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ՁԵՌՆԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ

1. «Ոստիկանության անձնակազմի բարեվարքությունը» ձեռնարկի նպատակը

Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի բա րե վար քութ յան մա սին սույն ձեռ նար  կում ու շա
դ րութ յու նը կենտ րո նաց վել է ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա
յի վրա: Ձեռ նար կում ցու ցում ներ կան  ոս տի կա նու թյան և  քա ղա քա կան ո րո շում ներ 
կա յաց նող նե րի հա մա պա տաս խան ար ձա գան քի վե րա բեր յալ այն դեպ քում, երբ կո
ռուպ ցիան ոս տի կա նու թյու  նում ի հայտ է գա լիս պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար ման 
ըն թաց քում: Ձեռ նար կը կօգ նի իր ըն թեր ցող նե րին` ի մա նա լու, թե ինչ են կո ռուպ ցիան 
ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում և դ րա կազ մա կերպ ա կան ազ դե ցութ յու նը, 
ինչ պես նաև ոս տի կա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րում գոր ծադր վող մշա կու թա յին ու է թի
կա կան ար ժեք նե րը:

Ձեռ նարկը կօգնի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րին` ա ռա վել լավ ճա նա չե լու    
կո ռուպ ցիա յի դեպ քե րը: Ձեռ նար կը նրանց հա մար նաև մի ջոց ներ կա պա հո վի ոս տի կա
նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հար ցում: 

Ձեռ նար կի հիմ նա կան նպա տակ նե րից է նաև հաս կա նալ ակ տիվ ծա ռա յութ յան մեջ 
գտնվող ոս տի կան նե րի, մարդ կա յին ռե սուրս նե րով զբաղ վող պաշ տոն յա նե րի, ոս տի կա
ն  ութ յան ղե կա վար ան ձանց և  ո րո շում ներ ըն դու նող նե րի միջև ե ղած կա պե րը: Քա նի 
որ կո ռուպ ցիան ոչ միայն կոնկ րետ կազ մա կերպ չա կան մար տահ րա վեր է, այլև ա վե
լի շատ գոր ծող վե րահս կո ղութ յան և  ոս տի կա նու թյան պա հանջ վող բա րե փո խում նե րի 
հան րա գու մա րա յին փաստ, ուս տի ներ կա ձեռ նար կը, մաս նա վո րա պես, հաս ցեագր ված 
է խորհր դա րա նա կան ու կա ռա վա րա կան վե րահս կո ղութ յան պա տաս խա նա տու նե րին 
և  հան րա յին անվ տան գութ յան ո լոր տում ո րո շում ներ ըն դու նող նե րին:

Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի բա րե վար քութ յան մա սին սույն  ձեռ նար կը կա րող 
է օգ տա գործ վել հետ կոնֆ լիկ տա յին, ան ցու մա յին և  զար գա ցած  երկր նե րում, քան զի  
դրա հիմ նա կան նպա տակն է քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րին և  ոս տի կա նութ յու նում 
ո րո շում ներ ըն դու նող նե րին ա պա հո վել հա կա կո ռուպ ցիոն գոր ծիք նե րով, որ պես զի ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում ընդգրկ վի այն պի սի մի կա ռույց, ո րի շնոր հիվ խու
սա փեն կոռուպցիայից կամ այն նվա զեց նեն: Ձեռ նար կում հատ կա պես շեշտ վում է այն 
հան գա ման քը, որ ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում ա մե նուր կա կո ռուպ ցիա: 
Կազ մա կեր պութ յու նում ղե կա վա րութ յան փո փո խութ յուն, ռազ մա վա րութ յան ստեղ
ծում, վտանգ նե րի գնա հա տում, թա փան ցի կութ յուն և մ շա կույ թի ու ար ժեք նե րի նե րա
ռում՝ սրանք ձեռ նար կում քննարկ վող մի ջոց նե րից մի քա նիսն են:
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ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

