հաջողվել է մոբիլիզացվել հենց տեղա-

կան մակարդակում կրկին ուղիղ ժողովրդավարության ինստի-

տուտի հետ համագործակցության շնորհիվ: Ուղիղ ժողովրդավա-

րությունը որպես ինստիտուտ պայմանավորում է նաև տեղական 

ժողովրդավարության որակը: Այդ ինստիտուտը լրացուցիչ խողո-

վակներ է տրամադրում քաղաքական ու կառավարչական որո-

շումներ ընդունելու, և այդ կերպ, քաղաքական հավասար պայ-

մաններ ապահովելու համար: Որպես արդյունք, իշխանության 

քաղաքական կառուցվածքը դառնում է ավելի բաց և թափանցիկ: 

Հասարակ քաղաքացիների համար տեղեկատվություն ստանալու 

հնարավորություններն ավելի մեծանում են, իսկ դրա արդյունքում 

նաև բարձրանում է հանրային գիտակցության ու ըմբռնման մա-

կարդակը: Ի լրումն, ուղիղ ժողովրդավարության ինստիտուտը 

կարող է դրականորեն խթանել հանրային բանավեճը, արժևորել 

այն որպես խորհրդակցական մարմին:  

 

Սեմինար պարապմունքի հարցեր 

Ներկայացնել. 

 տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մաս-

նակցության հայեցակարգային հիմքերը, 

 տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցության ուղղա-

կի ձևերը, 

 տեղական հանրաքվեի տեսակները և անցկացման կար-

գավորումները, 

 տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցության անուղ-

ղակի ձևերը:  
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ԹԵՄԱ 8. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Անցած դարի 90-ական թվականներին ինքնակառավարման 

տեղական բարեփոխումը դարձավ Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում (ՀՀ) հանրային կառավարման համակարգի վերաձևա-

վորումների կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը: 1995 թվականի 

հուլիսի 5-ի հանրաքվեով ընդունված ՀՀ Սահմանադրությունն 

ամրագրում էր տեղական ինքնակառավարումը: Խորհրդային 

տարիների խիստ կենտրոնացված պետական կառավարման հա-

մակարգից անցումը ապակենտրոնացված ժողովրդավարական 

համակարգի, այսպիսով, դառնում է ժամանակի հրամայական: 

Այնուհետև, 2005 թվականի խմբագրությամբ Սահմանադրության 

11-րդ հոդվածի երկրորդ կետով և 2015 թվականի խմբագրությամբ 

Սահմանադրության 9-րդ հոդվածով է երաշխավորում տեղական 

ինքնակառավարումը: Ավելին, 2015 թվականի խմբագրությամբ 

Սահմանադրությունն ընդգծում է, որ տեղական ինքնակառավա-

րումը ժողովրդավարության էական հիմքերից մեկն է:  

 

Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է տե-

ղական ինքնակառավարումը՝ որպես ժողովրդավարության էա-

կան հիմքերից մեկը: 

 

ՀՀ Սահմանադրություն, Հոդված 9 

 

1995 թվականին ՀՀ Սահմանադրության ընդունումից հետո 

աստիճանաբար մշակվում և ընդունվում է տեղական ինքնակա-

ռավարման նոր օրենսդրությունը: Հայաստանի խորհրդային ժա-

մանակաշրջանի վարչատարածքային բաժանումը, որը բաղկա-

ցած էր երեսունյոթ շրջաններից ու գյուղերից, ավաններից ու քա-
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ղաքներից պահպանվում է մինչև 1996 թվականը: «ՀՀ վարչատա-

րածքային բաժանման մասին» օրենքի ընդունումից հետո (1995 

թվական), ՀՀ Ազգային ժողովը (ԱԺ) ընդունեց «Տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների ընտրությունների մասին» (1996) և 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» (1996 հունիսի 30, այ-

նուհետև՝ 2002 թվականի մայիսի 7) ՀՀ օրենքները: Մինչ այսօր 

օրենսդրական բարեփոխումների օրակարգային խնդիր է շարու-

նակում մնալ համայնքների համաչափ զարգացումը, քանի որ ՀՀ 

համայնքները զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից տարած-

քով, բնակչության թվով, համայնքային սեփականությամբ, սոցի-

ալական և տնտեսական կառուցվածքով:  

 

Տեղական ինքնակառավարումը ՏԻՄ-երի իրավունքն ու 

կարողությունն է համայնքի բնակիչների շահերից ելնելով, Սահ-

մանադրությանը և օրենքներին համապատասխան սեփական 

պատասխանատվությամբ լուծելու համայնքային նշանակության 

հանրային հարցերը: 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք,  

Հոդված 3, ընդ. 2002 թ 

 

Տեղական ինքնակառավարումը՝ որպես սահմանադրական 

կարգի հիմք, ենթադրում է կառավարման ապակենտրոն համա-

կարգ: Երաշխավորվում է տեղական ինքնակառավարման համա-

կարգի և դրա մարմինների տարանջատումը պետական կառա-

վարման համակարգից և դրա մարմիններից (այդ թվում՝ կազմա-

կերպչական առումով): ՀՀ Սահմանադրությունը Տեղական ինք-

նակառավարման գլխում սահմանում է համայնքի իրավունքն ու 

կարողությունը սեփական պատասխանատվությամբ լուծելու տե-

ղական նշանակության հարցեր: Այդուհանդերձ, հարկավոր է 

նշել, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 
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լուծվելիք հարցերը չեն կրում բացառապես տեղական բնույթ: 

Դրանք, շատ հաճախ, ստանում են համապետական հնչեղու-

թյուն, որոնց լուծման իրավասություններ ունեն նաև իշխանու-

թյան համապետական մարմինները: Վերոնշյալից ուղղակիորեն 

բխում է, որ տեղական ինքնակառավարումն ընդհանուր հիմք ունի 

պետական իշխանության հետ, սակայն առանձնանում է վերջի-

նից: Ըստ այդմ, տեղական իշխանությունն ունի ինքնակազմա-

կերպվելու, որոշումներ կայացնելու և տեղական ինստիտուտներ 

ձևավորելու համապատասխան գործիքներ ու անհրաժեշտ ռե-

սուրսներ: Եվ ուրեմն, տեղական ինքնակառավարումը հանրային 

իշխանության մաս է, տեղական նշանակության հարցերն ինքնու-

րույն և սեփական պատասխանատվությամբ լուծելու կառուցա-

կարգերի ժողովրդավարական համակարգ:  

Քննարկելով տեղական ինքնակառավարման համակարգը և 

նրա էությունը՝ ճիշտ է կանգ առնել դրա կառուցվածքային բա-

ղադրամասերի վրա:  

 

Տեղական ինքնակառավարման կազմակերպական կառուցված-

քը տեղական ինքնակառավարման սուբյեկտների և օբյեկտների 

միջև կայուն կապեր ապահովող օղակների միասնություն է, որը 

կազմակերպական կոնկրետ ձևերի միջոցով ապահովում է կա-

ռավարման համակարգի ամբողջականությունը: 

  

Համապարփակ ուսումնասիրությունների հիման վրա դուրս 

են բերվել ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում 

երեք հետևյալ բաղադրամասերը. ա) բնակչության կամարտա-

հայտության ձևերը, բ) տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ները, գ) միջհամայնքային միավորումները: Եվ այսպես, տեղա-

կան ինքնակառավարման իրականացումն անհնար է առանց ուղ-

ղակի կամարտահայտման ձևերի միջոցով լիազոր մարմինների 

ձևավորման: Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, լինե-
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լով բնակչությանն առավել մոտ կանգնած սուբյեկտներ, տիրա-

պետում են ինստիտուցիոնալ գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների, որոնք տեսականորեն պետք է ծառայեն տե-

ղական ժողովրդավարության հաստատման և համընդհանուր բա-

րեկեցության պետության կերտման նպատակին: Համայնքի 

ավագանին՝ իր անդամների ուղղակի ընտրությունների և կոլեգի-

ալության ուժով, համայնքի ներկայացուցչական մարմինն է, իսկ 

համայնքի ղեկավարը՝ գործադիր մարմինը: Վերջինն իրակա-

նացնում է տեղական հանրույթի կյանքի տնտեսական, սոցիալ-

մշակութային, վարչաքաղաքական ոլորտների կառավարման ու 

կանոնակարգման գործընթացներում որոշումների և կանոնների 

կյանքի կոչման գործառույթները: Համայնքի ավագանին և հա-

մայնքի ղեկավարն ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով:  

Ինչ վերաբերում է միջհամայնքային միավորումներին, ապա 

դրանք ի սկզբանե եղել են անհատական և խմբային փոխկապ-

վածության, ընդհանուր շահերի հիման վրա ձևավորվող համայն-

քային կառույցներ: Միջհամայնքային միավորումների (ՄՄ) ձևա-

վորման և գործունեության իրավական համակարգը ՀՀ-ում ձևա-

վորվել է 1996 թվականի «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

ՀՀ օրենքով, որը նույնությամբ պահպանվեց 2002 թվականին՝ նոր 

օրենքում: 2005 թվականին կատարված փոփոխություններից հե-

տո ՀՀ Սահմանադրությունը ևս ամրագրում է միջհամայնքային 

միավորումներ ստեղծելու իրավունքը: Սակայն ՄՄ-ների 

սկզբունքները և կառավարման կարգը լիարժեք օրենսդրական 

ձևակերպում են ստացել միայն 2018 թվականին` որպես առան-

ձին օրենք: 2018 թվականին «Միջհամայնքային միավորումների 

մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ ստեղծվել է կայուն իրավական 

հիմք ՄՄ արդյունավետ գործառնման համար՝ նրան տալով հան-

րային իրավունքի իրավաբանական անձի կարգավիճակ: Ինչպես 

օրենքն է սահմանում, ՄՄ-ն տեղական ինքնակառավարման ար-

դյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով կամ հանրային 
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շահերից ելնելով ստեղծված համայնքների միավորում է, որն 

իրականացվում է օրենքով կամ համայնքների ավագանիների 

որոշումներով իրեն վերապահված լիազորություններով: ՄՄ-ները 

կարող են ստեղծվել կամավոր հիմունքներով և օրենքով՝ ՀՀ Կա-

ռավարության առաջարկությամբ: Ըստ այդմ, կամավոր հիմունք-

ներով ստեղծված միավորմանը փոխանցվում են միավորման կա-

նոնադրության մեջ ներառված` անդամ- համայնքների պարտա-

դիր խնդիրների լուծման նպատակով սահմանված համայնքների 

ղեկավարների սեփական լիազորությունները՝ ըստ նրանց գործու-

նեության բնագավառների, ինչպես նաև համայնքի ավագանու 

ընդհանուր լիազորությունները: Երկրորդի դեպքում, այսինքն՝ 

օրենքով ստեղծված միավորմանը կարող են փոխանցվել միայն 

միավորման մեջ ընդգրկված համայնքների ղեկավարներին պե-

տության պատվիրակած լիազորությունները: Ինչ վերաբերում է 

ՄՄ ստեղծման նպատակներին, ապա, ըստ օրենքի, դրանք կա-

րող են հանդիսանալ տեղական հումքի համատեղ օգտագործումը 

և արտադրանքի թողարկումը, արտադրական ենթակառուցվածք-

ների (այն բնագավառներում, որոնք սպասարկում են արդյունա-

բերության, գյուղատնտեսության և շինարարության արտադրու-

թյունների աշխատանքների կազմակերպումը), հանրային ծառա-

յություններ մատուցող օբյեկտների ստեղծումը և օգտագործումը 

(հիվանդանոցներ, մարզական շինություններ և այլն): 

Համայնքային զարգացումը շարունակական գործընթաց է, 

որի ընթացքում համայնքը ձևավորվում և փոխակերպվում է: Ուս-

տի համայնքային զարգացման գործընթացը դիտարկելիս, առկա 

ռեսուրսների և կարողությունների հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել նաև գործող արժեքային համակարգը, մարդկանց 

գիտակցված նպատակների, գաղափարների, ապագայի պատկե-

րացումների և ծրագրերի դաշտը: Զարգացման գործընթացը նա-

խաձեռնելու և այն իրականացնելու կարողությունը ենթադրում է 

անհատական, կազմակերպական և հասարակական շերտերի 
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ներդաշնակ փոխկապվածություն, և երբ նրանցից մեկը դառնում է 

գերիշխող, զարգացման գործընթացը շեղվում է իր նպատակակե-

տից և դառնում անարդյունավետ:  

Իր վրա կրելով իշխանության ուղղակի և անուղղակի կարգա-

վորիչ ազդեցությունները՝ ՀՀ տեղական ինքնակառավարումը 

փոխհարաբերությունների ուրույն համակարգով է գործում պե-

տական կառավարման մարմինների (ՊԿՄ) հետ: Տեղական ինք-

նակառավարումը և պետական կառավարումը փոխկապակցված 

են, իսկ դրանց փոխառնչությունների տիրույթը բավականին լայն 

է: Հայազգի ակադեմիկոս Յու.Սուվարյանը ՀՀ հանրային կառա-

վարման գործառութային բարեփոխումների իրականացման հա-

մատեքստում տեղական ինքնակառավարման և պետական կա-

ռավարման մարմինների միջև փոխհարաբերությունները դիտար-

կել է հետևյալ մակարդակներում. 

