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 ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ 
ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ* 

 
Կատերինա Ալթունյան 

 
Բանալի բառեր՝ տեղական ինքնակառավարման համակարգ, ապակենտրոնա-

ցում, ապահամակենտրոնացում, համայնք, դեվոլյուցիա, քաղաքական արդիականա-
ցում, հանրային կառավարում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ:  

 
Հայաստանի Հանրապետության պետական (հանրային) կառավարման համա-

կարգի արդիականացման ուղին, անկախությունից ի վեր, հարթվել է առաջադեմ ժո-
ղովրդավարական հասարակություններում իշխանության ապակենտրոնացման փոր-
ձի և «լավ կառավարման» սկզբունքների ուսումնասիրության հիման վրա: Տեղական 
մարմիններին լիազորություններ պատվիրակելու և դրանց գործառույթներն ընդլայնե-
լու նպատակով (ինչպես ընդունված է միջազգային փորձի շրջանակներում) Հայաս-
տանի տարբեր կառավարություններ հանդես են եկել զարգացման ծրագրերով, 
օրենսդրական նախաձեռնություններով և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով: Ազ-
գային ու տեղական մարմիններում լիազորությունների և գործառույթների բաշխման 
ուսումնասիրությունը Հայաստանում վերհանել է, որ տեղական ինքնակառավարման 
հաստատված համակարգը, ընդհանուր առմամբ, չի նպաստել կենտրոնացման և 
ապակենտրոնացման օբյեկտիվ հարաբերակցության ձևավորմանը: Օբյեկտիվ հարա-
բերակցությունը, այս դեպքում, ենթադրում է կենտրոնացման և ապակենտրոնացման 
սկզբունքների հաշվեկշռում: Մի կողմից ազգային մակարդակում քաղաքականության 
իրականացման համար անհրաժեշտ է կառավարման վերին մակարդակի կողմից ընդ-
հանուր վերահսկողություն, իսկ մյուս կողմից՝ կառավարման տեղական մակարդակը 
օժտված պետք է լինի որոշումներ ընդունելու ինքնուրույնությամբ, պատասխանատ-
վությամբ և տեղական գործերը վարելու ռեսուրսներով: Ի թիվս այլնի՝ Հայաստանի 
տեղական ինքնակառավարման համակարգի մոդելը և դրա հիմքում ընկած սկզբունք-
ները բավարար չեն եղել տեղական ժողովրդավարությունը խորացնելու համար: Այդ 
մասին փաստում են մասնավորապես համայնքների կառավարման անարդյունավետ 
և պասիվ կառուցակարգերը, «կենտրոն-ծայրամաս» փոխհարաբերություննների բնույ-
թը, բնակիչների մասնակցության ցածր մակարդակը, հարկաբյուջետային քաղաքա-
կանության այլընտրանքների բացակայությունը, ծառայությունների ցածր որակը և այլ 
խնդիրներ:  

Իշխանության ապակենտրոնացման լիարժեք հաջողված ձևը կառավարման գոր-
ծառույթների օբյեկտիվ և արդյունավետ բաշխումն է կենտրոնական իշխանության և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև՝ կիրառելով փոխլրացման սկզբուն-
քը [1]: Դա նշանակում է, որ այն գործառույթները, որոնք կարող են կատարել համա-
պետական մակարդակից ցածր գտնվող, ընտրական կառուցակարգով ձևավորված 
առանձին վարչատարածքային միավորները, պետք է պատվիրակել: Փոխլրացման 
սկզբունքով ապակենտրոնացման դրույթի շեշտադրումը կարևոր է, քանի որ այն կոչ-