2. Գլուխների թեմաներն ու ձեռնարկի հեղինակները 

Գլուխ 1: Ներածություն. Կոռուպցիան և ոստիկանական ծառայությունների 

մատուցումը: Հեղ.՝ Լեսլի Հոլմս

Գլուխ 2: Արժեքները, կանոններն ու վարքագիծը: Հեղ.՝  Էրիկ Կոբյու

Գլուխ 3: Կազմակերպությունը: Հեղ.՝  Բրայան Քինգշոթ և Պիեռ Ապլի

Գլուխ 4: Էթիկական  խնդիրների առաջ կանգնած ոստիկաններին ցուցաբերվող 

աջակցությունը: Հեղ.՝  Անդրե Լակրուա

Գլուխ 5: Ներքին վերահսկողություն: Հեղ.՝  Լենա Անդերսոն

Գլուխ 6: Արտաքին վերահսկողություն և հսկողություն: Հեղ.՝  Հանս Բյորն, Էյդան 

Ուիլս, Գաբրիել Գայսլեր և Մաթիաս Էռնի

Գլուխ 7: Քննություն: Հեղ.՝  Ջերարդ Սնել

Գլուխ 8: Կարողությունների ստեղծում: Հեղ.՝  Ալեն Բեքլի

Գլուխ 9: Գործիքները: Հեղ.՝ Էնդրյու Գոլդսմիթ

3. Ինչպե՞ս է սահմանվում կոռուպցիան

Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի սահ մա նումն անհ րա ժեշտ 
է՝ հաս կա նա լու հա մար սույն հաս կա ցութ յու նը, ո րը Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի 
մաս նա գի տա կան է թի կա յի  մա սին ԶՈՒԺՎի ձեռ նար կի հիմքն է: Ոս տի կա նութ յան անձ
նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի սահ մա նու մը տրվել է կո ռուպ ցիա յի հար ցե րով Ին
տեր պո լի փոր ձա գետ նե րի խմբի կող մից՝ «Ոս տի կա նութ յան ու ժե րում/ծա ռա յութ յուն նե
րում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա մաշ խար հա յին չա փա նիշ ներ ի» 2րդ  հոդ վա ծում, 
ո րի հա մա ձայն` այն կա րե լի է ձևակերպել հետև յալ կերպ (տե՛ս նաև Գլուխ 1)՝

ա. ոս տի կա նի կամ ոս տի կա նութ յան ու ժե րի/ծա ռա յութ յան աշ խա տակ ցի կող մից ուղ
ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով փո ղի, ար ժե քա վոր ի րի, նվե րի, օ գու տի, խոստ
ման, պարգ ևի կամ ա ռա վե լութ յան միջ նոր դութ յուն կամ ըն դու նում՝ լի նի դա իր, 
թե այլ ան ձի, խմբի կամ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հա մար՝ ար դեն իսկ կա տար ված, 
կա տար ման են թա կա, բայց բաց թողն ված կամ հե տա գա յում կա տար վե լիք որևէ 
գոր ծո ղութ յան կամ բաց թող ման կամ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց
ման գոր ծա ռույ թի կամ դրա կա տար ման դի մաց:
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բ. Ոս տի կա նին կամ ոս տի կա նութ յան ու ժե րի/ծա ռա յութ յան աշ խա տակ ցին ուղ ղա
կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով փո ղի,  ար ժե քա վոր ի րի, նվե րի, օ գու տի, խոստ ման, 
պարգ ևի կամ ա ռա վե լութ յան ա ռա ջար կութ յուն կամ շնոր հում ոս տի կա նի կամ այլ 
աշ խա տակ ցի, խմբի կամ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հա մար ար դեն իսկ կա տար ված, 
կա տար ման են թա կա, բայց բաց թողն ված կամ հե տա գա յում կա տար վե լիք որևէ 
գոր ծո ղութ յան կամ բաց թող ման կամ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց
ման գոր ծա ռույ թի կամ դրա  կա տար ման դի մաց:

գ. Ոս տի կա նի կամ ոս տի կա նութ յան ու ժե րի/ծա ռա յութ յան աշ խա տակ ցի կող մից 
պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ որ ևէ գոր ծո ղութ յուն կամ բաց
թո ղում, ո րը կա րող է քրեա կան ի րա վա խախտ ման հա մար ան ձին ան տե ղի են
թար կել մե ղադ րան քի կամ դա տա պարտ ման կամ կա րող է ան տե ղի օգ նել քրեա
կան ի րա վա խախտ ման հա մար մե ղադր վող կամ ար դա րաց վող ան ձին:

դ. Գաղտ նի կամ փակ ոս տի կա նա կան տե ղե կատ վութ յան չթույ լատր ված տա րա ծու
մը՝ դրա դի մաց պարգ ևատր ման մի ջո ցով կամ այլ կերպ:

ե.  Ոս տի կա նի կամ ոս տի կա նութ յան ու ժե րի/ծա ռա յութ յան աշ խա տակ ցի կող մից 
պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ իր կամ որ ևէ այլ ան ձի, խմբի 
կամ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հա մար  փող,  ար ժե քա վոր իր, նվեր, օ գուտ, խոս
տում, պարգև կամ ա ռա վե լութ յուն ստա նա լու նպա տա կով որ ևէ գոր ծո ղութ յուն 
կամ բաց թո ղում:

զ. Որ ևէ գոր ծո ղութ յուն կամ բաց թո ղում, որն ան դամ պե տութ յան օ րենսդ րութ յան 
մեջ  նշա նա կում է  կո ռուպ ցիա:

է. Իբրև սույն հոդ վա ծի նա խորդ դրույթ նե րում նշված գոր ծո ղութ յունների կամ 
դրանց փոր ձի կատարման հիմնական մասնակից կամ դրանցից մեկը, նա խա ձեռ
նող, դրդող, հան ցա կից, օ ժան դա կող կամ դա վա դիր անձ կամ այլ ձևով մասնակից 
լինելը:

4. Ո՞վ է օգտվելու ձեռնարկից

Ներ կա ձեռ նար կը օգ նե լու է ըն թեր ցո ղին՝ հաս կա նա լու ոս տի կա նութ յան անձ նա
կազ մի շրջա նում տի րող կո ռուպ ցիան, իսկ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ղե կա վա
րութ յա նը՝ դրա դեմ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու: Ձեռ նար կի նպա տակն է ներ կա յաց նել հնա
րա վոր մի ջոց ներ, ո րոնք համապատասխան պա տաս խա նա տու նե րը կարող են կիրառել 
որոշում ընդունելիս: Ձեռ նար կի ու շադ րութ յան կենտ րո նում ո րո շում ներ ըն դու նող ներն 
են, ոս տի կա նութ յան ղե կա վար նե րը և  ազ գա յին խորհր դա րան նե րի, ազ գա յին կա ռա
վա րութ յուն նե րի, անվ տան գութ յան հատ վա ծի կա ռույց նե րի, ոս տի կա նութ յան ազ գա յին 
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ծա ռա յութ յուն նե րի պաշ տոն յա նե րը, ոս տի կա նութ յան վե րին և  մի ջին օ ղակ նե րի ղե կա
վա րութ յու նը, մարդ կա յին ռե սուրս նե րի հա մար պա տաս խա նա տու պաշ տոն յա նե րը, ոս
տի կա նութ յան ազ գա յին ա կա դե միա նե րը և  մի ջազ գա յին ու ազ գա յին կազ մա կեր պութ
յուն նե րը:

5. Ձեռնարկի կառուցվածքը

Ձեռ նար կի գլուխ նե րը կազմ ված են ըստ հետև յալ կար գի և  կա ռուց ված քի՝

1. նե րա ծութ յուն,

2. ին չո՞ւ է թե ման կար ևոր կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի և  ոչ է թի կա կան վար քագ ծի 

ա ռու մով,

3. ինչ պե՞ս կա րող է թե ման  նե րառ վել կո ռուպ ցիա յի և  ոչ է թի կա կան վար քագ ծի դեմ 

պայ քա րում,

4. թե մա յի նե րա ռու մը կոնկ րետ հա մա տեքս տում,

5. հիմ նա կան ա ռա ջար կություններ:

6. Որո՞նք են գլուխների հիմնական թեմաները և առանցքային գործոնները  

Ներ կա ձեռ նար կը կազմ ված է ի նը գլխից, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ու նի մի քա
նի բա ժին և  են թա բա ժին ներ: Ձեռ նար կը կա րե լի է օգ տա գոր ծել մի քա նի ձևով՝ սկսել 
առաջին գլխի ըն թեր ցա նութ յու նից և  կար դալ ըստ հեր թա կա նութ յան՝ մինչև ին նե րորդ 
գլու խը: Սա ա ռա ջարկ վում է ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիան և  
ա րա տա վոր վար քագ ծի այդ ձևը նվա զեց նե լու  հնա րա վոր մի ջոց նե րը հա մա պար փակ 
կեր պով ներ կա յաց նե լու հա մար: Ա վե լին` ձեռ նար կը կա րող է օգ տա գործ վել նաև ան հա
տա կան ձևով՝ ա մե նասկզ բում կար դա լով ընտ րած գլու խը, ա պա մյուս նե րը: Եր կու դեպ
քում էլ սպա ռիչ կեր պով  ներ կա յաց վում են հար ցը և  ոս տի կա նութ յան շրջա նում առ կա 
կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու հա մար ա ռա ջարկ վող մի ջոց նե րի ընդ հա նուր պատ կե րը:

Գլուխ նե րի հե ղի նակ նե րը կա տա րել են ու սում նա սի րութ յուն ներ և  ներ կա յաց րել ոս
տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի մի ջազ գա յին օ րի նակ ներ, ո րոնց կա րե լի է ծա նո
թա նալ կար դա լու ըն թաց քում: Յու րա քանչ յուր գլուխ նե րա ռում է պա տու հան ներ, ո րոն
ցում ներ կա յաց ված են փաս տեր և թ վեր, ո րոնք նկա րագ րում են կո ռուպ ցիա յի բարդ 
դեպ քե րը, ներ կա յաց նում դրա դեմ հնա րա վոր ար ձա գանք նե րը: Գլուխ նե րում նաև նե
րառ ված է ա ռա ջար կութ յուն նե րի մի բա ժին, ո րոնք օգ տա գործ վե լու են   իբրև ու ղեն շա
յին հար ցեր, ո րոնց ա ռանց քում ըն թեր ցո ղի շրջա պատն է:

Կո ռուպ ցիա յի ընդ հա նուր դաշ տը լայն է, և  սույն ձեռ նար կում հա տուկ ու շա դրութ
յուն է դարձ վում ոս տի կա նութ յան շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յի վրա, այն մի ջա վայ րի, 
որ տեղ ա ճում է այդ կո ռուպ ցիան, կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քի  հետ ևանք նե րի և 
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 կո ռուպ ցիոն դեպ քե րի հա մա պա տաս խան ար ձա գանք նե րի վրա: Ուս տի հե ղի նակ նե րը 
ձեռնարկի համապատասխան գլուխ նե րի շա րադր ման ըն թաց քում հետ ևում են ո րո շա
կի կա ռուց ված քի, որ պես զի ըն թեր ցո ղին օգ նեն կողմ նո րոշ վե լու և լա վա գույնս ըմբռ նե
լու կար դա ցա ծը:

Ձեռ նար կի ի նը գլուխ նե րը կտրա մադ րեն ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի 
վե րա բեր յալ ամ բող ջա կան տե ղե կատ վութ յուն և  գի տե լիք ներ, կո րո շա կիաց նեն  ոս տի
կա նութ յան կա ռա վար ման հա մար առ կա գոր ծիք նե րը, որ պես զի այն տեղ, որ տեղ ոս տի
կա նութ յու նում կա կո ռուպ ցիա, պա տաս խա նատ վութ յամբ ար ձա գան քեն դրան: Կար
ևոր է հաս կա նալ, որ  ոս տի կա նութ յան շրջա նում  կո ռուպ ցիան կա րող է ի հայտ գալ 
ա մե նուր՝ ան հա տի ա րա տա վոր վար քագ ծի պատ ճա ռով, ան գամ կո ռուպ ցիա յի խնդրով 
լրջո րեն զբաղ վե լու հա մա պա տաս խան հա մա կար գի առ կա յութ յան դեպ քում: Կար ևոր է 
նաև ի մա նալ, որ կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը կա րող է նվա զեց նել կամ խրա խու
սել կո ռուպ ցիան, ղե կա վա րութ յու նը կա րող է նվա զեց նել այն կամ գործել դրա ուղ ղութ
յամբ: Գոր ծըն թաց նե րի կամ գոր ծու նեութ յան մշա կույ թի բա ցա կա յութ յու նը նույն պես 
կա րող է հան գեց նել կո ռուպ ցիա յի: Ոս տի կա նութ յունում բա րե փո խում նե րը և  փո փո
խութ յուն նե րի կա ռա վա րու մը մշտա պես պետք է վե րա բե րեն այն հար ցին, թե  ինչ պես 
պայ քա րե լ կո ռուպ ցիա յի դեմ: Ստորև հա մա ռոտ ներ կա յաց ված է  ձեռ նար կի գլուխ նե րի 
բո վան դա կութ յու նը.