 Ներհամայնքային, որն ընդգրկում է երկու տեսակի փոխ-

հարաբերություններ: Առաջինը վերաբերում է ՏԻՄ-երի 

երկու թևերի՝ գործադիր (համայնքի ղեկավար) և ներկա-

յացուցչական (համայնքի ավագանի) մարմինների փոխ-

հարաբերություններին: Երկրորդը՝ ՏԻՄ-երի և ձեռնարկու-

թյունների, կազմակերպությունների, միջհամայնքային մի-

ավորումների միջև փոխհարաբերություններին:  

 Տարածաշրջանային, որը ներառում է մարզպետարաննե-

րի և հանրապետական գործադիր մարմինների տարած-

քային ստորաբաժանումների և ծառայությունների հետ 

փոխհարաբերությունների ենթահամակարգը: 

 Պետական կամ հանրապետական մարմինների հետ հա-

րաբերությունների ենթահամակարգը (գործադիր, օրենս-

դիր, դատական): Այս դեպքում ՏԻՄ-երի հետ պետությու-

նը կարող է «երկխոսության» մեջ մտնել ինչպես ուղղակի, 

այնպես էլ անուղղակի ձևերով: 

 Վերպետական, տվյալ դեպքում ՏԻՄ-երը կարող են ունե-
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նալ հիմնականում երկու գործընկերներ: Դրանցից առա-

ջինն օտարերկրյա պետությունների ՏԻՄ-երն են, որոնց 

հետ համայնքի ղեկավարը կարող է պայմանագրային հա-

րաբերությունների մեջ մտնել: Երկրորդ՝ որպես գործընկեր 

կարող են հանդես գալ նաև միջազգային կազմակերպու-

թյունները:  

Վերոնշյալ մակարդակների ստորաբաժանումը հիմնակա-

նում պայմանավորված է տեղական ինքնակառավարման մար-

մինների (ՏԻՄ-երի) առջև դրված խնդիրներով ու կազմակերպա-

կան լիազորությունների շրջանակներով, օրենսդրական ու նոր-

մատիվային հիմքերով: Տեղական ինքնակառավարման համա-

կարգն ապահովում է հանրային կառավարման այն ընկալումը, 

որ իշխանությունները կոչված են ոչ թե իշխելու, այլ ծառայու-

թյուններ մատուցելու: Ընդ որում՝ այն ծառայությունները, որոնց 

մատուցումը պետք է լինի միասնական ամբողջ երկրում իրակա-

նացնում են ՊԿՄ-ները, իսկ այն ծառայությունները, որոնք կարող 

են մատուցվել տեղայնորեն և ենթակա են տարբերակման՝ ըստ 

«սպառողների», իրականացնում են ՏԻՄ-երը: Ըստ էության՝ տե-

ղական ինքնակառավարման համակարգը կոչված է զգալիորեն 

թեթևացնելու ՊԿՄ-ների «գործառութային բեռը»: Պետական 

մարմինների լիազորությունների փոխանցումը ՏԻՄ-ին կարող է 

տեղի ունենալ այն դեպքում, եթե այդ լիազորություններն առավել 

արդյունավետ կարող են իրականացվել համայնքներում: «Տեղա-

կան ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածով 

սահմանվում է, որ համայնքային խնդիրները լինում են պարտա-

դիր և կամավոր: Պարտադիր խնդիրները հանրային նշանակու-

թյան այն խնդիրներն են, որոնց լուծմամբ ապահովվում է հա-

մայնքի բնականոն կյանքի ընթացքը: Կամավոր են այն խնդիրնե-

րը, որոնցով համայնքային կյանքի բնականոն ընթացքն ուղղակի-

որեն պայմանավորված չէ: Այնուհետև, ՏԻՄ լիազորությունները 

լինում են սեփական՝ համայնքի պարտադիր և կամավոր խնդիր-
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ները լուծելու համար, ինչպես նաև պետության կողմից օրենքով 

պատվիրակված՝ պետական մարմինների լիազորություններն 

առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով: Համայնքի 

կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիա-

զորությունները և դրանց իրականացման կարգը սահմանվում են 

ավագանու որոշմամբ: Պետական մարմիններին վերապահված 

լիազորությունների իրականացումը կարող է օրենքով փոխանց-

վել համայնքի ղեկավարներին` որպես պետության պատվիրա-

կած լիազորություններ: Սակայն, տեղական ինքնակառավարման 

հայաստանյան համակարգը դեռևս չի ձևավորել նմանատիպ կա-

րողություններ: Պետության պատվիրակած լիազորությունները 

ենթակա են պետական բյուջեից պարտադիր ֆինանսավորման՝ 

պետության պատվիրակած լիազորությունների ֆինանսավորման 

նպատակով նախատեսված հատկացումների հաշվին:  

ՊԿՄ-ների հետ փոխհարաբերությունների կարգավորումը 

սահմանվում է նաև «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածով: Տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ներն օրենքով սահմանված կարգով կարող են դիմել պետական 

մարմիններին և պաշտոնատար անձանց՝ իրենց լիազորություն-

ներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

ստանալու նպատակով: Այսպես օրինակ՝ համայնքի ղեկավարը 

հասարակական կարգի պահպանության բնագավառում օրենքով 

իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացման համար 

համայնքի տարածքում գործող ոստիկանությունից կարող է օրեն-

քով սահմանված կարգով պահանջել համապատասխան աջակ-

ցություն, որը ենթակա է պարտադիր կատարման: Ոստիկանու-

թյունը համայնքում կատարված իրավախախտումների մասին 

շաբաթը մեկ տեղեկատվություն է տրամադրում համայնքի ղեկա-

վարին:  

ՀՀ սահմանադրական և օրենսդրական կարգավորումներում 

առանձնակի կարևորություն ունեն ՊԿ գործադիր մարմնի հետ 
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ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունները: ՊԿ գործադիր իշխանու-

թյան և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերություններն ունեն կարգավորման 

երեք մակարդակներ. ա) ՏԻՄ-երի և կառավարության, բ) ՏԻՄ-

երի և պետական գերատեսչությունների, գործակալությունների, 

հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառա-

յությունների, գ) ՏԻՄ-երի և մարզպետների միջև փոխհարաբե-

րությունները: Այսպես օրինակ՝ օրենքով սահմանված որոշակի 

հիմքերի առկայության պայմաններում ՀՀ Կառավարությունը 

կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել ավագանու լիազորություն-

ները: Ավագանու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնե-

լու մասին որոշման հետ միաժամանակ Կառավարությունը կա-

րող է նշանակել ավագանու արտահերթ ընտրություններ: Ավա-

գանու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին 

Կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո ավագանին 

իրավունք չունի նշանակելու տեղական հանրաքվե, անվստահու-

թյուն հայտնելու համայնքի ղեկավարին, ընդունելու կամ փոփո-

խելու համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքն օգտա-

գործման տրամադրելու և օտարելու տարեկան ծրագիրը: ՀՀ Կա-

ռավարությունը համայնքի ղեկավարի լիազորությունները կարող 

է վաղաժամկետ դադարեցնել մի քանի դեպքերում, օրինակ՝ եթե 

տվյալ համայնքը, օրենքով սահմանված կարգով, վերակազմա-

կերպվում է որպես այլ վարչատարածքային միավոր կամ, եթե 

ստացել է համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամ-

կետ դադարեցնելու մասին ավագանու որոշումը (արձանագրու-

թյունը): Վերջինի դեպքերում, Կառավարության լիազորված մար-

մինը սահմանված կարգով Կառավարություն է ներկայացնում 

տվյալ համայնքում համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրու-

թյուն նշանակելու վերաբերյալ Կառավարության որոշման նա-

խագիծ: 

ՊԿ գործադիր մարմնի և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունների 

տիրույթում քննարկման առանձին առարկա է տարածքային կա-
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ռավարումը: ՀՀ-ում Սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ 

համայնքներում համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի՝ 

քաղաքապետի կամ գյուղապետի միջոցով իրականացվում է տե-

ղական ինքնակառավարում, իսկ մարզերում մարզպետների մի-

ջոցով՝ պետական կառավարում: Սահմանադրությունը հնարավո-

րություն չի ընձեռել ի սկզբանե ինքնակառավարումը տարածել 

նաև մարզի վրա: Առօրեական խնդիրները լուծելու համար տա-

րածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մար-

մինները գտնվում են մշտական փոխհարաբերությունների մեջ: 

Տարածքային կառավարման և ՏԻՄ-երի գործառույթների միջև 

բացարձակ սահմանի անցկացման, ընդհուպ մինչև հակադրման 

փորձերը չունեն տեսական հիմնավորում: Պետական և տեղական 

իշխանությունները միասին կազմում են հանրային իշխանությու-

նը: Հետևապես, տեղական ինքնակառավարումը հանրային իշ-

խանության մի ձև է, որը գոյություն ունի պետական իշխանու-

թյան հետ միասին և է նրա շարունակությունն է: 

ՀՀ-ում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինների փոխհարաբերությունները գտնվում են 

օրենսդրությամբ սահմանված շրջանակներում: Տեղական ինքնա-

կառավարման համակարգի ձևավորման սկզբից համայնքները 

տեղերում գործել են սեփական պատասխանատվությամբ, սա-

կայն միևնույն ժամանակ, նրանք պարտավոր են եղել իրակա-

նացնել պետական միասնական քաղաքականությունը ապահո-

վող օրենսդրության պահանջները: Այդ կարգը, որի պահպանումը 

մտել է համայնքների պարտականության մեջ, վերջին հաշվով 

մարզային մակարդակով օրենքով երաշխավորված է պետական 

վերահսկողության մարմինների կողմից, առաջին հերթին՝ մարզ-

պետի և նրա ղեկավարած մարզպետարանի: Իշխանության կա-

ռուցվածքի միասնության տեսանկյունից վերահսկողությունը 

հարկ է դիտարկել որպես բնական հակակշիռ այն իրավունքնե-

րին, որոնք օրենքով երաշխավորված են համայնքներին: Այստեղ 

վերահսկողությունը հանդես է գալիս, ինչպես գերմանական իրա-
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վագիտության մեջ են ասում, որպես համայնքների իրավունքների 

ճշտում (կոռեկտիվ): Հարկ է նշել, որ համայնքի ղեկավարը պատ-

վիրակված լիազորությունները կատարելիս պատասխանատվու-

թյուն է կրում մարզպետի կամ պետական համապատասխան 

մարմնի առջև: Միաժամանակ, պետությունն է կրում պատվիրակ-

ված այս կամ այն լիազորության իրականացման պատասխա-

նատվությունը: Դրա ուժով մարզպետն իրավունք է ձեռք բերում 

վերահսկելու պատվիրակված լիազորության կատարման ընթաց-

քը: Դեռևս ՀՀ նախագահի «Հայաստանի Հանրապետության 

մարզերում պետական կառավարման մասին» 1997 թվականի 

մայիսի 6-ի հրամանագրով սահմանվել է, որ մարզպետը «վե-

րահսկում է պետության կողմից համայնքին պատվիրակված լիա-

զորությունների կատարման ընթացքը և պարտադիր լիազորու-

թյունների կատարումը»: Տարածքային կառավարման մարմնի 

հետ առնչվող մեկ այլ լիազորություն ունի նաև համայնքի ավա-

գանին: Համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով, հա-

մայնքի աշխատակազմի աշխատողների քանակը, կառուցվածքը 

կամ հաստիքացուցակը հաստատելու, ինչպես նաև փոփոխելու 

կամ լրացնելու հարցում որոշում է կայացնում համայնքային ծա-

ռայության պաշտոնների անվանացանկում համապատասխան 

փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու նպատակով ՀՀ 

Կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին 

դիմելու մասին: Աշխատակազմի աշխատողների քանակը, կա-

ռուցվածքը կամ հաստիքացուցակը հաստատված, ինչպես նաև 

փոփոխված կամ լրացված է համարվում ՀՀ Կառավարության լի-

ազորած պետական կառավարման մարմնի կողմից համայն-

քային ծառայության պաշտոնների անվանացանկում համապա-

տասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու մասին 

իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից: Եվ այսպես, գործ-

նականում ՏԻՄ-երը փոխհարաբերությունների մեջ են գտնվում 

հիմնականում ՊԿ գործադիր իշխանության մարմինների հետ: 

ՊԿՄ-երի և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերություններում իրավա-
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կան կարգավորում ունեն նաև օրենսդիր մարմնի հետ ՏԻՄ-երի 

փոխհարաբերությունները: Այսպես օրինակ՝ Ազգային ժողովը 

(ԱԺ) սահմանում է պետական բյուջեից հատկացվող պաշտոնա-

կան տրանսֆերտների չափերը, որոշում համայնքների թիվը, 

միավորում և բաժանում համայնքները: Ի հավելումն նշենք, որ 

ԱԺ պատգամավորները կարող են ՏԻՄ-ում իրականացնել 

ինքնուրույն վերահսկողական գործառույթներ: Պատգամավորը 

կարող է հարցումներով և առաջարկներով դիմել ՏԻՄ-երին, մաս-

նակցել համայնքի ավագանու նիստերին: ԱԺ պատգամավորնե-

րի հետ փոխհարաբերություններում օրենքը պարտավորություն-

ներ է սահմանում ՏԻՄ-երի համար, մասնավորապես՝ պատգա-

մավորի պահանջով ընդունել նրան, քննարկել պատգամավորի 

գրավոր հարցումը և գրավոր պատասխանել նրան, պատգամա-

վորի պահանջով հատկացնել տարածք և ստեղծել պայմաններ 

քաղաքացիների ընդունելության համար: Տեղական ինքնակառա-

վարման համակարգի հետ առնչության իմաստով, ԱԺ բացառիկ 

և կարևորագույն իրավասություններից է երկրի վարչատարած-

քային բաժանման սահմանումը: Ի դեպ, սա այն բացառիկ դեպ-

քերից է, երբ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը պատ-

կանում է բացառապես Կառավարությանը, այսինքն` ԱԺ պատ-

գամավորները չեն կարող նախաձեռնել վարչատարածքային բա-

ժանման փոփոխություն կամ նոր բաժանման սահմանում:  

Տեղական ինքնակառավարման գործերին պետության ան-

հարկի միջամտությունը թույլ չտալու համար, համայնքներին դա-

տական պաշտպանության հնարավորություն է ընձեռված (դա-

տական իշխանության հետ ՏԻՄ-երի փոխհարաբերություններ): 

ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ղեկավարը և ավագանին, իրավունք ունեն 

գանգատարկել դատարան պետական մարմինների, պաշտոնա-

տար անձանց, այդ թվում՝ մարզպետների, ինչպես նաև իրավա-

բանական և ֆիզիկական անձանց՝ համայնքի իրավունքները 

խախտող որոշումները և գործողությունները: Դատական կարգով 
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համայնքի ղեկավարը կարող է բողոքարկել, օրինակ՝ համայնքի 

ավագանու որոշումները: Իր հերթին, համայնքի ավագանին դա-

տական կարգով կարող է վիճարկել ՀՀ Սահմանադրությանը, 

օրենքներին և համայնքի ավագանու որոշումներին հակասող` 

համայնքի ղեկավարի որոշումները: 

Այսպիսով, ՏԻՄ-երի փոխհարաբերություններն ընդհանրա-

պես, իսկ պետական իշխանության մարմինների հետ՝ մասնավո-

րապես, խիստ որոշակի են, ուղղորդված և բազմաբնույթ, որոնց 

համակարգումը, կանոնակարգումն ու զարգացումն անհնար է 

առանց կայուն և, որ ամենակարևորն է, փոխհարաբերություննե-

րի սուբյեկտների համար ընդունելի սկզբունքների սահմանման: 

ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ իրականացվող վերահսկո-

ղության հիմնական ուղիները բացահայտելու համար առաջ-

նային է ՏԻՄ-երի և ՊԿՄ-ների միջև առկա փոխհարաբերություն-

ների հնարավոր դրսևորումների և դրանցից ածանցյալ վերա-

հսկողության հիմնական կառուցակարգերի ուսումնասիրությունը:  

 

Սեմինար պարապմունքի հարցեր 

Ներկայացնել. 