                                                            
* Հոդվածն ընդունվել է 18.09.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Քեռյանը: 25.09.20: 
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ված է նախևառաջ՝ ապահովելու միասնական պետական քաղաքականության իրակա-
նացումը, ապա՝ ընդգծելու տեղական ժողովրդավարության ապաքաղաքական բնույ-
թը: Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման նման տրամաբանութ-
յունը որդեգրած պետությունների օրինակով ձևավորվել են տեղական ինքնակառա-
վարման համակարգի տարբեր մոդելներ: Հաշվի առնելով այն, որ տեղական ինքնա-
կառավարման համակարգը ձևավորվում է պետության վարչատարածքային, ռեսուր-
սային, սահմանադրաիրավական դիզայնի և մշակութային առանձնահատկությունների 
հիման վրա, մոդելն իրենից ներկայացնում է կազմակերպչական, կառուցվածքային և 
գործառութային տարրերի ուրույն համակարգ: Հետևաբար մոդելը տրամաբանական 
սխեմա է, որի գործնական կիրառումը առանձին պետությունում ունի իր առանձնա-
հատկությունները: Պայմանականորեն ժողովրդավարական կոչվող և ապակենտրո-
նացման բարձր մակարդակ երաշխավորող մոդելներին հատկանշական են ռացիոնա-
լությունը, կայունությունը, արդյունավետությունը, թափանցիկությունը, դինամիզմը և 
ընդհանուր այլ բնութագրիչներ [2]: Ինչ վերաբերում է մոդելների մասնավոր բնութագ-
րիչներին, ապա դրանց վերհանման համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ տեղական 
ինքնակառավարման համակարգի ազգային առանձնահատկություններին, որոնք 
մասնագիտական շրջանակների կողմից մշակվել ու համակարգվել են վերջին հար-
յուրամյակի ընթացքում: Այսպես՝ պետական և տեղական կառավարման մարմինների 
միջև փոխհարաբերությունների բնույթով պայմանավորված՝ լայնորեն շրջանառվում 
են անգլոսաքսոնական, ֆրանսիական (մայրցամաքային) և խառը մոդելները [3]: Ի 
դեպ, տեղական ինքնակառավարման համակարգի ուսումնասիրության և արդիակա-
նացման վերոնշյալ մոդելների փորձը Հայաստանում կիրառելու հնարավորություննե-
րը վերլուծել է ակադեմիկոս Է. Օրդյանը, ում կարծիքով՝ Հայաստանում տեղական 
ինքնակառավարման մոդելը մոտ է ֆրանսիականին [4]: Տեղական միավորի տարած-
քի և լիազորությունների փոխկապվածության հիմքով բրիտանացի տեսաբան Լ. 
Բոուրսը առանձնացրել է մեծ, միջին և փոքր լիազորություններով օժտված տեղական 
համակարգերի մոդելները: Ըստ հեղինակի՝ լիազորությունների ծավալը, որպես կա-
նոն, բխում է վարչական կամ տեղական միավորի վարչատարածքային հատկանիշնե-
րից: Ըստ այդմ՝ մեծ լիազորություններով օժտված տեղական ինքնակառավարման 
համակարգեր ունեցող երկրների շարքին են դասվում Բեծ Բրիտանիան, Սկանդինա-
վյան երկրները, միջին լիազորություններով համակարգերին՝ Ֆրանսիան, Ավստրիան, 
իսկ փոքրին՝ Հունաստանը, Պորտուգալիան [5]: Արևմտյան պետությունների տեղա-
կան ինքնակառավարման համակարգերն ուսումնասիրող ազգությամբ ռուս հեղինակ 
Լ.Ա.Վելիխովը, համակարգելով ապակենտրոնացման տեսության մեջ առկա բոլոր մո-
դելները, կարծում է, որ հիմնարար (բազային) են անգլիական ինքնակառավարման, 
գերմանական և ֆրանսիական մոդելները [6]: Մոդելների միջև տարբերությունները 
քննարկելիս հեղինակն ուշադրության է հրավիրում քաղաքների կառավարման մշա-
կույթն ու փորձը, պետական-վարչական (ադմինիստրատիվ) աշխատակազմի հետ 
փոխլրացնող քաղաքականություն և կառավարում իրականացնելու կառուցակարգերն 
ու նորմերը: Եթե հաշվի առնենք, որ տեղական ինքնակառավարման համակարգերի և 
ապակենտրոնացման տեսության հանդեպ հետաքրքրությունը պայմանավորված է 
եղել ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի տարածմամբ, ապա մոդելների ընտրանքի 
սահմանափակումը արևմտաեվրոպական զարգացած պետությունների փորձով կա-
րելի է համարել հիմնավորված: Այդուհանդերձ, Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի 
(ԿԱԵ) պետությունների տեղական ինքնակառավարման համակարգերը չանտեսելով՝ 
հարկ է նշել, որ, թեև Եվրոպական խարտիայի ընդունված փաստաթղթով [7] որոշակի 
ընդհանրական կամ միասնական մոտեցում է որդեգրվել տեղական ինքնակառավար-
ման իրականացման սուբսիդիարության սկզբունքի շուրջ, գործնականում տեղական 
ինքնակառավարման իրականացման տրամաբանությունն ու համակարգը բավակա-
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նին տարբեր են: Այդ պատճառով ԿԱԵ պետություններում տարածված տեղական 
ինքնակառավարման համակարգերը հնարավոր չէ համակարգել մոդելների տեսքով: 
Ավելին, ներկայիս գլոբալիզացիոն գործընթացները և իրավիճակային քաղաքակա-
նության տրամաբանությունը գալիս են հաստատելու, որ տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգի տրամաբանությունը փոխվում է մի շարք այլ գործոնների ազդեցութ-
յան ներքո: Նշվածից ելնելով՝ տեղական ինքնակառավարման համակարգի մոդելը 
պետության «լավ կառավարումը» և ժողովրդավարացումը պայմանավորող կարևոր 
գործոն է: Ապակենտրոնացման գործընթացը, միջոցներն ու արդյունքները կարող են 
լինել տարբեր, սակայն «վազող ժողովրդավարությունների», այդ թվում՝ Հայաստանի 
դեպքում, առկա է պարզ ճշմարտություն առ այն, որ ապակենտրոն համակարգի ձևա-
վորման և գործառնության համար պահանջվում են այնպիսի փոխակերպումներ, 
որոնք կհանգեցնեն ոչ այնքան կենտրոնի ազդեցության թուլացմանը, որքան տեղա-
կան ժողովրդավարության հաստատմանն ու կայացմանը՝ կենտրոնացման և ապա-
կենտրոնացման հաշվեկշռման միջոցով:  

