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Պետության բաղադրիչները

Տարածք

ԲնակչությունԻշխանություն



Վարչատարածքային միավորներ

Երբ պետությունը, բնակչությունը և/կամ տարածքը հասնում են 

որոշակի մեծության, անհրաժեշտություն է առաջանում տարածքը 

բաժանել վարչատարածքային միավորների՝ ենթադրելով, որ այդ 

միավորներին առավել հեշտ կլինի կառավարել։



Տեղական ժողովրդավարություն



Ավագների ժողով

https://fineartamerica.com/featured/aborigine-elder-council-underwood-archives.html

Ավագների ժողովը

Ավստրալիա, 1935թ.
Աբորիգենների ցեղերից մեկի 
տարեցները հավաքվել են 
ավագների ժողովը անցկացնելու

https://fineartamerica.com/featured/aborigine-elder-council-underwood-archives.html


Հանրային կառավարման բաղադրիչ մասերը

Պետական կառավարում
Տեղական 
ինքնակա-
ռավարում

Քաղ. 
հասարա-
կություն

Մասնավոր 
հատված ԶԼՄ-ներ



Տեղական ինքնակառավարումը

Տեղական ինքնակառավարումը տեղական իշխանությունների
իրավունքն ու կարողությունն է` կանոնակարգելու և կառավարելու
պետական գործերի զգալի մասը՝ սեփական պատասխանատվությամբ
և տեղական բնակչության շահերից ելնելով։

Այդ իրավունքը իրականացվում է խորհուրդների կամ ժողովների
կողմից, որոնց անդամները ընտրված են ազատ, փակ գաղտնի,
հավասար, ուղղակի և համընդհանուր քվեարկության ճանապարհով:
Խորհուրդները կամ ժողովները կարող են ունենալ հաշվետու գործադիր
մարմիններ:

(Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա, 1985)



Ապա_(համա) _կենտրոնացում

ապակենտրոնացում

ապահամակենտրոնացում

«Հարվածում է նույն, սակայն կարճ բռնակով 
մուրճը»

Օդիլոն Բարրո

անմիջական ենթակայություն

ենթակայության տակ չգտնվող



Ապա_(համա) _կենտրոնացում

Ապահամակենտրոնացումը
պետական կառավարման կենտրոնական մարմնի որոշ 
լիազորությունների փոխանցումն է տարածաշրջաններում 
կենտրոնը ներկայացնող և տարածքային կառավարումն 
իրականացնող մարմնին, որոնք կենտրոնի անմիջական 
ենթակայության տակ են գտնվում։

Ապակենտրոնացումը
պետական կառավարման կենտրոնական մարմնի 
լիազորությունների փոխանցումն է վերջինիս ենթակայության տակ 
չգտնվող տեղական իշխանություններին կամ մասնավոր 
հատվածին։



Ապակենտրոնացում

• քաղաքական ապակենտրոնացում

• տնտեսական ապակենտրոնացում.

• ֆինանսական (այդ թվում՝ հարկային)
ապակենտրոնացում

• վարչական ապակենտրոնացում. 



ՀՀ հանրային կառավարման համակարգը

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

Օրենսդիր իշխանություն
(ՀՀ Ազգային ժողով)

Գործադիր իշխանություն
(ՀՀ կառավարություն)

Դատական իշխանություն

Սահմանադրական դատարան

Վճռաբեկ դատարան

Վերաքննիչ դատարաններ

Վարչական դատարան

Առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարաններ

ՀՀ նախարարություններ,        
ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

մարմիններ

Տարածքային կառավարման 
մարմիններ

(մարզպետարաններ)

Հանրային 
ծառայությունների 
տարածքային 
մարմիններ

Անկախ պետական մարմիններ

Բարձրագույն դատական 
խորհուրդ

Մարդու իրավունքների 
պաշտպան

Կենտրոնական ընտ-
րական հանձնաժողով

Հեռ. և ռադիոյի 
հանձնաժողով

Հաշվեքննիչ պալատ

Տեղական իշխանություն
(տեղական ինքնակառա-

վարման մարմիններ)

Տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ենթակայության 

հիմնարկներ, կազմակերպություններ

Պետական կառավարման մակարդակ

Տեղական ինքնակառավարման 
մակարդակ

Համայնքային 
ծառայություններ



Պետական կառավարում — ՏԻՄ փոխհարաբերություններ

Իրավական հսկողություն

• համայնքի սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ

Իրավական և մասնագիտական հսկողություն

• պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ
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