 տեղական ինքնակառավարման սահմանադրական երաշ-

խիքները ՀՀ-ում, 

 ՀՀ տեղական ինքնակառավարման կառուցվածքը, մար-

միններն ու դրանց լիազորությունները, 

 պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավար-

ման փոխհարաբերությունների մակարդակները, 

 ՀՀ գործադիր մարմնի և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերություն-

ները, 

 ՀՀ օրենսդիր մարմնի և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունները,  

 ՀՀ դատական մարմնի և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերություն-

ները:  
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Գրականություն 

1. Ասատրյան Ա. Մ., Տեղական ինքնակառավարման համա-

կարգը ՀՀ-ում, Երևան, «Ճարտարագետ» հրատ., 2009, 48 էջ: 

2. Թումանյան Դ. Ս., Տեղական ինքնակառավարումը Հա-

յաստանի Հանրապետությունում, Երևան, «Նոյյան տապան» 

հրատ., 2006, 124 էջ: 

3. Հանրային կառավարում, ուս. ձեռնարկ, Հ. Կ. Հարություն-

յանի, Ա. Ա. Գևորգյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան, 

«Տիգրան Մեծ» հրատ., 2008, 320 էջ:  

4. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավար-

ման զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում (Յու. Մ. Սուվարյան և ուրիշներ), Երևան, «Տնտեսա-

գետ» հրատ., 2014, 164 էջ:  

5. Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ, ուս. ձեռ-

նարկ (տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆ. Է. Հ. Օրդյանի ընդհ. 

խմբ.), Երևան, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2000, 420 էջ: 

 

Իրավական ակտեր և օրենքներ 

6. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններ, ուժի մեջ է 

մտել 22.12.2015 https://www.arlis.am: 

7. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը, 

խմբ. 16.12.2016 ՀՕ—237-Ն https://www.arlis.am: 

8. «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենք, ընդուն-

ված է 2019 թվականի նոյեմբերի 14-ին https://www.arlis.am: 

9. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական 

օրենքը, ընդունված է 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին, 

https://www.arlis.am: 

10. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային 

բաժանման մասին» ՀՀ օրենքը փոփոխություններով, ընդունված 

է Ազգային ժողովի կողմից 7-ը նոյեմբերի 1995 թ. Ն-062-I, Հոդված 

6, https://www.arlis.am: 
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ԹԵՄԱ 9. ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ 

ԵՎ ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ հանրային կառավարման կարևոր բաղադրիչ է պետական 

կառավարումը, իսկ տարածքային կառավարումը՝ վերջինիս մի 

մասը: Դրա օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը պայմանավորվել է 

պետական կառավարման որոշ լիազորություններ տարածքային 

կառավարման մարմիններին պատվիրակելու ներդրմամբ:  

Խորհրդային կառավարման ժամանակաշրջանի ավարտից 

հետո ՀՀ վարչատարածքային կառավարման համակարգը կրել է 

որոշակի փոփոխություններ: Վարչատարածքային փոփոխու-

թյուններ եղել են նաև խորհրդային տարիներին: Փոփոխություն-

ների ժամանակագրությունը սկսվում է 1920 թվականի դեկտեմբե-

րի 29-ի դեկրետից, որով Խորհրդային Հայաստանը ժամանակա-

վորապես բաժանվեց վեց գավառի՝ Դարալագյազի, Դիլիջանի, 

Ղարաքիլիսայի, Նոր Բայազետի, Երևանի և Էջմիածնի: 1921 

թվականի հուլիսի 20-ի ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհի դեկրետով հանրա-

պետության տարածքը բաժանվեց Երևանի, Էջմիածնի, Ալեք-

սանդրապոլի, Լոռու, Իջևանի, Նոր Բայազետի, Դարալագյազի 

գավառների և երեսուներեք գավառամասերի: 1921 թվականի 

օգոստոսի 31-ին ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհը որոշում է Գորիսի, Տեղի, 

Տաթևի, Սիսիանի, Ղափանի, Մեղրիի գավառամասերից կազմա-

վորել Զանգեզուրի գավառը՝ Գորիսի կենտրոնով: 1929 թվականի 

հուլիսի 26-ին ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի նախագահության որոշմամբ 

հանրապետության տարածքը բաժանվում է հինգ գավառի կամ 

օկրուգի՝ Երևանի, Լենինականի, Լոռու, Սևանի, Զանգեզուրի, 

երեսուներեք շրջանի և երկու քաղաքների՝ Երևանի, Լենինակա-

նի: 1930 թվականի օգոստոսի 5-ից վարչատարածքային բաժան-

ման եռաստիճան՝ գյուղ, շրջան, գավառ, համակարգին փոխարի-

նում է երկաստիճան՝ գյուղ, շրջան համակարգը: 1987 թվականի 

սեպտեմբերի 1-ի տվյալներով, ՀԽՍՀ տարածքը բաժանված էր 
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երեսունյոթ գյուղական և տասը քաղաքային շրջանների, քսաներ-

կու հանրապետական, հինգ շրջանային ենթակայության քաղաք-

ների, երեսունմեկ քաղաքատիպ ավանների և չորս հարյուր յոթա-

նասունինը գյուղական խորհուրդների: Մինչև 1995 թվականը 

վարչատարածքային բաժանման բարեփոխումը, ՀՀ վարչատա-

րածքային կառուցվածքի առաջին աստիճանը բաղկացած էր 

երեսունյոթ վարչական շրջաններից և քսանմեկ հանրապետա-

կան ենթակայության քաղաքներից, իսկ երկրորդ աստիճանը՝ 

շուրջ 600 գյուղխորհուրդներից, քաղաքատիպ ավաններից և 

շրջանային ենթակայության քաղաքներից:  

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո սկսված բարեփո-

խումները շոշափեցին նաև հանրապետության վարչատարած-

քային կառուցվածքը: Պետական իշխանության իրականացման 

գործում կարևոր էին 1995 թվականի Սահմանադրության ընդու-

նումը, ինչպես նաև նույն թվականին ընդունված «Հայաստանի 

Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ 

օրենքը: Ըստ այդմ, վարչատարածքային բաժանման երկաստի-

ճան նոր համակարգի՝ առաջին աստիճանը ձևավորվեց տասը 

մարզից և մարզի կարգավիճակ ունեցող Երևան քաղաքից, իսկ 

երկրորդ աստիճանը՝ քառասունյոթ քաղաքային, տասներկու թա-

ղային և ութ հարյուր յոթանասունմեկ գյուղական համայնքներից, 

որոնց թիվը հետագայում փոփոխվել է: Մարզը հանրապետու-

թյան ամենախոշոր վարչատարածքային միավորն է, որն իր մեջ 

ներառում է քաղաքային, թաղային և գյուղական համայնքներ: 

Վարչատարածքային անճշտությունների ու փոփոխությունների 

շուրջ հնարավոր հանրային վեճերը կանխելու նպատակով գրեթե 

բոլոր բնակավայրերը ստացան առանձին համայնքի կարգավի-

ճակ:  

2000-ական թվականներից սկսած հանրային կառավարման 

և վարչատարածքային փոփոխություններն, ընդհանուր առմամբ, 

իրականացվել են պետության ժողովրդավարական ինստիտուտ-
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ների ու տնտեսության կայուն զարգացման նպատակով ստանձ-

նած միջազգային պարտավորությունների և հանրային կառա-

վարման համակարգի արդիականացման հրամայականով: 

Ներդրվել են մասնավորապես տարածքային կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման օրենսդրական նոր կարգավո-

րումներ, իրականացվել է համայնքների խոշորացում, բարելավ-

վել է վարչարարությունը: Այդուհանդերձ, մինչ օրս պահպանվող 

համակարգային խնդիրների թվում են տեղական ինքնակառա-

վարման միաստիճան լինելու, համայնքների խոշորացմանը զու-

գընթաց տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորու-

թյունները չընդլայնելու, «թույլ համայնքների» և շատ այլ խնդիր-

ներ:  

Տարածքային կառավարման պետաիրավական ինստիտու-

տի ստեղծման և նրա օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշ-

տությունը հանրապետությունում բխում է գլխավորապես ՀՀ 

Սահմանադրությունից: ՀՀ գործող Սահմանադրության 160-րդ 

հոդվածը սահմանում է Կառավարության տարածքային քաղա-

քականության իրագործումը: Կառավարությունը մարզերում իր 

տարածքային քաղաքականությունն իրագործում է մարզպետնե-

րի միջոցով: Մարզերում պետական կառավարումն իրականաց-

վում է հետևյալ սկզբունքների՝ ա) պետական և համայնքային շա-

հերի ներդաշնակման, բ) մարզպետների, պետական կառավար-

ման համակարգի այլ մարմինների ու վերջիններիս տարած-

քային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինների միջև համագործակցության և գործո-

ղությունների փոխհամաձայնեցվածության, գ) տարածքային հա-

մաչափ և կայուն զարգացման հիման վրա: 
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Տարածքային կառավարումը՝ կառավարության տարածքային 

քաղաքականությանը համապատասխան, պետական կառավար-

ման կիրարկումն է մարզերում, որն իրականացվում է մարզպե-

տարանի աշխատակազմի, մարզային կազմակերպությունների, 

հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառա-

յությունների, ինչպես նաև ՏԻՄ-երի գործունեության վարչական 

հսկողության միջոցով: 

 

Տարածքային կառավարման համակարգի ձևավորման ուղ-

ղությամբ կատարած կարևոր քայլ եղավ ՀՀ տարածքային կառա-

վարման ոլորտում Կառավարության քաղաքականությունը մշա-

կող և իրականացնող մարմնի և մարզպետի ինստիտուտի ստեղ-

ծումը: ՀՀ տարածքային կառավարման ոլորտում լիազոր մարմնի 

գործառնության հիմնական խնդիրներն են. ա) մշակում է տա-

րածքային զարգացման ռազմավարությունն ու դրա իրականաց-

մանն ուղղված ծրագրերը բ) պետական կառավարման համա-

կարգի մարմիններից, մարզպետներից և ՏԻՄ-երից սահմանված 

կարգով ստանում է Կառավարության տարածքային քաղաքա-

կանությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, գ) իրա-

կանացնում է իրավական հսկողություն համայնքի ղեկավարի սե-

փական և պետության պատվիրակված լիազորությունների ու 

համայնքի ավագանու լիազորությունների իրականացման 

նկատմամբ, ինչպես նաև գրավոր համաձայնություն է տալիս 

մասնագիտական հսկողության մարմինների կողմից իրականաց-

վող մասնագիտական և իրավական հսկողությանը և այլն: 2021 

թվականին «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հա-

մապատասխան լրացման համաձայն՝ ստեղծվել է տարածքային 

կառավարման ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի հաստի-

քը, ով ա) մարզպետների գործունեության արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով համակարգում է մարզպետների ըն-
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թացիկ գործունեությունը, ինչպես նաև պետական կառավարման 

համակարգի այլ մարմինների հետ վերջիններիս աշխատանքնե-

րը, բ) քննարկում և համադրում է տարածքների համաչափ զար-

գացումն ապահովելու նպատակով ՀՀ պետական բյուջեով և այլ 

միջոցներով նախատեսվող ծրագրերը, գ) իրավական հսկողու-

թյուն է իրականացնում մարզպետների ընդունած որոշումների 

նկատմամբ և անհրաժեշտության դեպքում դրանք ուժը կորցրած 

ճանաչելու վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում 

վարչապետին, դ) իրականացնում է մարզպետի աշխատակազմի 

գործունեության վերահսկողությունը, ե) լսում է մարզպետի աշ-

խատակազմի գործունեության մասին հաշվետվությունները, 

քննում է գործունեության ստուգման արդյունքները:  

Կառավարությունը մարզերում իր տարածքային քաղաքա-

կանությունն իրագործում է մարզպետի միջոցով: Մարզպետներին 

նշանակում և ազատում է Կառավարությունը: Մարզերում պետա-

կան կառավարում իրականացնող, Կառավարության կողմից 

նշանակված մարզպետների ընդհանուր լիազորություններն են. 

ա) սահմանված կարգով փոխվարչապետի միջոցով Կառավա-

րության և վարչապետի քննարկման է ներկայացնում նրանց 

իրավասությանը վերապահված հարցերը բ) ՊԿՄ-ների տարած-

քային ստորաբաժանումներից և ՏԻՄ-երից ստանում է տարած-

քային համաչափ զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքա-

կանության իրականացման գործընթացներին առնչվող տեղե-

կատվություն և նյութեր, գ) լիազորված մարմին է ներկայացնում 

առաջարկություններ տարածքային համաչափ զարգացման 

ուղղված պետական քաղաքականության իրականացման ուղղու-

թյամբ, դ) նախապատրաստում և փոխվարչապետի միջոցով 

առաջարկություններ է ներկայացնում Կառավարություն մար-

զում պետական կառավարման իրականացման համար պետա-

կան բյուջեից անհրաժեշտ ամենամյա հատկացումների վերաբե-

րյալ և օրենքով սահմանվող շատ այլ լիազորություններ: Մարզ-



112 

պետները համակարգում են պետական կառավարման մարմին-

ների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը, բա-

ցառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: Երևանում տարած-

քային կառավարման առանձնահատկությունները սահմանվում 

են օրենքով: 

 «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի համա-

ձայն՝ մարզպետի բազմաթիվ լիազորությունների շարքում, 

առանձնակի ուշադրության են արժանի տարածքային համաչափ 

զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականության իրակա-

նացման գործընթացներին առնչվող տեղեկատվություն և նյութեր 

համայնքներից պահանջելու, վերջինին ուղղված պետական քա-

ղաքականության իրականացման ուղղությամբ լիազորված մար-

մին առաջարկություններ ներկայացնելու լիազորությունները: 

Բացի այդ, մարզպետը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել մարզի 

տարածքում պետական սեփականության պահպանության և ար-

դյունավետ օգտագործման, քաղաքացիների իրավունքներն ու 

ազատությունները ապահովելու ուղղությամբ: Մարզպետը ունի 

հաշվետվողականության ապահովման լիազորություններ, ներառ-

յալ իր գործունեության և մարզի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական 

վիճակի մասին ամենամյա հաշվետվությունը, համայնքներում 

պետական քաղաքականության իրականացման գործընթացի վե-

րաբերյալ և այլն: 