Վերը ներկայացված մոդելներից տեղական ինքնակառավարման համակարգի ի-
դեալներին առավել մոտ է անգլոսաքսոնականը, որի տեղայնացումը Հայաստանում 
կարող է պայմանավորված լինել ազգային մենթալիտետի և ինքնակառավարման 
(անգլերեն համարժեքն է self-government) մշակույթի առանձնահատկություններով: 
Ծագելով «ազատ համայնքի» կառավարման ավանդույթներ ունեցող պետությունում՝ 
անգլոսաքսոնական մոդելն առ այսօր համարվում է տեղական ինքնակառավարման 
համակարգի ամենահաջողված օրինակը աշխարհում, որին փորձում են ընդօրինակել 
նույնիսկ զարգացած պետությունները: Պատմական ժամանակագրությամբ Մեծ Բրի-
տանիայում տեղական ինքնակառավարման արդի համակարգն ու գործող կառուց-
վածքի նախատիպը սկիզբ են առել 10-րդ դարից [8]: Պետական համակարգի բարե-
փոխումների արդյունքում՝ 20-րդ դարի 70-ական թվականներից Մեծ Բրիտանիայում 
հաստատվում է տեղական ինքնակառավարման համակարգի նոր տրամաբանություն: 
Բարեփոխումների անցկացման հարուցիչը հիմնականում ուրբանիզացման արագ 
տեմպն էր, որի հետևանքով քաղաքների գերբնակեցումը տեղի էր ունենում առանց 
վարչատարածքային սահմանափակումները հաշվի առնելու, իսկ ագլոմերեցիաները 
հաճախ հատում էին գյուղական համայնքների տարածքը: Հատկանշական է, որ ուր-
բանիզացման գործընթացը նույն տեմպով զարգանում էր նաև ԱՄՆ-ում, սակայն այն-
տեղ վարչատարածքային սահմանների խաթարման խնդիր չծագեց՝ խոշոր տարած-
քային ընդգրկվածության և վարչատարածքային նոր միավորներ ձևավորելու հնարա-
վորության սահմանափակված չլինելու շնորհիվ: Ըստ այդմ՝ տեղական ինքնակառա-
վարման համակարգի անգլոսաքսոնական մոդելի առավելությունները կարելի է տես-
նել քաղաքային համայնքների կառավարման փորձից: Ամենևին պատահական չէ, որ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջին բարեփոխումներն իրականաց-
վել են քաղաքային մակարդակում՝ Մեծ Լոնդոնում: Այսպես՝ 1963 թվականին ընդուն-
ված օրենսդրական ակտով ստեղծվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րը՝ ի դեմս Մեծ Լոնդոնի Խորհուրդի, որը զբաղվում էր ռազմավարական պլանավոր-
ման խնդիրներով, և թվով երեսուներկու քաղաքային խորհուրդները՝ մարտավարա-
կան (կարճաժամկետ) խնդիրների լուծման և համակարգման համար: Մեծ Լոնդոնի 
տեղական մարմնի (համայնքապետարանը) կազմում ընդգրկվեցին քաղաքապետը 
(նախագահ), ավագանին (oldermen) և խորհրդականները: Լոնդոն քաղաքի վարչա-
կազմը կազմված էր նաև առանձին ստորաբաժանումից, որն, իր հերթին, բաղկացած 
էր լորդ-քաղաքապետից, օլդերմեններից, խոշոր ընկերությունների ղեկավարներից և 
շերիֆներից: Քաղաքի կառավարումն իրականացվում էր համընդհանուր իրավունքի 
նորմերով: Անգլիայի և Ուելսի տեղական իշխանությունների հարցերով Թագավորա-
կան հանձնաժողովը հետագայում առաջարկում է փոխել քաղաքային կառավարման 
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այդ մոդելը՝ վկայակոչելով քաղաքային և գյուղարական միավորների միջև ծագող ան-
համաձայնությունները տեղական խնդիրների շուրջ որոշումների կայացման գործըն-
թացում: Հանձնաժողովն առաջարկեց ստեղծել խոշոր ունիտար վարչատարածքային 
միավորներ և մեծ, միջին ու փոքր քաղաքներում տեղական իշխանություններ ձևավոր-
վելու կարգը սահմանել՝ հաշվի առնելով ամեն շրջանի (ռեգիոնի) առանձնահատկութ-
յունները: Առաջարկվող բարեփոխումների համաձայն՝ գրաֆությունները պետք է վե-
րակառուցվեին, սակայն, քանի որ դրանք քաղաքական կշիռ և ազդեցություն ունեցող 
միավորներ էին, վերջիններս լուծարելու առաջարկը մերժվեց այդ ժամանակ իշխող 
պահպանողական կուսակցության կողմից: Ավելի ուշ՝ 1972 թվականին, բրիտանական 
խորհրդարանն ընդունեց Անգլիայի և Ուելսի, իսկ 1974-ին՝ Շոտլանդիայի տեղական 
կառավարման մասին օրենքները, որոնցով արդի տեղական ինքնակառավարման հա-
մակարգի անկյունաքարերը դրվեցին: Նշված բարեփոխումները, այդուհանդերձ, չթու-
լացրին կենտրոնի վերահսկողության գործառույթը: Չնայած գրաֆությունների և շըր-
ջանների միջև լիազորությունները հստակ բաշխելու մասին որոշման ընդունմանը՝ 
որոշ քաղաքների տրվեցին խորհրդարանական խարտիաների միջոցով իրենց լիազո-
րությունները ընդլայնելու արտոնություններ [9]: Տեղական ինքնակառավարման գլխա-
վոր օղակների՝ գրաֆությունների և շրաջանային խորհուրդների ձևավորման կարգը, 
ինչպես նաև իրավական կարգավորումները փաստում են, որ տեղական իշխանութ-
յունները անգլոսաքսոնական մոդելի կայացման սկզբից կենտրոնի հետ հաստատել 
են փոխլրացնող հարաբերություններ: Ճիշտ է, 1985 թվականից տեղական մարմինի 
լիազորություններն ընդլայնվում են մասնավոր օրենք հրապարակելու նախաձեռնութ-
յամբ խորհրդարանին դիմելու, դատական նախադեպերի ինստիտուտը կիրարկելու 
դրույթներով, սակայն, մեծ հաշվով, բարեփոխումները կատարվում են տեղական միա-
վորների գործառույթներն ընդլայնելու, քան կենտրոնի վերահսկողությունը թուլացնե-
լու նպատակով: Անգլոսաքսոնական մոդելը գործնականում հաստատելու է գալիս 
Ի.Բենտամի կողմից առաջ քաշված այն գաղափարի իրատեսությունը, որ հարկավոր է 
տեղական իշխանության նկատմամբ կենտրոնի վերահսկողություն սահմանել, իսկ 
դրա նպատակահարմարությունը չվիճարկվել: Հիմնավորվում է, որ կենտրոնական իշ-
խանության կողմից կարգավորիչ և վերահսկողական գործառույթների պատշաճ իրա-
կանացումը բխում է նաև տեղական իշխանությունների շահերից: Վերահսկողության 
սահմանումն ամենևին չի նշանակում ձգտում դեպի կենտրոնացման, որովհետև անգ-
լոսաքսոնական մոդելում բացակայում է տեղական մարմնի ուղղակի ենթակայության 
սկզբունքը: Տեղերում չկան կենտրոնից նշանակված խնամակալներ, որոնք կհետևեն 
ներկայացուցչական մարմիններին: Ներկայացուցչական մարմիններից բացի՝ ընտրո-
վի են նաև տեղական վարչակազմի որոշ պաշտոններ: Բավականին ազդեցիկ են նաև 
այս մոդելում տեղական ներկայացուցչական մարմինների հանձնաժողովները (կոմի-
տեները), որոնք մեծ դեր են ունենում որոշումների նախապատրաստման գործընթա-
ցում:  