Մարզպետները օրենսդրությամբ իրենց վերապահված իրա-

վասության սահմաններում մարզի տարածքում կառավարության 

տարածքային քաղաքականությունն իրականացնում են հետևյալ 

բնագավառներում` ֆինանսներ, քաղաքաշինություն, տրանս-

պորտ և ճանապարհաշինություն, գյուղատնտեսություն և հողօգ-

տագործում, կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական 

պաշտպանություն, մշակույթ և սպորտ, շրջակա միջավայրի 

պահպանություն: Տարածքային քաղաքականությունը նշված 

բնագավառներում մարզպետներն իրականացնում են մարզպե-
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տարանների աշխատակազմերի, մարզային ենթակայության 

կազմակերպությունների միջոցով: Մարզպետները նշանակվում և 

ազատվում են Կառավարության որոշմամբ: Մարզպետները հաշ-

վետու և պատասխանատու են Կառավարության առջև: 

ՀՀ տարածքային քաղաքականության շուրջ երեք տասնամ-

յակ իրականացվող քաղաքականության գերակա խնդիրներից 

մեկը վարչատարածքային մասնատված համակարգն է: Մարզե-

րը էականորեն տարբերվում են բնակչության թվաքանակով, 

բնակլիմայական պայմաններով, սոցիալ-տնտեսական ենթակա-

ռուցվածքներով, ինչպես նաև իրենց կարգավիճակով (լեռնային, 

բարձր լեռնային, սահմանամերձ և այլն): Վերոթվարկված 

խնդիրները լուծելու և մարզերի միջև շեշտակի տարբերություննե-

րը մեղմելու, գլխավորապես ՏԻ արդյունավետության բարձրաց-

ման ու համայնքների ավելի արագ զարգացման նպատակով, ՀՀ-

ում մշակվել է համայնքների խոշորացման հայեցակարգը: Հա-

մայնքների խոշորացումը, կարելի է ասել, ապակենտրոնացումից 

ածանցվող գործընթաց է, որն իրականացվում է վարչատարած-

քային փոփոխությունների, այն է՝ համայնքների միավորման կամ 

կարգավիճակի փոփոխության եղանակով: 

Տեղական ինքնակառավարման միավորներում խոշորացման 

գործընթացի ուսումնասիրության տեսական հիմքերը ներկայաց-

ված և հիմնավորված են «Բարեփոխումների տեսության» շրջա-

նակներում (նույն՝ «Теория реформ»), որի բազում ուղղություննե-

րից է տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացումն 

ու ժողովրդավարացումը: Այդ տեսության համաձայն՝ համայնք-

ների խոշորացման դրական կողմերի շարքում նշվում են հան-

րային (համայնքային) ծառայությունների ծավալային աճը, հա-

մայնքների ֆինանսական ու բյուջետային կարողություններն 

ավելացնելու հնարավորությունները, քաղաքական հովանավոր-

չության ձևերից խուսափելու ինստիտուցիոնալ եղանակները և 

այլն: Համայնքների խոշորացումը, նույն տեսության համաձայն, 
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հնարավորություն է տալիս խորացնելու ապակենտրոնացման 

քաղաքականությունը՝ նոր կազմավորված (խոշորացված) հա-

մայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերա-

պահելով ավելի մեծ ծավալի լիազորություններ և դրանով իսկ մե-

ծացնելով վերջիններիս դերը հանրային կառավարման համա-

կարգում: Բարեփոխումների տեսության մեջ «համայնքների խո-

շորացում» հասկացության սահմանումը նշանակում է առանձին 

բնակավայրերի համայնքի կարգավիճակից զրկում և դրանց միա-

վորում նոր համայնքի սահմաններում: Նույն սահմանումը 

տրվում է նաև ՀՀ համայնքների խոշորացման հայեցակարգում, 

ինչը նշանակում է, որ համայնքների խոշորացման տրամաբանու-

թյունը մեզանում ևս կիրարկվել է միջազգայնորեն ճանաչված տե-

սությանը համահունչ: 

 

Առանձին բնակավայրերի համայնքի կարգավիճակից զրկումը և 

դրանց միավորումը նոր համայնքի սահմաններում անվանում են 

համայնքների խոշորացում: 

 

ՀՀ համայնքային խոշորացման և միջհամայնքային միավո-

րումների ձևավորման հայեցակարգին հավանություն է տրվել 

Կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի նիստի N 44 ար-

ձանագրային որոշմամբ: 2014 թվականի ընթացքում ՀՀ Կառա-

վարության անմիջական օժանդակությամբ շարունակվել են աշ-

խատանքները համայնքների խոշորացման ուղղությամբ: Հավա-

նություն է տրվել Կառավարության ծրագրին և ներկայացվել ԱԺ՝ 

իրականացնելու համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագի-

րը: Առկա առաջարկություններից հավանության է արժանացել 

համայնքների խոշորացումն ըստ փնջերի: Տեսականորեն այդ 

ուղղությամբ փորձագիտական աշխատանքներ տարվել են 2007 

թվականից, որոնց հիման վրա մշակվել է Հայեցակարգը: Գործ-

նականում նոր վարչատարածքային միավորների ձևավորման 
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աշխատանքները սկսվեցին 2013 թվականից, որոնց ավարտին՝ 

2015 թվականին, ՀՀ Ազգային ժողովը հավանություն տվեց Դիլի-

ջան, Թումանյան և Տաթև համայնքների խոշորացման գործըն-

թացին: Վերոնշյալ երեք համայնքներում անցկացված տեղական 

հանրաքվեի դրական արդյունքներն առնվազն փաստում են, որ 

վարչատարածքային փոփոխությունները պահանջված էին տե-

ղական ինքնակառավարման համակարգում: Պահանջված լինե-

լու առավել ակնհայտ պատճառների շարքում կարելի է նշել նույն 

վարչատարածքային մասնատվածությունը, որը գործնականում 

ազդել է կառավարման արդյունավետության վրա, ինչպես նաև 

համայնքների թույլ ենթակառուցվածքները, հանրային ծառայու-

թյունների ցածր որակը, համայնքային խնդիրների լուծման հա-

մար ֆինանսական միջոցների սակավությունը և այլն: Ճիշտ է, 

միջազգային պարտավորությունների համատեքստում ՀՀ Կառա-

վարությունը համաձայնվեց Հայաստանում ներդնել տեղական 

ինքնակառավարման համակարգը, այդուհանդերձ խոշորացման 

գործընթացից հետո կենտրոնական իշխանությունից համայնքնե-

րի կախվածությունը չնվազեց: Հանրային կարծիքի ուսումնասի-

րությունների համաձայն՝ խոշորացման գործընթացի արդյունքնե-

րը գոհացնող չեն եղել, ըստ այդմ, գործընթացի հանրային օգտա-

կարության աստիճանը բավականին ցածր է գնահատվել: 2015 

թվականի նոյեմբերի 24-ին ընդունվել է «ՀՀ վարչատարածքային 

բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն-

ներ կատարելու օրենսդրական փաթեթը, որը ներառում է «բազ-

մաբնակավայր համայնք» հասկացությունը և դրա սահմանումը, 

համայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքները, չափո-

րոշիչները, նոր ձևավորված Թումանյան, Դիլիջան և Տաթև բազ-

մաբնակավայր համայնքների կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի 

ցանկը և նրանց վարչական սահմանների նկարագրությունը: 2016 

թվականին ՀՀ վարչատարածքային բաժանման համակարգում 

շարունակվել է 2015 թվականին սկիզբ առած համայնքների խո-
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շորացման գործընթացը։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա՝ 

2016 թվականին խոշորացման փնջերի թիվը ավելի մեծ էր՝ 15 

փունջ, որոնք ընդգրկված են Շիրակի, Տավուշի, Արարատի, 

Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում։ 2016 թվականի հունիսի 17-

ին ՀՀ ԱԺ կողմից ընդունված օրենքի համաձայն՝ փոփոխություն-

ներ կատարվեցին «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» 

ՀՀ օրենքում, համաձայն որի՝ նախկին 118 համայնքներ, որոնք 

ընդգրկում էին 135 բնակավայրեր, խոշորացվեցին և ձևավորվե-

ցին 15 նոր համայնքներ՝ իրենց կենտրոններով (ավելի մանրա-

մասն տե՛ս Հավելված 2-ը)։ 

Ի լրումն արդեն քննարկվող խնդիրների՝ ՀՀ տեղական ինք-

նակառավարման համակարգի մասնատվածության խնդիրը լու-

ծելու անհրաժեշտությունից դրդված՝ որոշում ընդունվեց ստեղծել 

նոր բազմաբնակավայր համայնքներ, որը կրկին պետք է իրակա-

նացվեր համայնքների խոշորացման միջոցով: Բազմաբնակա-

վայր համայնքների ձևավորման ամենախնդրահարույց կետը վե-

րաբերում է խոշորացվող կամ միավորվող համայնքների «արդյու-

նավետ թվին» (վերջինը ենթադրում է սահմանային այն միավորը, 

որը թույլ է տալիս արդյունավետ կառավարել ու ղեկավարել): 

Հասկանալու համար, թե ինչ շեշտադրումներով է ընթանում տե-

ղական միավորների արդյունավետ թվի մասին մասնագիտական 

խոսույթը (դիսկուրսը), քննարկենք համայնքների համաչափ զար-

գացման և արդյունավետ կառավարման միջազգային փորձը: Եվ-

րոպական երկրների փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 

որ տեղական ինքնակառավարման միավորների արդյունավետ 

թիվը տարբերվում է, իսկ, այսպես կոչված, խոշորացվող հա-

մայնքների արդյունավետ թիվը որոշում են, որպես կանոն, տնտե-

սական նպատակահարմարության, ժողովրդավարության, հան-

րային ծառայությունների մատուցման չափանիշներով: Հիմք ըն-

դունելով այս տրամաբանությունը՝ ՀՀ-ում նույնպես համայնքնե-

րի խոշորացման հիմքում դրվել են նույն սկզբունքները և չափա-
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նիշները: Մինչև այժմ համայնքների միավորման գործընթացի 

ուսումնասիրությունը փաստում է, որ 1-ին փուլում՝ 2015 թվակա-

նին, ձևավորվել է 3, 2-րդ փուլում՝ 2016 թվականին՝ 15, 3-րդ փու-

լում՝ 2017 թվականին՝ 34 բազմաբնակավայր համայնքներ: Սա-

կայն խոշորացված ու բազմաբնակավայր համայնքներն արդյու-

նավետ կառավարելու խնդիրները և դրանց զարգացման թույլ 

տեմպը փաստում են գործարկման մեթոդական սխալների մա-

սին:  

Մինչև 2011 թվականի բարեփոխումների մեկնարկը ՀՀ-ում 

փոքր համայնքների համար համայնքային ծառայությունների 

բարելավման այլընտրանքային տարբերակ է համարվել միջհա-

մայնքային համագործակցության ձևավորումը: Ավելին, ՄՄ-ների՝ 

որպես տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդի ինս-

տիտուտի ուսումնասիրությունից հանգում ենք, որ ՀՀ մարզային 

ու համայնքային ծառայություններն ընդլայնելու և բարելավելու 

տեսանկունից գրանցվել է դրական տեղաշարժ: ՀՀ տեղական 

ինքնակառավարման համակարգում վարչատարածքային միա-

վորների միջև առավել օրգանական միասնությունը ապահովելու 

տեսանկյունից ևս ՄՄ ինստիտուտն առավելություններ ունի հա-

մայնքների խոշորացման գործընթացի նկատմամբ: Այսպիսով՝ 

միջհամայնքային միությունների ստեղծումը վարչատարածքային 

փոփոխությունների կարևոր ուղղություն է: Միջհամայնքային հա-

մագործակցությունը ոչ պակաս կարևորվում է նաև պատվիրակ-

ված ու սեփական լիազորությունների իրականացման ընթաց-

քում: Համագործակցությունն անչափ կարևորվում է կառավար-

ման արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից, որով-

հետև առանձին համայնքներ պարզապես ի զորու չեն լուծելու 

իրենց համայնքներում առաջացած կառավարման խնդիրները, 

քանի որ փորձ ու անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ չունեն՝ 

հրավիրելու այդ ոլորտի բարձրակարգ մասնագետներին: 
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Համայնքների խոշորացումը հնարավորություն է տալիս խո-

րացնել ապակենտրոնացման քաղաքականությունը, նոր կազմա-

վորված խոշոր համայնքների ՏԻՄ-երին վերապահելով առավել 

մեծ ծավալների լիազորություններ՝ մեծացնելով նրանց դերը հան-

րային կառավարման համակարգում: Եվրոպայում դեռևս կան քիչ 

թվով երկրներ, որտեղ պահպանվել են մեծ թվով փոքր համայնք-

ներ՝ Ֆրանսիա, Իսպանիա, Հունգարիա, Չեխիա և այլն: Սակայն 

այդ երկրներում գործում են տեղական ինքնակառավարման 

երկրորդ, երրորդ մակարդակներ, որոնք լուծում են տեղական 

ինքնակառավարման միավորների մասնատվածության բացը: 

Ժողովրդավարական կերպափոխումների միջազգային փորձը 

ցույց է տալիս, որ անցումային (տրանզիտի) փուլում գտնվող պե-

տությունները հանրային կառավարման բարեփոխումները, որ-

պես կանոն, իրականացնում են մեխանիկորեն, առանց ազգային 

առանձնահատկությունները, ռեսուրսներն ու հնարավորություն-

ների ներուժը ճշգրիտ հաշվարկելու: Բացի այն, որ դա չի լուծում 

առկա խնդիրները, դեռ մի բան էլ ավելացնում է նորերը: Հարկ է, 

այդուհանդերձ, նշել, որ կառավարման հաջող փորձը պետք է 

լինի ուղենիշ ցանկացած պետության համար, քանի որ այդ դեպ-

քում է հնարավոր առնվազն արտաքին աշխարհի հետ համընթաց 

զարգանալ: Սակայն մշտապես միջազգային փորձի վրա հիմնվե-

լու և դրանից «կառչած լինելու» բացասական հեևանքն այն է, որ 

ժողովրդավարության անցումային փուլում գտնվող պետություն-

ներն անընդհատ փնտրտուքի մեջ են: Այդ անվերջանալի 

փնտրտուքը (և ոչ միայն) իրապես խանգարում է պետության ինք-

նուրույն զարգացման ու արդիականացման գործընթացներին: 

ՀՀ-ում համայնքների խոշորացումը չի ունեցել բացարձակ 

դրական կամ բացասական կողմեր: Գործընթացի վերլուծությունը 

փաստում է, որ ձեռք բերված արդյունքներն ունեցել են միաժա-

մանակ դրական ու բացասական կողմեր: Առաջին դրական կողմն 

այն է, որ համայնքների խոշորացումը մասամբ կարողացել է լու-



119 

ծել տեղական ինքնակառավարման համակարգի մասնատվածու-

թյան խնդիրը, ստեղծել բազմաբնակավայր համայնքներ: Սա-

կայն նույն գործընթացի բացասական կողմն այն է, որ մինչև օրս 

որոշված չէ խոշորացվող կամ միավորվող համայնքների «արդյու-

նավետ թիվը»: Ավելին, խոշորացման ընթացքում թույլ են տրվել 

մեթոդական սխալներ, օրինակ՝ միամակարդակ տեղական ինք-

նակառավարման առանձնահատկությունները հաշվի չառնելը, 

ինչը հանգեցրել է կառավարման կառուցակարգի բարդացմանը: 

Ընդհանրացնելով կարելի է նշել, որ ՀՀ անկախ պետականու-

թյան ամրապնդմանը և շուկայական տնտեսության արմատա-

վորմանն ուղղված բարեփոխումների համատեքստում առանց-

քային նշանակություն ունի տարածքային կառավարման հստակ 

քաղաքականության մշակումը և իրականացումը: Դրա համար 

ստեղծվել են որոշակի նախադրյալներ. կազմավորվել են վարչա-

տարածքային միավորներ (մարզեր և համայնքներ), դրանց գոր-

ծունեության ապահովման համար հատկացվել են ֆինանսական 

ռեսուրսներ, ձևավորվել են կառավարման մարմիններ, մշակվել և 

իրականացվում են տարաբնույթ սոցիալ-տնտեսական զարգաց-

ման ծրագրեր: Սակայն, վարչատարածքային միավորների կա-

ռավարման խնդիրները իրական և ենթակայական պատճառնե-

րով լուծվել են առանց գիտական հիմնավորումների և վերլուծու-

թյունների: Տարածքային կառավարումը ՀՀ-ում բնորոշվում է որ-

պես տեղերում պետական կառավարում, որն իրականացվում է 

գործադիր իշխանության կողմից նշանակված կառավարության 

ներկայացուցիչների և նրանց աշխատակազմերի միջոցով: Ըստ 

այդմ, տարածքային կառավարման բարելավման կարևոր ուղղու-

թյուններից պետք է լինի մարզերի կառավարմանը քաղաքացիա-

կան հասարակության մասնակցության կառուցակարգերի մշա-

կումը և իրականացումը: 
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Սեմինար պարապմունքի հարցեր 

Ներկայացնել. 

 տարածքային կառավարման սահմանումն ու գործա-

ռույթները, 

 ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգը և դրա կա-

ռուցվածքային տարրերը, 

 ՀՀ տարածքային կառավարման մարմինների ձևավոր-

ման կարգն ու լիազորությունները, 

 Միջհամայնքային միավորումների և վարչատարածքային 

փոփոխությունների փոխլրացման խնդիրը:  

 

Գրականություն 

1. Ալթունյան Կ., Համայնքների խոշորացումը ՀՀ տեղական 

ինքնակառավարման համակարգում. Դրական և բացասական 

կողմերի վերլուծություն, Գիտական Արցախ, №1(8), «Արցախ» 

հրատ., Երևան, 2021, էջ 35-46: 

2. Ալեքսանյան Մ., Տարածքային կառավարումը Հայաստա-

նի Հանրապետությունում, Երևան, «Միվա-Պրես», 2000, 164 էջ: 

3. Կիրակոսյան Ն., Օրդյան Հ., Տարածքային զարգացում և 

կառավարում, Երևան, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2005, 

171 էջ:  

4. Зандер Е. В., Региональное управление и территориаль-

ное планирование (Е. В. Зандер, Е. В. Лобкова, Т. А. Смирнова), 
Учеб. пособие, Красноярск, 2015, 282 ст. 

5. Черкасов К., Государственное территориальное управле-

ние в России, Изд. Директ-Медиа, М.-Берлин, 2014. 

6. A Concrete Challenge for Territorial Governance in Europe: 

Regional Participation to EU Cohesion Policy, IGI Global, 2021, 13 p. 

7. Territorial Governance across Europe: Pathways, 

Practices and Prospects (edit. by Peter Schmitt, Lisa Van Well), by 

Routledge, 2017, 296 p. 



121 

Իրավական ակտեր և օրենքներ 

8. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փո-

փոխություններ, 22.12.2015; /www.arlis.am: 

9. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, ընդ. է մար-

տի 23, 2018; /www.arlis.am:  

10. «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքը, ընդ. է 

նոյեմբերի 14, 2019, Հոդված 5; /www.arlis.am: 
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ԹԵՄԱ 10. ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

Տնտեսության ճյուղային և տարածքային վերակառուցման, 

սոցիալական նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելու և զարգացնե-

լու, ինչպես նաև համայնքային մի շարք այլ հիմնահարցեր լուծե-

լու համար ՏԻՄ-երը՝ որպես ֆինանսական լծակ, օգտագործում 

են տեղական բյուջեն: Հետևաբար, տեղական ինքնակառավար-

ման համակարգում առանցքային նշանակություն ունի տեղական 

բյուջեի ուսումնասիրությունը:  

 

Այն ռեսուրսները, որոնք անմիջականորեն և ամբողջությամբ 

գտնվում են ՏԻՄ-երի տրամադրության տակ և նրանց կողմից 

ուղղվում համայնքների կառավարման ու սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորման նպատակներին, ձևա-

վորում են տեղական բյուջեն: 

 

Տեղական կամ համայնքային բյուջեն ծառայում է համայնքի 

բնակչության կյանքի ընթացիկ ու հեռանկարային բարեկեցիկ 

պայմաններ ստեղծելուն: Ֆինանսական ինքնիշխանությունն, իր 

հերթին, գործնականում նպաստում է տեղական միավորների 

լիազորությունների ընդլայնումը: ՏԻՄ-երին լրացուցիչ լիազորու-

թյունների տրամադրումն իրականացվում է համայնքների և կա-

ռավարության կողմից բյուջեների փաստացի կատարման համե-

մատական վերլուծության հիման վրա: Վերջինը հնարավորու-

թյուն է տալիս գնահատելու ՏԻՄ-երի լիազորությունների ընդ-

լայնման հետ առնչվող ռիսկերը: Ըստ այդմ, լիազորությունների 

ապակենտրոնացումը դատապարտված է ձախողման, եթե լուծ-

ված չէ այդ լիազորությունների իրականացման համար հատկաց-

ված ֆինանսական ռեսուրսների ապահովման խնդիրը: Մատ-
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նանշված հիմնահարցը տեղական ինքնակառավարման կարևո-

րագույն հարցերի շարքում է և պատահական չէ, որ այդ մասին 

նշվում է նաև տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական հռչա-

կագրում: Հռչակագրի 9-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ ֆինան-

սական միջոցները պետք է համաչափ լինեն սահմանադրությամբ 

և օրենքով ՏԻՄ-երին տրված լիազորություններին:  

 Բյուջետային քաղաքականությունը սկսվում է բյուջետային 

գործընթացի կազմակերպմամբ, որը քաղաքականության բաղկա-

ցուցիչ մաս է: Հայաստանում բյուջետային գործընթացի կարգա-

վորման իրավական հիմքերը դրվել են ՀՀ Սահմանադրությամբ 

(1995), ապա «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքով 

(1997): Այդ կերպ, մտնելով կանոնակարգված հունի մեջ, հետայ-

սու բյուջեն կազմելու, քննարկելու, ընդունելու, կատարելու և վե-

րահսկելու հստակ ընթացակարգեր ու սկզբունքներ են գործարկ-

վում: Այդուհանդերձ, մինչ այսօր ՀՀ ՏԻՄ-երում բյուջետային գոր-

ծընթացի կառուցակարգերն արդիականացնելու խնդիրը շարու-

նակում է մնալ հրամայական: Ակներև է, որ բյուջետային գործըն-

թացը ժողովրդավարության հաստատման ու ամրապնդման կա-

րևոր գործիք է, համայնքի ֆինանսական միջոցների նկատմամբ 

հանրային վերահսկողություն իրականացնելու միջոց:  

Բյուջետային քաղաքականության մյուս կարևոր բաղկացու-

ցիչ տարրը բյուջեի տեսակն է, որն ինչպես ցույց տվեց միջազ-

գային փորձի ուսումնասիրությունը, լինում է ըստ ծախսատեսակ-

ների, ըստ աշխատանքների կատարման արդյունքների և ծրագ-

րային: Վերլուծելով այդ երեք տեսակների առավելություններն ու 

թերությունները, հարկ է նշել, որ ծախսային բյուջեն բավականին 

պարզ տրամաբանություն ունի, քանի որ սահմանում է, թե ինչ 

գումարներ են ծախսվելու յուրաքանչյուր ծախսային հոդվածի 

գծով (որքան և ինչ ուղղությամբ են արվելու ծախսերը): Քանի որ 

ծախսային բյուջեն տեղեկատվություն չի պարունակում որևէ 

ծրագրի, ակնկալվող արդյունքների, համայնքային ծառայու-
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թյունների և ծախսողների վերաբերյալ, ուստի այն արդի կառա-

վարման ժողովրդավարական սկզբունքով մշակված բյուջեի տե-

սակ դժվար է համարել: Հաջորդ տեսակը ծրագրային բյուջեն է, 

որն անհամեմատ ավելի բարդ փաստաթուղթ է: Ծրագրային բյու-

ջեում ներկայացվում են ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները, 

պլանավորված միջոցառումները: Ի տարբերություն ծախսայինի, 

ծրագրային բյուջեն պարունակում է ֆինանսական և ոչ ֆինան-

սական բնույթի տեղեկատվություն, ինչն այն առավել հասկանալի 

ու թափանցիկ է դարձնում: Եվ վերջինը, ըստ աշխատանքների 

կատարման արդյունքների բյուջեն է, որը գերազանցապես թիրա-

խավորում է համայնքի գործունեությունն ու կատարողականը: 

Դրա առավելությունն այն է, որ սահմանելով համայնքի առաքե-

լությունը, նպատակներն ու խնդիրները, միաժամանակ կապ է 

հաստատում համայնքի ռազմավարական զարգացման ծրագրի 

իրականացման համար անհրաժեշտ ներդրումների, ընթացիկ աշ-

խատանքների և ակնկալվող արդյունքների միջև:  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 83-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր տարի համայնքի բյուջեն 

հաստատում է համայնքի ավագանին:  

 

Համայնքի բյուջեն եկամուտների (մուտքերի) ձևավորման 

և ծախսման մեկ տարվա ֆինանսական ծրագիր է, որը նպատա-

կաուղղված է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի և տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների՝ օրենքով վերապահված 

լիազորությունների իրականացմանը: 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք,  

83-րդ հոդված, ընդ. 2002 թ. 
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ՏԻՄ-երի լիազորությունների պատշաճ իրականացումն 

ապահովելու համար անհրաժեշտ է բյուջեի մուտքերի և ելքերի 

իրականացման ապահովում: Ֆինանսավորման աղբյուրների կա-

ռուցվածքը բավականին խրթին է, ուստի, մեթոդական առումով 

հարմար է տեղական կամ համայնքային բյուջեն բաժանել վար-

չական և ֆոնդային մասերի:  Բյուջետային համակարգը քննար-

կելիս հարկավոր է անդրադառնալ նաև պահուստային ֆոնդին: 

Բյուջեի և՛ վարչական մասը, և՛ ֆոնդային մասը կարող են ունենալ 

պահուստային ֆոնդ: Կառուցվածքային այդ մասերից յուրաքան-

չյուրի համար, իր հերթին, տարանջատում են եկամուտների և 

ծախսերի ենթամասերը: Համայնքի բյուջեի վարչական մասից 

ֆինանսավորվում են ՏԻՄ-երի սեփական լիազորությունների 

իրականացման հետ կապված ընթացիկ, պետության պատվիրա-

կած լիազորությունների կատարման և ֆոնդային մասի միջոցնե-

րի մասհանումների գծով ծախսերը, վարչական մասի ծախսերի 

ֆինանսավորման նպատակով ներգրաված բյուջետային փո-

խատվությունների մարումը: Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասից 

ֆինանսավորվում են ՏԻՄ-երի սեփական լիազորությունների 

իրականացման հետ կապված կապիտալ ծախսերը, ֆոնդային 

մասի ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ներգրաված վար-

կերի մարումը, ինչպես նաև բյուջետային փոխատվությունների 

տրամադրումը: Բյուջեի յուրաքանչյուր մասի պահուստային ֆոն-

դը կարող է օգտագործվել տվյալ տարվա բյուջեով չկանխատես-

ված ծախսերի կամ նախատեսված ծախսերի լրացուցիչ ֆինան-

սավորման համար:  

Համայնքային բյուջեն, ըստ օրենքի, ձևավորվում է հետևյալ 

մուտքերից՝ ա) հարկային եկամուտներից (հողի, գույքի հարկե-

րից և այլն, ընդ որում, 2021 թվականի հունվարի 1-ից տեղական 

հարկերի անվանումները փոխվել են՝ անշարժ գույքի հարկ և փո-

խադրամիջոցների գույքահարկ), բ) պետական տուրքերից (քա-

ղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, նոտարական կող-
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մից նոտարական ծառայություններ կատարելու) և տեղական 

տուրքերից, գ) այլ եկամուտներից՝ համայնքի սեփականություն 

համարվող գույքի, այդ թվում՝ հողերի, դրանց վարձակալության 

վճարներից, տեղական վճարներից և այլն, դ) ոչ ֆինանսական 

ակտիվների օտարումից ստացվող միջոցներից՝ համայնքային 

սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների, հողերի և ոչ 

նյութական ակտիվների օտարումից ստացվող միջոցներից, ե) 

պաշտոնական դրամաշնորհների ձևով ստացվող հատկացումնե-

րից, այդ թվում՝ պետական բյուջեից ֆինանսական համահար-

թեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներից, այլ դոտա-

ցիաներից, սուբվենցիաներից և այլն:  