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ուղղակի պետական կառավար-
ման և վերահսկողության իրականացման կառուցակարգեր ու սկզբունքներ ունի 
ֆրանսիական (մայրցամաքային) մոդելը: Այդ է պատճառը, որ Ֆրանսիայում տեղական 
ինքնակառավարման փոխարեն կիրառվում է վարչական ապակենտրոնացում 
(administrative decentralization) եզրույթը [10]: Ֆրանսիական մոդելի պարագայում գոր-
ծող հիերարխիկ համակարգը ենթադրում է «վերևից» տրվող հրամանների և «ներքե-
վից» փոխանցվող տեղեկատվական հոսքերի բարդ կոմբինացիա, որտեղ տեղական 
մակարդակի պաշտոնյաներն ու վարչարարները միառժամանակ ծառայում են պետա-
կան մարմիններին: Այլ կերպ ասած, տեղական մարմիններում իրականացվում է պե-
տական կառավարում, որը զուգորդվում է տեղական ինքնակառավարման հետ: Ներ-
կայացուցչական ընտրովի մարմինները ձևավորվում են բոլոր այն վարչատարածքա-
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յին միավորներում, որոնք իրենցից ներկայացնում են ընտրովի կառուցակարգերով 
ձևավորված տարածքային կոլեկտիվներ: Հատկանշական է, որ վարչատարածքային 
այդ միավորներում ընտրովի տեղական մարմինների հետ միասին գործում են նաև 
պետական իշխանությունը ներկայացնող պաշտոնյաներ, իսկ նրանց բոլորի լիազո-
րությունները սահմանվում են օրենքով [11, էջ 259]: Օրինակ՝ ֆրանսիական կանտոն-
ներում, շրջաններում և վարչատարածքային այլ միավորներում կարող են չձևավորվել 
ներկայացուցչական մարմիններ կամ խորհուրդներ, ինչը նշանակում է, որ տեղական 
ինքնակառավարման համակարգում բացակայում են ներկայացուցչական ինստի-
տուտները: Խորհուրդներից բացի՝ տեղական ինքնակառավարման առանցքային ինս-
տիտուտ է տեղական մարմնի ղեկավարը (օրինակ՝ քաղաքապետը), որը երկակի (դո-
ւալիստական) դեր ունի համակարգում: Քաղաքապետն օրենքով ունի միառժամանակ 
երեք տեսակի լիազորություններ: Առաջին՝ նա համայնքային խորհրդի նախագահն է, 
կազմակերպում և վարում է խորհրդի նիստերը, երկրորդ՝ համայնքի գործադիր մար-
մինն է, իրականացնում է թափուր պաշտոնների նշանակումներ, գլխավորում է աշխա-
տակազմը, կազմում է տեղական բյուջեն և ներկայացնում խորհրդի հաստատմանը, 
կատարում բյուջեն, իրականացնում խորհրդի որոշումները, երրորդ՝ քաղաքապետը 
համայնքում կառավարության ներկայացուցիչն է և օրենքների ու այլ համապետական 
նորմատիվ ակտերի կենսագործման պատասխանատուն: Ըստ էության՝ քաղաքապե-
տը զբաղվում է ինչպես պետական, այնպես էլ տեղական խնդիրներով, իսկ այդ դուա-
լիզմի պատճառով տեսականորեն կարող են ծագել որոշակի հակասություններ [12]: 
Ժողովրդավարական համակարգի նման հակասություններից է այն, որ ֆրանսիական 
մոդելում տեղական մարմինների գործունեությունը վերահսկելու գործիքակազմը բա-
վականին մեծ է, ավելի քան անգլոսաքսոնականում: Հիմնավորելու համար նշենք, որ 
տեղական համայնքների նկատմամբ վերահսկողությունը կենտրոնի կողմից իրակա-
նացվում է ոչ միայն համայնքի ղեկավարի (քաղաքապետ), այլ նաև դեպարտամենտ-
ների միջոցով, որոնք պետական գործերի վարման տարածքային միավորներ են: 
Հանրապետության կոմիսարը, որին դեպարտամենտում նշանակում է Ֆրանսիայի նա-
խարարների խորհուրդը, լինելով կառավարության և նախարարների ներկայացուցիչը 
տեղերում, ղեկավարում է պետական ծառայությունները, վերահսկում օրենքների և 
հասարակական կարգի պահպանությունը (նրա վերահսկողության տակ է գտնվում 
նաև ոստիկանությունը) և կատարում այլ գործառույթներ: Ինչպես տեսնում ենք, ֆրան-
սիական մոդելի հիմքում ընկած են տեղական ինքնակառավարման մասին «պետա-
կան» տեսության հիմնական դրույթները, որոնց համաձայն՝ տեղական ինքնակառա-
վարումը դիտվում է որպես պետական գործունեության ձև: Այն իրականացվում է պե-
տության շրջանակներում և պետության կողմից տրված լիազորությունների հիման 
վրա և այսօր լայնորեն կիրառվում է ուղղահայաց իշխանության ու կենտրոնացված 
կառավարման տրամաբանություն ունեցող ունիտար պետություններում, այդ թվում՝ 
Հայաստանում:  