Ընդհանուր առմամբ, նշենք, որ համայնքային բյուջեի եկա-

մուտներ ասելով նկատի է առնվում ստացվող դրամական միջոց-

ները, որոնք ներառում են օրենքով ամրագրված բյուջետային 

եկամուտները, բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը, 

բյուջեից տրամադրված բյուջետային վարկերը և փոխատվու-

թյունների գումարների վերադարձից, ոչ դրամական տեսքով այլ 

ֆինանսական ակտիվների ու ոչ ֆինանսական ակտիվների օտա-

րումից ստացվող և այլ դրամական միջոցները: Նկատենք նաև, որ 

եկամուտների տեսակները հստակ դասակարգված են ըստ հա-

մայնքային բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերի: Այսպես օրի-

նակ՝ համայնքային բյուջեի վարչական մասի եկամուտների մեջ 

ներառված են հարկային եկամուտները, տուրքերը, պաշտոնա-

կան դրամաշնորհները (դոտացիաներ, ընթացիկ սուբվենցիաներ), 

հողերի և գույքի վարձակալությունից, վարչական իրավախախ-

տումների համար, վարչական պատասխանատվության միջոցնե-

րի կիրառումից, մատուցվող համայնքային ծառայությունների դի-

մաց գանձվող վճարներից ստացվող մուտքերը: Ինչ վերաբերում է 

բյուջեի ֆոնդային մասի եկամուտներին, ապա վերջինում ներառ-

ված են պաշտոնական դրամաշնորհները կապիտալ սուբվենցիա-

ների տեսքով, վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոն-
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դային բյուջե կատարվող հատկացումները, ոչ ֆինանսական ակ-

տիվների հետ գործառնություններից մուտքերը, ինչպես նաև պե-

տական բյուջեից ստացված վարկերը, ՏԻՄ-երի թողարկած պար-

տատոմսերի տեղաբաշխումից ստացված միջոցները և այլն: Հա-

մայնքային բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերի ծախսերի 

կառուցվածքը բավականին խրթին է: Համայնքային բյուջեի 

ծախսերը դասակարգում են ըստ ՏԻՄ-երի գործառույթների, գե-

րատեսչական բաշխվածության (կրթական, մշակութային, մար-

զական հաստատություններ) և ծախսերի տնտեսագիտական բո-

վանդակության (աշխատանքի վարձատրություն, ապրանքների և 

ծառայությունների ձեռքբերում, սոցիալական նպաստներ և կեն-

սաթոշակներ): Վերադառնալով ծախսերի կառուցվածքին՝ հարկ է 

նշել, որ համայնքի բյուջեի վարչական մասի ծախսեր (ըստ ծախ-

սերի գործառական դասակարգման) են ընդհանուր բնույթի հա-

մայնքային ծառայությունների ծախսերը, օրենքով ՏԻՄ-երին վե-

րապահված լիազորությունների իրականացման ընթացիկ ծախ-

սերը՝ համայնքի գործունեության բոլոր ոլորտներում: Բյուջեի 

ֆոնդային մասի ծախսեր են օրինակ՝ ՏԻՄ-երի կողմից իրենց վե-

րապահված լիազորությունների շրջանակներում կատարվող կա-

պիտալ ծախսերը, ֆոնդային բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավոր-

ման նպատակով ներգրավված վարկերի և ՏԻՄ-երի թողարկած 

պարտատոմսերի տեղաբաշխումից միջոցների մարումները և 

բյուջետային փոխատվությունների տրամադրումը: Եվ ուրեմն, 

բյուջեն համայնքների ինքնուրույնությունն ապահովելու երաշ-

խիքներից է, և այդ տեսանկյունից առավել արդյունավետ է, երբ 

համայնքի ֆինանսական եկամուտները առավելապես ձևավոր-

վում են սեփական եկամուտներից: Համայնքի բյուջեի սեփական 

հիմնական եկամտատեսակներն են հարկերը, տուրքերը և այլ 

եկամուտները (բացառությամբ պատվիրակված լիազորություննե-

րի իրականացման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոց-

ների):  
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Համայնքի բյուջետային սեփական միջոցները հիմնականում 

բավարար չեն լինում իրենց լիազորությունները պատշաճ իրակա-

նացնելու համար: Հետևաբար, անհրաժեշտ է լինում բյուջեն հա-

մալրել այլ մակարդակներից ստացվող ֆինանսական միջոցների 

հաշվին: ՀՀ օրենսդրական կարգավորման համաձայն, այդպիսի 

միջոց են դոտացիաները, որոնք պետական բյուջեից հատկաց-

վում են համայնքներին՝ նվազագույն մակարդակի ծախսեր կա-

տարելու, սեփական լիազորությունների իրականացման համար 

ֆինանսական հնարավորություն ստեղծելու նպատակով: «ՀՀ 

բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով 

սահմանվում է, որ համայնքների ներդաշնակ զարգացումն ապա-

հովելու նպատակով պետական բյուջեի ծախսերում նախատես-

վում են համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեց-

ման սկզբունքով՝ համայնքների ընթացիկ ծախսերի ծածկման 

համար անհատույց և անվերադարձ կարգով տրվող դրամական 

միջոցներ՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաներ:  

 

Դոտացիան անհատույց է և ոչ նպատակային, իսկ դրա տրա-

մադրումը նախատեսված չէ կոնկրետ ծրագրի կամ ոլորտային 

ուղղության համար: 

 

Պաշտոնական դրամաշնորհի մեկ այլ տեսակ է սուբվեն-

ցիան, որը համայնքներին տրամադրվում է ընթացիկ և կապիտալ 

ծախսերի ֆինանսավորման համար: Նկատենք, որ մինչև 2018 

թվականը, ՀՀ համայնքներին սոցիալ-տնտեսական ենթակառուց-

վածքների զարգացման նպատակով սուբվենցիաների տրամա-

դրման համակարգը լիարժեք չի գործել: Սուբվենցիոն ծրագրերը 

քննարկվել են պետական կառավարման և տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինների կողմից համատեղ: Դրանց տրամա-

դրման ֆինանսական անհրաժեշտությունը հիմնավորելուց հետո 

միայն այդ գումարները արտացոլվել են պետական բյուջեում:  
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Սուբվենցիան նպատակային, անհատույց և անվերադարձ կար-

գով տրվող դրամական միջոց է: 

 

ՀՀ խոշորացված համայնքների ծրագրային փաստաթղթերի 

վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ համայնքների խոշորա-

ցումն էականորեն նպաստել է սուբվենցիոն ծրագրերից օգտվելու 

համայնքների հնարավորությունների ընդլայնմանը: Հայտնի է, որ 

այսօր սուբվենցիոն ծրագիրը համայնք-պետություն հորիզոնա-

կան համագործակցության ձևաչափ է, որը ենթադրում է համայն-

քի կողմից կապիտալ որևէ ծրագիր ներկայացվելու և կառավա-

րության կողմից դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում 

այդ ծրագրի արժեքի մի մասի համաֆինանսավորում պետական 

բյուջեի միջոցներից։ Ներկա դրությամբ ՀՀ Կառավարությունը 

սահմանում է սուբվենցիոն ծրագրերի ոլորտային ուղղվածու-

թյունները, ինչպես նաև սուբվենցիոն ծրագրից օգտվելու համար 

համայնքի համաֆինանսավորման չափը որոշելու նորմերը: ՀՀ 

պետական բյուջեից տրամադրվող սուբվենցիայի չափաբաժինը 

տոկոսային հարաբերությամբ սահմանվում է Կառավարության 

որոշմամբ ընդունված կարգով: Սուբվենցիոն ծրագրերի գործարկ-

ման այս նոր տրամաբանությունը հաստատվել է 2018 թվակա-

նին: Փաստաթղթի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ամե-

նացածր տոկոսով տրամադրվող սուբվենցիաները տրամադրվում 

են այգիների, պուրակների և հասարակական շենքերի կառուցում 

և/կամ վերանորոգում իրականացնելու ծրագրերին: Ամենաբարձր՝ 

65-70%-ով տրամադրվող սուբվենցիաներ տրամադրվում են խմե-

լու ջրամատակարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման, ոռոգման, 

փողոցային լուսավորության համակարգերի, մանկապարտեզնե-

րի կառուցման և/կամ վերանորոգման, բնակավայրերի գազաֆի-

կացման ծրագրերին: Տոկոսադրույքների սահմանման կարգում 

կարևոր չափանիշ է համարվում նաև մայրաքաղաքից համայնքի 
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հեռավարությունը: Այսպես օրինակ՝ եթե մայրաքաղաքից մինչև 

60 կմ հեռավորություն ունեցող բնակավայրին խմելու ջրամատա-

կարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգի կառուց-

ման և/կամ վերանորոգման համար տրամադրվող սուբվենցիայի 

պետության չափաբաժինը 50% է, ապա 100 կմ-ից ավելի հեռավո-

րություն ունեցող բնակավայրինը՝ 65%: Լայն արտոնություններով 

են սահմանվում հատկապես սահմանամերձ և (կամ) բարձր լեռ-

նային բնակավայրերի սուբվենցիաների չափաբաժինը, որն ար-

դեն վերը նշված բնագավառում ենթադրում է 70%-ի ֆինանսավո-

րում: Սուբվենցիաների տրամադրման նախկին կարգով նման չա-

փանիշներ չեն սահմանվել և բյուջեից տրամադրվել են ընդհանուր 

գումարներ: Հատկանշական է նաև, որ ՀՀ վարչապետի 2019 

թվականի թիվ 278-Ա որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի կող-

մից հավանության արժանացած սուբվենցիայի ծրագրային հայ-

տերի ցանկում կարելի է տեսնել պահանջվող ընդհանուր գումա-

րի, համայնքի մասնակցության և պետությունից պահանջվող գու-

մարի չափերը (առավել մանրամասն տե՛ս աղյուսակ 1-ը):  
 

Աղյուսակ 1. Սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորումը 

 

2018թ. 

2019 թ. 

հունիսի 

18-ի դրու-

թյամբ (4 

նիստերով)  

մլրդ 

2019 թ. 

հունիս 

20 (5-րդ 

նիստ) 

մլրդ 

2019 թ. 

հունիսի 26 

(6-րդ 

նիստ) մլրդ 

2020 թ. 

մլրդ 

Հավանու-

թյան արժա-

նացած 

ծրագրերի 

թիվը 

- 239 - - - 

Պետբյուջեից 

համաֆի-

նանսավոր-

ման չափը, 

ՀՀ դրամով  

1,620,6

93,828 
6,236  

1,723 

 
8,02  

17,467 
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Համայնքնե-

րի համաֆի-

նանսավոր-

ման չափը 

- 5,038  
1,259 

 
8, 22  

24,849 

 

 

Ընդունված կարգավորումները դրական են, քանի որ նշված 

տրամաբանությամբ պետությունը ֆինանսավորում է տրամա-

դրում այն ժամանակ, երբ հաստատվում է, որ համայնքն ի վիճա-

կի է ծրագրով պահանջվող գումարի իր մասնաբաժինն ապահո-

վել համայնքի բյուջեից: Այդ դեպքում, համայնքներն իրենք շա-

հագրգռված են լինում իրենց բյուջեի գումարներն օգտագործելու 

նպատակային: Ի վերջո պարզ է՝ որքան մեծ է համայնքային բյու-

ջեն, այնքան ավելի մեծ է լուրջ սուբվենցիոն ծրագրի դիմելու 

հնարավորությունը: Այստեղ հարկ է նաև հավելել, որ համայն-

քային բյուջեի ծավալը մեծացնելու տեսանկյունից համայնքների 

խոշորացումը, որոշակի դրական ազդեցություն է ունեցել, քանի 

որ այդ գործընթացի շնորհիվ միավորվել են ոչ միայն համայնքնե-

րը, այլև դրանց բյուջեները: Բազմաթիվ փոքր ու ֆինանսատնտե-

սական թույլ ներուժ ունեցող համայնքներ այդ կերպ կարողացել 

են լուծել ենթակառուցվածքների վերանորոգման, նորերի կառուց-

ման և բազում այլ խնդիրներ: Հնարավոր է դարձել ոռոգման ցան-

ցի և ջրի անցկացման խնդիրը լուծել սուբվենցիոն ծրագրով, ինչը 

համայնքում չի հաջողվել իրականացնել երկար տարիներ: Այլ 

համայնքներում մեծացել է ցանքատարածության շրջանառու-

թյունը, վերանորոգվել են ենթակառուցվածքները, ընդլայնվել են 

հողերը, ստեղծվել են ֆերմերային տնտեսություններ: Ըստ այդմ, 

համայնքների ֆինանսական ներուժի բարձրացումը տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի համար մնում է օբյեկտիվ ան-

հրաժեշտություն: Ձեռնարկված վարչատարածքային բարեփո-

խումների ընդհանուր նպատակն է եղել ազգային ու տեղական 

մակարդակներում այնպիսի համակարգերի ստեղծումը, որոնք 

պետք է հնարավորություն տային համայնքներին՝ դառնալու բնա-
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կիչների պահանջմունքների նկատմամբ ավելի արագ արձագան-

քող միավորներ: Վերոնշյալ բարեփոխումների ընթացքում փո-

փոխվել են նաև համայնքի կառավարման, ռեսուրսների ձեռքբեր-

ման և տնօրինման սկզբունքները: Սուբվենցիոն ծրագրերից 

օգտվելու նպատակով փոքր և թույլ ներուժ ունեցող համայնքների 

միավորումը խոշորացման միջոցով, այդուհանդերձ, մի կարևոր 

հարցի պետք է պատասխանի՝ արդյո՞ք այն կունենա երկարա-

ժամկետ արդյունավետություն, թե ոչ: Եթե համայնքների միավոր-

ման նպատակը պետք է լինի միայն սուբվենցիոն ծրագրից 

օգտվելու հնարավորությունը, ապա դժվար է երկարաժամկետ հե-

ռանկարում խոշորացումը արդյունավետ համարել:  

Պետական լիազորված մարմնի համաձայնությամբ հա-

մայնքները կարող են ստանալ նաև բյուջետային վարկեր և փո-

խատվություններ: Բյուջետային վարկերը վերադարձելիության, 

ժամկետայնության, արժեքավորման և վճարովիության սկզբուն-

քով պետական բյուջեից համայնքներին, իրավաբանական և ֆի-

զիկական անձանց, ինչպես նաև՝ օտարերկրյա պետություններին 

և միջազգային կազմակերպություններին դրամական տեսքով 

տրվող միջոցներն են: Բյուջետային փոխատվությունները վերա-

դարձելիության, արժեքավորման և ժամկետայնության, սակայն 

առանց վճարովիության սկզբունքի պետական բյուջեից և հա-

մայնքների բյուջեներից համայնքներին առանձին ծրագրերի կամ 

ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով դրամական տեսքով 

տրվող միջոցներն են:  

Ամփոփելով նշենք, որ բյուջետային գործընթացի կարևորա-

գույն նպատակներից մեկը ժողովրդավարության հաստատման և 

ամրապնդման գործիք լինելն է: 

 

Սեմինար պարապմունքի հարցեր 

Ներկայացնել.  

 տեղական բյուջեի սահմանումը, 
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 բյուջետային քաղաքականության բաղկացուցիչ տարրերը 

(բյուջետային գործընթաց, բյուջեի տեսակներ), 

 տեղական բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, 

 համայնքային բյուջեի եկամուտների համալրման լրացու-

ցիչ միջոցները (դոտացիաներ, սուբվենցիաներ, բյուջե-

տային վարկեր, փոխատվություններ):  

 

Գրականություն 

1. Համայնքի բյուջետավորման ուղեցույց, ԱՄՆ ՄԶԳ տե-

ղական ինքնակառավարման ծրագիր, 3-րդ փուլ, Երևան, 2010: 

2. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում ծրագ-

րային բյուջետավորման մեթոդաբանություն, ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 

Երևան, 2017:  

3. Տեղական ինքնակառավարման համակարգում, ըստ աշ-

խատանքների կատարման, բյուջետավորման ձեռնարկ, Միա-

վորված ազգերի զարգացման ծրագիր, Երևան, 2006: 

Համայնքի ֆինանսական կառավարում (Վ.Շահբազյանի 

խմբ) Գորիսի երիտասարդական միություն ՀԿ, Երևան, 2009:  

4. Hou Yilin, Local Government Budget Stabilization: 

Explorations and Evidence, ''Springer'', USA, 2013, 366 p. 

5. Morgan D., Robinson S.K., Strachota D., Hough A. J., 

Budgeting for Local Governments and Communities, by Routledge, 

1st ed., 2015. 

6. Shah A., Local Budgeting, The International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank, Washington D. 

C., 2007, 381 p. 

7. Shim Jae K., Siegel Joel G., Budgeting Basics and Beyond, 

2nd ed., by John Wiley & Sons, Inc., 2005. 
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Իրավական ակտեր և օրենքներ 

8. ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունվարի 31-ի N62-

Ն որոշման «ՀՀ տարեկան բյուջեներով նախատեսված սուբվեն-

ցիաներից բացի ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական 

ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի 

հայտի մշակման ներկայացման, քննարկման և հաստատման 

կարգ», էջ 8 https://www.egov.am/u_files/file/decrees/kar/2019/01-

/62v_voroshum.pdf: 

9. ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի թիվ 278-Ա որոշմամբ 

ստեղծված հանձնաժողովի կողմից հավանության արժանացած 

սուբվենցիայի ծրագրային հայտերի ցանկ, http://mtad.am/u_files/-

file/ME/1_4_nister.pdf: 

10. Վարչատարածքային բարեփոխումները Հայաստանում. 

միջանկյալ զեկույց քաղված դասերի վերաբերյալ, Գերմանիայի 

միջազգային համագործակցության ընկերություն, Երևան, 2017 

հունիս, էջ 10:  

11. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համա-

կարգի մասին» ՀՀ օրենք, ընդ. է հունիսի 24, 1997 թվական 

www.arlis.am:  
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ԹԵՄԱ 11. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

(ԳՈՒՅՔԻ) ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Շուկայական բարեփոխումների շրջանակներում իրակա-

նացված սեփականաշնորհման արդյունքում ՀՀ-ում ձևավորվեց 

բազմասեփականության ինստիտուտը, որով անհրաժեշտություն 

առաջացավ ճանաչել, պաշտպանել և երաշխավորել սեփակա-

նության ու այլ գույքային իրավունքները: Դեռևս ՀՀ Գերագույն 

Խորհրդի կողմից ընդունվեցին «Սեփականության մասին» ՀՀ 

օրենքը (1990), «Գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տն-

տեսությունների մասին ՀՀ օրենքը» (1991) և Հողային օրենսգիր-

քը, որոնցով սկիզբ դրվեց երկրում շուկայական բարեփոխումնե-

րին: Հանրապետությունում մեկնարկվեց նաև բնակարանային 

ֆոնդի, արդյունաբերական օբյեկտների և տնտեսության մյուս 

ճյուղերի սեփականաշնորհման գործընթացը: Խորհրդային տա-

րիներին հողի գրանցման համակարգի անհրաժեշտությունը 

չկար, քանի որ ՀՀ տարածքում հողի միակ սեփականատերը պե-

տությունն էր:  

1995 թվականին ընդունվեց ՀՀ Սահմանադրությունը, որով 

սահմանվեց, որ երկրի տարածքում ճանաչվում ու պաշտպանվում 

է սեփականության իրավունքը: Պետությունը երաշխավորում է 

սեփականության բոլոր ձևերի ազատ զարգացումը և հավասար ի-

րավական պաշտպանությունը: Դրան անմիջապես հետևեց 1996 

թվականին «Անշարժ գույքի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը, որով 

սահմանվեց անշարժ գույք հասկացությունը՝ որպես հող, դրան 

ամրակայված գույքը և նրանց նկատմամբ իրավունքները: Որպես 

առաջնահերթ անհրաժեշտություն՝ հանրապետությունում ներդ-

նելու իրավական և ֆինանսական կադաստրներ, 1997 թվականի 

հունիսի 30-ին հիմնադրվեց ՀՀ անշարժ գույքի պետական միաս-

նական կադաստրի համակարգը: Համակարգն ի սկզբանե 

ստանձնեց անշարժ գույքի հաշվառման ու դասակարգման, կա-
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դաստրային գնահատման, կադաստրային քարտեզներ ստեղծե-

լու, հողային քաղաքականություն մշակելու և շատ այլ խնդիրներ 

լուծելու գործառույթները: Ավտոմատացված կադաստրի համա-

կարգին անցման առաջին լուրջ քայլը հանդիսացավ ԱՄՆ միջազ-

գային զարգացման գործակալության «Հողի գրանցման և սեփա-

կանության իրավունքի տրամադրման ծրագրի» շրջանակներում 

2000 թվականին «Անշարժ գույքի գրանցման» (ALR) և «Կա-

դաստրային քարտեզների վարման» (ARPAC) համակարգերի 

նախագծումը և մշակումը: Չնայած այս և մի շարք այլ ինստիտու-

ցիոնալ փոփոխությունների, սեփականության կառավարումը ՀՀ-

ում իրականացվել է անմշակ և թույլ կառուցակարգերով: 

Շուկայական հարաբերությունների ձևավորման ու զարգաց-

ման իրավական հիմքերի ստեղծումը, տնտեսական համակարգի 

և սեփականության հարաբերությունների ամրապնդումը պետու-

թյան արդիականացման և «լավ կառավարման» պայմաններ են 

ստեղծում: Առհասարակ, սեփականությունը կազմում է յուրա-

քանչյուր հասարակարգի հիմքը: 2015 թվականի հանրաքվեով 

ծավալուն փոփոխությունների ենթարկված Սահամանդրության 

10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՀՀ-ում ճանաչվում և հավասարապես 

պաշտպանվում են սեփականության բոլոր ձևերը: Օրենսդրու-

թյամբ սահմանվում է, որ ընդերքը և ջրային ռեսուրսները պետու-

թյան բացառիկ սեփականությունն են: Սահմանադրության 11-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ ՀՀ տնտեսական կարգի հիմքը սոցիալա-

կան շուկայական տնտեսությունն է, որը հիմնված է մասնավոր 

սեփականության, տնտեսական գործունեության ազատության, 

ազատ տնտեսական մրցակցության վրա: Այնուհետև, Սահմա-

նադրության 60-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ սեփականության 

իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով՝ հանրու-

թյան շահերի կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատու-

թյունների պաշտպանության նպատակով: Հանրության գերակա 

շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարումն 
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իրականացվում է օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և 

կարգով, ինչպես նաև նախատեսվում են սահմանադրական այլ 

կարգավորումներ:  

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանվում է, որ սեփա-

կանության իրավունքը սուբյեկտի՝ օրենքով և այլ իրավական ակ-

տերով ճանաչված ու պահպանվող իրավունքն է՝ իր հայեցողու-

թյամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրեն պատ-

կանող գույքը: Օրենսգիրքը սահմանում է նաև սեփականության 

տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքները: Եվ 

այսպես, 163-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` սեփականու-

թյան իրավունքը սուբյեկտի՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով 

ճանաչված և պահպանվող իրավունքն է՝ իր հայեցողությամբ տի-

րապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրեն պատկանող գույ-

քը: Տիրապետման իրավունքը գույքը փաստացի տիրապետելու 

իրավաբանորեն ապահովված հնարավորությունն է: Օգտագործ-

ման իրավունքը գույքից դրա օգտակար բնական հատկություննե-

րը քաղելու, ինչպես նաև դրանից օգուտ ստանալու իրավաբանո-

րեն ապահովված հնարավորությունն է: Օգուտը կարող է լինել 

եկամտի, պտուղների, աճի, ծնաճի և այլ ձևերով: Տնօրինման 

իրավունքը գույքի ճակատագիրը որոշելու իրավաբանորեն ապա-

հովված հնարավորությունն է: Նույն հոդվածի 2-րդ կետով, սեփա-

կանատերն իրավունք ունի իրեն պատկանող գույքի նկատմամբ, 

իր հայեցողությամբ, կատարել օրենքին չհակասող և այլ անձանց 

իրավունքներն ու օրենքով պահպանվող շահերը չխախտող ցան-

կացած գործողություն, այդ թվում` իր գույքը, որպես սեփականու-

թյուն, օտարել այլ անձանց, նրանց փոխանցել այդ գույքի օգտա-

գործման, տիրապետման և տնօրինման իրավունքները, գույքը 

գրավ դնել կամ տնօրինել այլ եղանակով: 
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Սեփականության հարաբերությունները բնության բարիքների, 

աշխատանքի արդյունքների պատկանելության կապակցությամբ 

առաջացող տնտեսական հարաբերություններ են, և միայն իրա-

վական նորմերով կարգավորվելուց հետո են վերածվում սեփա-

կանության իրավունքի: 

 

ՀՀ-ում սեփականությունը հանդես է գալիս քաղաքացիների, 

իրավաբանական անձանց, պետական և համայնքային սեփակա-

նության ձևերով: Պետական սեփականության գոյությունը պայ-

մանավորված է նախ անվտանգության ապահովմամբ և երկրորդ՝ 

սոցիալական ոլորտի խնդիրներով: Պետական սեփականությունը 

համաժողովրդական ունեցվածք է: Պետական ցանկացած մարմ-

նի կամ կազմակերպության ձեռք բերած գույք մտնում է պետա-

կան սեփականության միասնական ֆոնդի մեջ: Պետական սե-

փականության հարաբերությունները ենթարկվում են քաղաքա-

ցիաիրավական առանձնակի կարգավորման: Պետական սեփա-

կանությունը կարգավորող ինստիտուտը ներառում է նյութական 

բարիքների պատկանելիությունը ՀՀ-ին ամրապնդող, պետական 

սեփականության տիրապետման, օգտագործման ու տնօրինման 

կարգը սահմանող նորմերը և պետական սեփականության պահ-

պանության կարգը:  

 

Պետական սեփականության իրավունքը օբյեկտիվ առումով 

իրավական նորմերի համակցություն է, որն ամրապնդում և 

պաշտպանում է նյութական բարիքների պատկանելությունը       

ՀՀ-ին, որոշում է պետության կողմից գույքը որպես սեփականու-

թյուն ձեռք բերելու կարգը, սահմանում է գույքի տիրապետումը, 

օգտագործումը, տնօրինումը իրականացնելու ծավալն ու կարգը: 

 



139 

Պետական սեփականությունը բաղկացած է երկու մասերից 

ա) պետական կազմակերպություններին հատկացվող գույք, բ) 

պետական գանձարան (գանձարանի ունեցվածք են համարվում 

պետական բյուջեի միջոցները, չբաշխված պետական ունեցված-

քը, բնական պաշարները, կենսաթոշակային և այլ արտաբյուջե-

տային ֆոնդերը, ոսկու պաշարները, կենտրոնական բանկի 

ունեցվածքը): Պետական սեփականության դադարման եղանակ 

է մասնավորեցումը (սեփականաշնորհումը): Մասնավորեցումը 

պետական գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի օտա-

րումն է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, իսկ օրենքով 

սահմանված դեպքերում նաև` մասնավորեցվող ընկերության աշ-

խատավորական կոլեկտիվի անդամներին: Պետությունը իր մար-

միններին վերապահելով գույքի տիրապետման, օգտագործման, 

տնօրինման իրավազորություններ չի դադարում իրեն պատկանող 

գույքի հաշվառում, պահպանություն, օգտագործման նկատմամբ 

հսկողություն, բաշխում և վերաբաշխում կատարելուց: 

Տեղական ինքնակառավարման տնտեսական հիմքը հա-

մայնքային սեփականությունն է: Համայնքային սեփականության 

տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման հիմնական հարցե-

րը համայնքի ՏԻՄ-երի իրավական ակտերով նախատեսված 

դեպքերում ու կարգով անմիջականորեն կարող են լուծել հենց 

ՏԻՄ-երը: Համայնքին սեփականության իրավունքով կարող են 

պատկանել միայն այնպիսի օբյեկտներ, որոնք անհրաժեշտ են 

տեղական նշանակության խնդիրները լուծելու, տվյալ տարածքի 

բնակիչների կարիքները բավարարելու և բարեկեցությունն ապա-

հովելու նպատակով օգտագործելու համար: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 79-րդ 

հոդվածի համաձայն` համայնքի սեփականությունը գոյանում է 

ա) պետական uեփականություն համարվող գույքը համայնքի uե-

փականությանը հանձնելուց, բ) համայնքային ենթակայության 

հիմնարկների և կազմակերպությունների գործունեությունից, գ) 
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համայնքի բյուջեի եկամուտներից և oրենքով չարգելված այլ ֆի-

նանuական մուտքերից, դ) համայնքի բյուջեի հաշվին ձեռք բեր-

ված գույքից, ե) բարեգործական հատկացումներից, քաղաքացի-

ների, հիմնարկների և կազմակերպությունների նվիրատվություն-

ներից, զ) oրենuդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից: Ըստ 

այդմ, համայնքն ունի հողի, գույքի, ինչպես նաև գույքային այլ 

իրավունքների նկատմամբ սեփականության իրավունք։  

 

Գույքը իր սոցիալ-տնտեսական նշանակությամբ ծառայեցնելու 

միջոցով դրանից արտադրական, կենցաղային, մշակութային և 

այլ պահանջմունքների բավարարում, տարբեր տեսակի օգուտ-

ներ, պտուղներ և եկամուտներ ստանալու օրենքով ապահովված 

հնարավորությունն է: 

 

Համայնքի տարածքում գտնվող հողը, բացառությամբ պե-

տության, ինչպես նաև ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց 

սեփականությունը հանդիսացող հողերի, համայնքի սեփականու-

թյունն է։  

 

Համայնքներին սեփականության իրավունքով պատկանող 

գույքը համայնքների սեփականությունն է: Համայնքի բյուջեի մի-

ջոցները համայնքի սեփականությունն է: 

 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 169-րդ հոդված,  

ընդ. 1998 թ. 