Հաջորդ մոդելը, որը անգլոսաքսոնական և ֆրանսիական մոդելներին բնորոշ 
հատկանիշների միաձուլումից է առաջացել, անվանում են տեղական ինքնակառա-
վարման գերմանական կամ խառը մոդել: Մոդելի ծագումը ասոցացվում է հատկապես 
դաշնային պետություններում տեղական ինքնակառավարման իրականացման ուրույն 
փորձի հետ, որին կարելի է ականատես լինել Գերմանիայում, Ռուսաստանում, Ավստ-
րալիայում և այլուր: Ֆեդերացիաներում տեղական ինքնակառավարման ապակենտ-
րոնացման աստիճանը, ըստ խառը մոդելի տրամաբանության, որոշում են համայնքնե-
րի ռեսուրսային ապահովվածությունը, վարչատարածքի դիրքն ու տեղանքը, բնակ-
չության կազմն ու խտությունը և այլ գործոններ [13]: Խոսքն այստեղ նաև միջհամայն-
քային մրցակցության խթանման հատկանիշի մասին է, քանի որ ենթադրվում է, որ մեծ 
համայնքներն առավել ապակենտրոնացված են դառնում մրցակցային պայմաններում՝ 
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բավարար ռեսուրսներ ունենալու, դրանք ինքնուրույն օգտագործելու լիազորություն-
ներ ստանալու դեպքում, իսկ փոքր համայնքները՝ ոչ: Եթե հաշվի առնենք այն իրո-
ղությունը, թե որքան բազմազան ու տարբեր են դաշնային պետություններում տեղա-
կան ինքնակառավարման իրականացման ձևերն ու սկզբունքները, ապա կարելի է 
հանգել այն մտքին, որ դրանցում տեղական ինքնակառավարումը ոչ միայն արմատա-
պես տարբերվում է ունիտար պետություններից, այլև ենթադրում է կենտրոն-ծայրա-
մաս հարաբերությունների խրթին համակարգ: Վերոնշյալից հետևում է, որ տեղական 
ինքնակառավարման համակարգի գերմանական մոդելը, գործնական կիրառման 
հնարավորության առումով, հարմար չէ դիտարկել ունիտար պետությունների, այդ 
թվում՝ Հայաստանի, տեղական համակարգերի արդիականացման համար: Փոխարենը 
կարելի է դիտարկել մեկ այլ՝ սկանդինավյան պետությունների տեղական ինքնակա-
ռավարման փորձը, որը գերազանցապես եվրոպական մասնագիտական շրջանակնե-
րի կողմից անվանում են խառը կամ հիբրիդային մոդել: Հիրավի, սկանդինավյան պե-
տությունները վայելում են բարձր ապակենտրոնացման աստիճանով տեղական ինք-
նակառավարման համակարգեր ունեցող լիդերների համբավը: Սակայն այդ համա-
կարգերի խորքային ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանցում առկա են կենտ-
րոնի ու տեղական միավորների ուղղահայաց և հորիզոնական ինտեգրման ոչ ստան-
դարտ կառուցակարգեր, որոնց պատճառով տեղական կառավարումն անվանում են 
համակառավարում [14, էջ135]: Վերջին տասնամյակների ընթացքում սկանդինավյան 
պետությունների տեղական համակարգի զարգացման հորիզոնական ինտեգրման 
ուղղությունը համապատասխանում է «government»-ից «governance»-ի անցման տրա-
մաբանությանը, որտեղ անգլոսաքսոնական և ֆրանսիական մոդելները հանդես են 
գալիս «հիբրիդային վիճակում» կամ շրջանառվում ինտերակտիվ կառավարման գա-
ղափարի ներքո [15]: Համակառավարումը կամ ինտերակտիվ կառավարումը ինտեգ-
րում է ուժեղ պետությունը, լայն շուկայական տնտեսությունները և աշխույժ քաղաքա-
ցիական հասարակությունը: Միևնույն ժամանակ համակառավարումը ոչ միայն մար-
տահրավեր է նետում պետական մարմինների ավանդական կառավարման տրամա-
բանությանը, այլև կարող է նույն մարմիններին առերեսել նոր խնդիրների հետ: Այսպես՝ 
տեղական մարմինները և համակարգի մյուս դերակատարները պահպանում են իրենց 
գործառնական ինքնավարությունը և ազատ են հրաժարվելու համագործակցությունից 
կամ համատեղ կառավարումից, եթե դրանց արդյունքները գոհացնող չեն: Սա նշանա-
կում է, որ համակառավարումը կարող է հանգեցնել ընդհուպ մինչև տեղական միա-
վորների տրոհման կամ անջատման: Գուցե պարադոքսալ թվա, բայց մոդելի դինա-
միզմն այն է, որ հանրային կառավարման խնդիրն է կանխել, իսկ առաջացման դեպ-
քում հաղթահարել տեղական միավորներում և կենտրոնի հետ հարաբերություններում 
հնարավոր բախումներն ու հակադրվող շահերը: Մեկ այլ խնդիր է հաշվետվողակա-
նությունը, որը ուղղահայաց և հորիզոնական ինտեգրման այս մոդելի պայմաններում 
դժվարանում է կամ առհասարակ բացակայում: Ամփոփելով այս մոդելի էությունը՝ կա-
րելի է նշել, որ սկանդինավյան պետություններում պետությունը առավելագույնս փոր-
ձում է նվազեցնել իր մարմինների գործառույթներն ի օգուտ տեղական իշխանություն-
ների: Սակայն քանի որ օրենսդրությունը հստակ չի սահմանում տեղական մարմիննե-
րի իրավասությունները, ինքնակառավարման իրավական երաշխիքները կրում են 
շատ պայմանական բնույթ: Տեղական ինքնակառավարման համակարգի պետական 
վերահսկողությունն իրականացվում է նահանգապետի և նրա գլխավորած խորհրդի 
կողմից՝ առանց տեղական գործերին ուղղակի կերպով միջամտելու իրավասության: 
Վերահսկողության իրականացման առումով մեծ դեր է կատարում դատական համա-
կարգը, որը համայնքի բնակիչներին որոշումները վիճարկելու և բողոքարկելու լայն 
հնարավորություններ է տալիս: Գործող կառուցակարգերի միջոցով սկանդինավյան 
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պետություններում ապահովվում է տեղական ինքնակառավարման համակարգի ա-
պակենտրոնացման և ժողովրդավարության բարձր մակարդակ:  

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի՝ բոլոր վերը քննարկված մոդելների 
ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ տեղական ինքնակառավարման համա-
կարգի արդիականացման և ժողովրդավարացման գործընթացը պահանջում է համա-
կարգային և ինստիտուցիոնալ զարգացում, ավանդույթներ և արժեբանություն: Անկա-
խության շուրջ երեք տասնամյակների ընթացքում Հայաստանը փորձել է կառուցել 
հանրային կառավարման այնպիսի համակարգ, որը թույլ կտա առնվազն հետ չմնալ 
ժողովրդավարացման և արդիականացման զարգացող պետությունների մրցավազ-
քից: Այդպիսի պետության կերտման կարևոր բաղկացուցիչներից է նաև տեղական 
ինքնակառավարման համակարգը, որի մասին օրենքն ընդունվել է 1996 թվականին՝ 
վարչատարածքային բաժանման հաստատումից անմիջապես հետո [16]: 2002 թվա-
կանին ստորագրելով «Տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական Խարտիան»՝ Հա-
յաստանը հանձնառություն է ստանձնել խորացնելու ապակենտրոնացումը տեղական 
ինքնակառավարման համակարգում և այդ համակարգի զարգացման ուղիները համա-
պատասխանեցնել զարգացած եվրոպական պետություններում հաջողած փորձին: 
Տեղական ինքնակառավարման համակարգում իրականացված վարչատարածքային 
և գործառութային փոփոխությունների ծրագրերը, ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական 
բարեփոխումները դեռևս չեն կարողացել լուծել համայնքների իրավական, տարած-
քային և ֆինանսատնտեսական խնդիրները: Տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների լիազորություններն ընդլայնվել են հիմնականում վարչատարածքային փոփո-
խությունների անցկացման, համայնքների խոշորացման եղանակով՝ մեծ մասամբ 
կենտրոնական իշխանության որոշումների հիման վրա:  

ՀՀ Սահմանադրությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինները սահմա-
նում է որպես հանրային կառավարման ուղղակի դերակատար և առանձին ինստի-
տուտ [17]: Տեղական և պետական կառավարման մարմինների փոխահարաբերութ-
յունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում դրանք ունեն բազմա-
շերտ բնույթ և շատ հաճախ տեղական մարմիններն իրենց վրա են կրում պետական 
մարմինների ուղղակի կարգավորիչ ազդեցությունը: Այդ ազդեցության մեծացմանը 
նպաստում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ վերահսկո-
ղություն իրականացնող օղակները, որոնք կրկին Հայաստանում բավականին շատ են: 
Հիշյալ օղակներից է տարածքային կառավարման մարմինների գործունեությունը, որը 
փոքր ունիտար պետության պարագայում ոչ միայն չի նպաստում ապակենտրոնաց-
մանը, այլև ուղղահայաց իշխանության հիերարխիայում կատարում է նախընթաց որո-
շումներ կայացնող ինստիտուտի գործառույթներ: Ավելին, տեղական ինքնակառա-
վարման համակարգը թելադրում է հանրային կառավարման այն ընկալումը, որ իշխա-
նությունները կոչված են իշխելու, այլ ոչ թե ծառայություններ մատուցելու, մինչդեռ 
պետք է լինի հակառակը: Ծառայությունների մատուցման ոլորտում կենտրոնի թելադ-
րող, իշխող դերի պահպանումը և տեղական մակարդակին լիազորությունների փո-
խանցումը արգելակվում է համայնքների անբավարար ռեսուրսային ապահովվածութ-
յան և ֆինանսական միջոցների սղությամբ: Պետության լիազորությունների մի մասը, 
ինչպես ֆրանսիական և խառը մոդելներում, կարող է փոխանցվել համայնքի ղեկավա-
րին, ինչը Հայաստանի դեպքում տեղի չի ունենում, որովհետև տեղական ինքնակա-
ռավարման համակարգի կառուցվածքը և համայնքի ղեկավարի իրավասությունների 
տրամաբանությունը ի սկզբանե չի ձևավորել նման հնարավորություն:  