 

Մինչ այսօր համայնքային սեփականության (գույքի) կառա-

վարման համակարգի արդիականացման խնդիրը լուծված չէ 

հանրապետությունում: Նախորդ տարիների ուսումնասիրության 

փորձը ցույց է տալիս, որ համայնքային սեփականությունը հիմ-
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նականում համալրվել է համայնքների բյուջեներից կատարված 

կապիտալ և ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի հաշ-

վին:  

Համայնքի սեփականության և տնտեսական գործունեության 

կարգավորումներ են նախատեսված «Տեղական ինքնակառա-

վարման մասին» ՀՀ օրենքով (77-81-րդ հոդվածներ): Օրենքի 77-

րդ հոդվածի համաձայն՝ համայնքն ունի սեփականություն, որի 

իրավունքը պաշտպանված է ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքով: 

Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով համայն-

քի սեփականության օտարումն իրականացվում է օրենքով սահ-

մանված բացառիկ դեպքերում և կարգով` միայն նախնական և 

համարժեք փոխհատուցմամբ: Համայնքի սեփականություն հան-

դիսացող գույքը համայնքի ղեկավարը ենթարկում է ամենամյա 

պարտադիր գույքագրման, որը ներկայացվում է ավագանու հաս-

տատմանը: Սեփականության իրավունքով գույք ձեռք բերելուց 

կամ գույքն օտարելուց հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, համայն-

քի ղեկավարը գույքագրման փաստաթղթերում կատարում է հա-

մապատասխան փոփոխություններ, որոնք համայնքի ավագա-

նին հաստատում է առաջիկա նիստում: Գույքագրման փաս-

տաթղթերին կցվում է համայնքի ընթացիկ քարտեզի սահմանված 

կարգով հաստատված պատճենը, որում արտացոլվում են սահ-

մանված կարգով տրամադրված հողամասերը (նպատակային 

կամ գործառնական փոփոխության մասին նշումով), նախա-

գծման և շինարարության թույլտվությունները, ինչպես նաև գլխա-

վոր հատակագծի և գոտիավորման նախագծի փոփոխություննե-

րը: Ամենամյա պարտադիր գույքագրման փաստաթղթերը ներկա-

յացվում են ավագանու հաստատմանը: Ընթացիկ քարտեզի փո-

փոխությունները կատարվում են գույքագրման փաստաթղթերի 

համար սույն հոդվածով սահմանված պահանջներին համապա-

տասխան:  

ՏԻՄ-երին վերապահված սեփական լիազորությունների 
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իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական միջոց չհանդի-

սացող գույքը, որը պատկանում է պետությանը, որպես սեփակա-

նություն, անհատույց փոխանցվում է համայնքներին: Համայնքի 

սեփականություն կարող են դառնալ համայնքի տարածքում 

գտնվող մանկապարտեզները, կոմունալ տնտեսության և այլ հա-

ղորդակցության ուղիները, ջրմուղի, կոյուղու, ոռոգման, ջեռուց-

ման, աղբահանության համակարգերը: Համայնքի սեփականու-

թյուն կարող են դառնալ նաև համայնքի տարածքում գտնվող 

մասնագիտացված դպրոցները, ակումբները, մշակույթի տները, 

թատրոնները, կինոթատրոնները, թանգարանները, գրադարան-

ները, ցուցահանդեսները, շուկաները, բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող հաստատությունները և տրանսպոր-

տային կազմակերպությունները, փողոցները, հրապարակները, 

կամուրջները, բազմաբնակարան շենքերի բնակարանները և ոչ 

բնակելի տարածքները, ընդհանուր օգտագործման տարածքնե-

րը, գերեզմանատները, ինչպես նաև վարչական շենքերը, կրթա-

կան, մշակութային, մարզական և այլ շենքերն ու շինությունները, 

հիմնարկներն ու կազմակերպությունները, տրանսպորտային մի-

ջոցները, գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման 

ներհամայնքային ցանցերը, խմելու և ոռոգման ջրատարները, 

ինչպես նաև անշարժ ու շարժական այլ գույք: ՀՀ հողային ֆոնդը 

ընդգրկում է գյուղատնտեսական նշանակության, բնակավայրե-

րի, արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրա-

կան նշանակության, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կո-

մունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների, հատուկ պահպան-

վող տարածքների, հատուկ նշանակության, անտառային, ջրային 

և պահուստային հողերը: Համայնքի սեփականության իրավուն-

քով պատկանող հողերը կառավարում և տնօրինում են համայնքի 

ղեկավարն ու ավագանին: ՀՀ հողային օրենսգիրքը և դրա հիման 

վրա ընդունված մի շարք նորմատիվ իրավական ակտերը կարգա-

վորում են ՏԻՄ-երի իրավասությունները համայնքային սեփակա-
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նության հողերի նկատմամբ: Օրենսգրքի 3-րդ հոդվածով սահ-

մանվում է, որ հողային հարաբերությունների կարգավորման 

բնագավառում ՏԻՄ-երը համայնքի գլխավոր հատակագծին, քա-

ղաքաշինական գոտիավորման նախագծին և հողերի օգտագործ-

ման սխեմային համապատասխան՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահ-

մանված կարգով տրամադրում ու հետ են վերցնում համայնքային 

և պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող հողա-

մասերը: Իրականացնում են հողերի ընթացիկ հաշվառումը, ան-

շարժ գույքի հարկի և պետական ու համայնքային հողերի վար-

ձավճարների գանձումը, աջակցում են հողերի պետական հաշ-

վառմանը, համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հո-

ղամասերի պահպանության ապահովմանը: Այնուհետև, օրենս-

գրքի 56-րդ հոդվածի համաձայն, համայնքի վարչական սահման-

ներում գտնվող պետական սեփականության հողերը չորս տարվա 

ընթացքում, Կառավարության որոշմամբ առանձնացվում և հողա-

մասի հատակագծի հիման վրա անհատույց սեփականության 

իրավունքով փոխանցվում են համայնքներին: Բացի այդ, հա-

մայնքների զարգացման համար պետությունը կարող է իր սեփա-

կանության ներքո գտնվող հողերից համայնքներին անհատույց 

սեփականության իրավունքով հողամասեր տրամադրել: Համայն-

քի սեփականության ներքո գտնվող հողերը կառավարում և տնօ-

րինում են համայնքի ղեկավարն ու ավագանին: ՏԻՄ-երի որո-

շումների հիման վրա համայնքներին սեփականության իրավուն-

քով պատկանող հողամասերը կարող են վաճառվել կամ տրվել 

քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության 

կամ օգտագործման իրավունքով: Պետության և համայնքների 

բյուջետային և պետական հիմնարկների զբաղեցրած հողամասե-

րի վաճառք չի թույլատրվում մինչև սահմանված կարգով դրանց 

լուծարումը:  

Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերը կարող են 

օտարվել համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստա-
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թղթերով ու համայնքի հողերի օգտագործման սխեմայով սահ-

մանված նպատակներին, հողերի կառավարման ամենամյա և 

հնգամյա ծրագրերին համապատասխան և համայնքի տարած-

քում տնտեսական գործունեության խթանման համար, ինչպես 

նաև ՀՀ հողային օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում: Հա-

մայնքի հողի օտարման պայմանագրում պետք է ամրագրվեն հա-

մայնքի հողի առաջնային հետգնման իրավունքը և տնտեսավա-

րող սուբյեկտի կողմից իրականացվող ծրագրի ժամկետները: 

Գույքի օտարումից ստացվող ֆինանսական միջոցներն օգտա-

գործվում են օրենքով սահմանված կարգով և ուղղվում են հա-

մայնքի բյուջե: Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 

օտարման այլ սահմանափակումները սահմանվում են օրենքով: 

Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոռոգման համակար-

գերը (տնտեսային և ներտնտեսային ոռոգման համակարգերը) 

օտարման ենթակա չեն: Եվ վերջապես, համայնքը տնտեսական 

գործունեության իրականացման իրավունքով, իր լիազորություն-

ների իրականացման նպատակով, համայնքի ավագանու որոշ-

մամբ կարող է ստեղծել հիմնարկներ, առևտրային և ոչ 

առևտրային կազմակերպություններ: Դրանք կարող են լինել` 

բյուջետային հիմնարկներ, հարյուր տոկոսով համայնքի սեփա-

կանություն հանդիսացող առևտրային կազմակերպություններ և 

համայնքի հիմնադրած ոչ առևտրային կազմակերպություններ, 

համայնքի մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն-

ներ: 

Եզրափակելով՝ անդրադարձ կատարենք նաև համայնքի 

ավագանու և համայնքի ղեկավարի համապատասխան ոլորտում 

լիազորություններին: Մասնավորապես «Տեղական ինքնակառա-

վարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի համաձայն, համայն-

քի ավագանին համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ որոշում է 

կայացնում համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքն օգ-

տագործման տրամադրելու կամ օտարելու մասին, որում պետք է 
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նշվեն օգտագործման տրամադրման կամ օտարման եղանակը, 

ժամկետները, նպատակը, օգտագործման տրամադրման, վա-

ճառքի դեպքում՝ դրա պայմանները: Ավագանին որոշում է ընդու-

նում համայնքի հողերի օգտագործման սխեմաները հաստատելու 

մասին, հաստատում է սեփականության ամենամյա գույքա-

գրման փաստաթղթերը: Համայնքի ղեկավարը, իր հերթին, մշա-

կում և կազմում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողե-

րի կառավարման ամենամյա և հնգամյա ծրագրերը և ներկայաց-

նում ավագանու հաստատմանը (օրենքի 43-րդ հոդված):  
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Արմավիր 

Քաղաքները՝ 
Վաղարշապատ, Արմավիր, 
Մեծամոր 

Տարածքը՝ 1242 կմ2 

Մարզկենտրոնը՝ ք.Գավառ 

Քաղաքները՝ Գավառ, 
Ճամբարակ, Մարտունի, 
Սևան, Վարդենիս 

Տարածքը՝ 5349 կմ2 
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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 
 

 

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 
 

 

 

 

 

Մարզկենտրոնը՝ ք. 
Վանաձոր 

Քաղաքները՝ Վանաձոր, 
Ալավերդի, 
Ստեփանավան, Սպիտակ, 
Տաշիր, Ախթալա, 
Թումանյան, Շամլուղ 

Տարածքը՝ 3799 կմ2 

Մարզկենտրոնը՝ ք. Հրազդան 

Քաղաքները՝ Հրազդան, 
Աբովյան, Չարենցավան, 
Եղվարդ, Բյուրեղավան, Նոր 
Հաճն, Ծաղկաձոր 

Տարածքը՝ 2086 կմ2 
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ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 
 

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 
 

 

 

 

 

Մարզկենտրոնը՝ 
ք.Կապան 

Քաղաքները՝ Կապան, 
Գորիս, Սիսիան, 
Քաջարան, Մեղրի, 
Ագարակ, Դաստակերտ 

Տարածքը՝ 4506 կմ2 

Մարզկենտրոն՝ ք.Գյումրի 

Քաղաքները՝ Գյումրի, 
Արթիկ, Մարալիկ  

Տարածքը՝ 2680 կմ2 
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ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 
 

 

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 
 

 

 

 

 

 

Մարզկենտրոնը՝ ք. Իջևան 

Քաղաքները՝ Իջևան, 
Դիլիջան, Բերդ, 
Նոյեմբերյան, Այրում 

Տարածքը՝ 2704 կմ2 

Մարզկենտրոնը՝ ք. 
Եղեգնաձոր 

Քաղաքները՝ Եղեգնաձոր, 
Վայք, Ջերմուկ 

Տարածքը՝ 2308 կմ2 
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Հավելված 2. ՀՀ խոշորացված համայնքներ 

 

 

 

 

 

 

 

Խոշորացման 

փուլեր 

Տարեթիվ Միավորված համայնքների, և դրանց 

հիման վրա ձևավորված 

բազմաբնակավայր համայնքների թիվը 

Առաջին փուլ 2015 22 համայնք 

3 բազմաբնակավայր համայնք 

Երկրորդ փուլ 2016 118 համայնք 

15 բազմաբնակավայր համայնք 

Երրորդ փուլ 2017 325 համայնք 

34 բազմաբնակավայր համայնք 

Չորրորդ փուլ 2020 21 համայնք 

2 բազմաբնակավայր համայնք 

Հինգերորդ փուլ 2021 441 համայնք 

36 բազմաբնակավայր համայնք 
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Բովանդակությունը. I. «Ապակենտրոնացում» և «տեղական ինք-

նակառավարում» հասկացությունները: - II. Ապակենտրոնացման 

և տեղական ինքնակառավարման ուսումնասիրության տեսական 

հիմքերը: - III. Ապակենտրոնացման տեսակները: - IV. Տեղական 

ինքնակառավարման մոդելները: - V. Տեղական ինքնակառավար-

ման իրավական հիմքերը: - VI. Տեղական ժողովրդավարություն. 

ժողովրդավարական ապակենտրոնացման սկզբունքները: - VII. 

Մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը: - VIII. Տե-

ղական ինքնակառավարման համակարգը ՀՀ-ում: - IX. ՀՀ վար-

չատարածքային բարեփոխումներ և միջհամայնքային համագոր-

ծակցություն: - X. Տեղական բյուջեն և բյուջետային համակարգը: 

- XI. Համայնքային սեփականության (գույքի) կառավարումը ՀՀ-

ում:  
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Ալթունյան Կատերինա Վանիկի 

ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ  

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 

 

Алтунян Ваниковна Катерина  
ТЕОРИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

(Учебно-методическое пособие) 
 

 

 

 

 

Համակարգչային ձևավորումը՝ Կ. Չալաբյանի 

Կազմի ձևավորումը՝ Ա. Պատվականյանի 

Հրատ. սրբագրումը՝ Ա. Գույումջյանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստորագրված է տպագրության՝ 12.11.2021: 

Չափսը՝ 60x84 
1
/16: Տպ. մամուլը՝ 10: 

Տպաքանակը՝ 100: 

 

ԵՊՀ հրատարակչություն 

ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1 

www.publishing.am 
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