Տեղական ինքնակառավարման գործող մոդելում և Հայաստանի սահմանադրա-
իրավական կարգավորումներում առանձնակի կարևորություն է տրվում գործադիր 
մարմնի հետ տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) փոխհարաբերություն-
ներին: Գործադիր իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխ-
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հարաբերություններն ունեն կարգավորման երեք մակարդակներ, որոնք են ՏԻՄ և կա-
ռավարության, ՏԻՄ և պետական գերատեսչությունների, գործակալությունների, հան-
րապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների, ինչպես նաև 
ՏԻՄ և մարզպետների միջև փոխհարաբերությունները: Ֆրանսիական մոդելից փոխա-
ռած առանձնահատկություններից է այն, որ Հայաստանում իշխանության բոլոր երեք 
ճյուղերից ՏԻՄ-երը բազմաշերտ հարաբերություններ ունեն Կառավարության հետ: 
Ըստ օրենքի՝ Կառավարության լիազորությունների մեջ մտնում է ավագանու լիազորութ-
յունները վաղաժամկետ դադարացնելը [18]: Ավագանու լիազորությունները վաղաժամ-
կետ դադարեցնելու մասին որոշման հետ միաժամանակ Կառավարությունը կարող է 
նշանակել ավագանու արտահերթ ընտրություններ, իսկ այդ որոշումն ուժի մեջ մտնե-
լուց հետո ավագանին իրավունք չունի նշանակելու տեղական հանրաքվե, անվստա-
հություն հայտնելու համայնքի ղեկավարին, ընդունելու կամ փոփոխելու համայնքի՝ սե-
փականություն հանդիսացող գույքն օգտագործման տրամադրելու և օտարելու տարե-
կան ծրագիրը: Բացի այդ՝ Կառավարությունը համայնքի ղեկավարի լիազորությունները 
կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել այն դեպքում, եթե տվյալ համայնքը, օրենքով 
սահմանված կարգով, վերակազմակերպվում է որպես այլ վարչատարածքային միա-
վոր, կամ եթե ստացել է համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դա-
դարեցնելու մասին ավագանու որոշումը (արձանագրությունը): Վերջինի դեպքում Կա-
ռավարության լիազորված մարմինը, սահմանված կարգով, Կառավարություն է ներկա-
յացնում տվյալ համայնքում համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու 
վերաբերյալ որոշման նախագիծ: Հատկանշական է, որ տեղական ինքնակառավարման 
գործերին պետական կառավարման մարմինների գործառույթներն ու միջամտություն-
ները կանխելու գործիքակազմ Հայաստանում չկա: Այդպիսի գործիքներից մեկը, որը 
սկանդինավյան պետությունների տեղական ինքնակառավարման համակարգի դեպ-
քում, օրինակ, դատարաններն են, չի կատարում նույն գործառույթը Հայաստանի հա-
մայնքներում: Օրենսդրական կարգավորումներով նախատեսվում է համայնքների գան-
գատարկման իրավունքի ամրագրումը, սակայն գործնականում նման դեպքեր գրեթե 
չեն հանդիպում: Հաջորդ կարևոր գործիքը, որը կարող է նվազեցնել Հայաստանում պե-
տական կառավարման մարմինների միջամտությունը տեղական գործերին և պատվի-
րակել գործառույթները տեղական մարմիններին, կապված է վարչատարածքային բա-
ժանման տրամաբանությունն ու միաստիճան համակարգի փոխարեն բազմաստիճան 
համակարգի ստեղծման գաղափարի հետ: Անկախ պետականության ամրապնդմանը և 
շուկայական տնտեսության արմատավորմանն ուղղված բարեփոխումների համատեքս-
տում առանցքային նշանակություն ունի բազմաստիճան տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգի ստեղծումը՝ սկանդինավյան մոդելով: Վերջինը շեշտը դնում է ծառա-
յությունների որակական բարելավման և ծավալային ընդլայնման, ինչպես նաև բազմա-
զանության ապահովման վրա: Վերջինիս անհրաժեշտության մասին է փաստում նաև 
համայնքների խոշորացման անարդյունավետությունը, քաղաքային և գյուղական հա-
մայնքների միջև ծագող տարաձայնություններն ու կոնֆլիկտները: Հաշվի առնելով Հա-
յաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարագի ապակենտրոնացման ու 
արդիականացման ցածր մակարդակը պայմանավորող գործոնների մեծ ծավալը՝ կա-
րող ենք նշել, որ տեղական համակարգի գործող մոդելը չի նպաստել կենտրոնացման և 
ապակենտրոնացման սկզբունքների հաշվեկշռմանը: Հայաստանի տեղական ինքնա-
կառավարման համակարգի զարգացումը, վերոնշյալ առանձնահատկությունների հաշ-
վառմամբ, ուղղակիորեն կապված է լավ կառավարման սկզբունքների լիարժեք կի-
րարկման, քաղաքականության իրականացման կառուցակարգերի և դերակատարների 
հետ: Նման առավելություններ ունեցող առավել հարմար մոդելը, կարծում ենք, կարող է 
լինել սկանդինավյան պետություններում գործարկվող տեղական ինքնակառավարման 
խառը մոդելը:  
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Այսպիսով՝ անհրաժեշտ է տեղական ինքնակառավարումը դիտարկել համակար-
գային մոտեցմամբ՝ որպես ավելի բարդ համակարգի մաս, հանրային կառավարման 
ինքնուրույն մակարդակ, ինչպես նաև լայնաբովանդակ սոցիալական ընդհանրություն: 
Տեղական ինքնակառավարման մոդելը վերլուծելիս պետք է կարևորել դրա ռազմա-
վարական բաղկացուցիչները, մասնավորապես տեղական միավորի կազմակերպա-
կան կառուցվածքը: Տեղական ինքնակառավարման կազմակերպական կառուցված-
քում կարևորվում են տեղական ինստիտուտների միջև, ինչպես նաև կենտրոնական 
իշխանությունը ներկայացնող ինստիտուտների հետ հարաբերությունների բնույթը: 
Տեղական ինքնակառավարման կազմակերպական կառուցվածքի հետ միասին ձևա-
վորվում է որոշակի գործառութային համակարգ, որը կարող է ոչ միայն խորացնել ա-
պակենտրոնացումը, այլև նպաստել կազմակերպական արդյունավետ կառուցվածքի 
սահմանմանը: Այսպիսով՝ զարգացող պետությունների արդիականացման ու ժողովըր-
դավարացման հիմքում պետք է ընկած լինի սուբսիդիարության սկզբունքը, որի էութ-
յունը ոչ թե կենտրոնից անջատումն է, այլ ինստիտուցիոնալ վերահսկողության ներքո 
ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու և հանրային ծառայություններ մատուցելու 
նպատակը: Պնդել, որ ապակենտրոնացման բարձր աստիճանը ուղղակիորեն հան-
գեցնում է ժողովրդավարության ընդլայնմանը այնքան էլ ճիշտ չէ: Մեծ մասամբ ապա-
կենտրոնացումը թույլ է տալիս ավելի լավ կառավարել, բարձրացնել ինստիտուտների 
և ծառայությունների որակը: Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգաց-
ման խնդիրը նաև քաղաքական խնդիր է, որովհետև, այսպես թե այնպես, տեղական 
ինքնակառավարման էությունը, կառուցվածքն ու գործառույթները սահմանում և վե-
րահսկում է կենտրոնական իշխանությունը՝ լեգալ և ինստիտուցիոնալ կարգավորում-
ների շրջանակներում: Լինելով քաղաքագիտության, հանրային կառավարման և հան-
րային քաղաքականության միջգիտակարգային խնդիր՝ տեղական ինքնակառավարու-
մը արժևորվում է մարդուն ավելի մոտ կառավարելու, որակյալ ծառայություններ մա-
տուցելու և պատասխանատու քաղաքականություն վարելու հատկանիշներով:  
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման մոդելները և հայաստանյան 

առանձնահատկությունը 
Կատերինա Ալթունյան 

 
Հոդվածում քննարկվում են տեղական ինքնակառավարման համակարգի զար-

գացման այն մոդելները, որոնք նպաստում են կառավարման արդիականացման և ժո-
ղովրդավարական կացութաձևի հաստատմանը: Տեղական ինքնակառավարման հա-
մարժեք մոդելի ներդրումն ու հարմարեցումը առաջնահերթ է տեղական ժողովրդա-
վարությունը զարգացնելու համար: Մոդելների առանձնահատկությունների ուսումնա-
սիրությունը՝ որպես տեսական հիմք, կոչված է ծառայելու բոլոր այն զարգացող ժո-
ղովրդավարությունների համար, որոնց ազգային տեղական համակարգերի խնդիրնե-
րը գործնական լուծումներ են պահանջում: Այդ նպատակով արծարծվող խնդիրները 
զուգահեռ կերպով փոխկապակցվել են հայաստանյան տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգի զարգացման խնդիրների հետ: Հիմնավորվում է այն պնդումը, որ 
կենտրոնացման և ապակենտրոնացման սկզբունքների հաշվեկշռման, վերհասկո-
ղության պատշաճ կառուցակարգերի միջոցով հնարավոր է կերտել ժամանակակից 
տեղական ինքնակառավարման համակարգ, որում իշխանությունը միջոց է հանրային 
ծառայությունների բարձրորակ պահանջարկ ձևավորելու համար:  
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В статье рассматриваются модели развития системы местного самоуправления, спо-
собствующие формированию демократического строя и модернизации управления. Внедре-
ние и адаптация адекватной модели местного самоуправления является приоритетом для раз-
вития местной демократии. Изучение характеристик моделей системы местного управления 
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может служить теоретической основой для всех зарождающихся демократий. С этой целью 
затронутые в статье вопросы были рассмотрены параллельно с проблемами развития системы 
местного самоуправления в Армении. В статье приводятся обоснования мнения о том, что 
можно построить современную систему местного самоуправления на основе надлежащих 
структур и сбалансированности принципов централизации и децентрализации. При таком 
раскладе власть является средством создания качественного спроса на местные услуги. 
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The article examines the models of the local self-government system development that 

promotes the formation of a democratic system and modernization of governance. The 
introduction and adaptation of appropriate model of local self-government is a priority for further 
development of local democracy. Studying the characteristics of local government models is 
intended to serve as a theoretical basis for all emerging democracies. The raised issues are linked 
with the development of the local self-government system in Armenia. The main statement is that 
it is possible to build a modern system of local self-government based on administrative structure 
and a balance of the principles of centralization and decentralization. In that case, the local power 
means creating quality demand for local services. 

 
 