Գլուխ 1` Նե րա ծութ յուն: Այս տեղ ներ կա յաց ված է ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո
ռուպ ցիա յի ծա վա լը, սահ ման ված է ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա եզ րույ թը, 
ո րը ներ կա յաց նում է հար ցի տար բեր մա կար դակ ներ, զո րօ րի նակ՝ ան հա տի հա կաի
րա վա կան վար քա գի ծը, կազ մա կեր պութ յան և  հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիան: Ա պա 
այս գլխում վկա յա կոչ վում են մնա ցած գլուխ նե րի հիմ նա կան թե մա նե րը՝ տա լով հետև
յալ հա մընդգր կուն հար ցը՝ ինչ պե՞ս կա րե լի է նվա զեց նել կո ռուպ ցիան ոս տի կա նութ յան  
շրջա նում:  Սույն գլու խը կար դա լիս ըն թեր ցող ներն ի րա զեկ վում և  հաս կա նում են, թե 
ինչ է նշա նա կում ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիան: Այս գլու խը նաև ըն դու նել է 
տա լիս այն փաս տը, որ ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիան կա րե լի է նվա զեց նել:  

Գլխի հիմ նա կան հար ցե րը բարձ րաց վում են հետև յալ թե մա նե րում՝

• Ի՞նչ է կո ռուպ ցիան ոս տի կա նութ յան շրջա նում. կա՞, արդ յոք, մի ջազ գա յին սահ մա

նում.

• Ին չո՞ւ է կար ևոր լրջո րեն զբաղ վել ոս տի կա նութ յան շրջա նում տի րող կո ռուպ ցիա

յով.

• Ինչ պե՞ս ստեղ ծել է թի կա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն և  ինչ պե՞ս բա րե լա վել 

ան հատ նե րի պար կեշտ վար քա գի ծը.

• Ինչ պե՞ս հաս նել հա ջո ղութ յան և  խու սա փել հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ յան 

ձա խո ղում նե րից.
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• Ո րո՞նք են քա ղած դա սե րը:

Գլուխ 2` Ար ժեք ներ, կա նոն ներ և  վար քա գիծ: Այս գլխում ու սում նա սիր վում են ոչ 
միայն մշա կույ թը, ար ժեք ներն ու վար քա գի ծը, ո րոնք պա հան ջում են ան հա տի կող մից 
ըն դու նում, այլև կա նոն ներ, նոր մեր և  ի րա վա կան դաշտ, ո րոնք հար կա վոր է  պահ
պա նել: Հաս տա տե լով բա րո յա կան կատարելագործումը՝ հե ղի նա կը ցույց է տա լիս, որ 
ի րա կա նաց վող մշա կույ թը հան գեց նում է կո ռուպ ցիա յի  դեպ քե րի նվա զեց ման: Գլխում 
վկա յա կոչ ված է ամ բող ջա պես ներ քին դար ձած կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի կար ևո
րութ յու նը՝ իբրև ոս տի կան նե րի պատ շաճ վար քի հիմք: Ա ռանց ան հա տա կան վճռա կա
նութ յան՝ չլի նել կո ռում պաց ված ոս տի կան,  դե պի ոչ կո ռում պաց ված ոս տի կա նութ յուն  
գոր ծըն թացն անհ նար կլի նի: Կազ մա կեր պա կան մշա կույ թը   հիմ նա րար ու պատ շաճ 
ան հա տա կան վար քա գիծ է և  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան մեջ հա կա կո ռուպ ցիոն 
քա ղա քա կա նութ յան գրա վա կա նը: 

Այս գլխի հիմ նա կան հար ցե րը հետև յալն են՝

• Ին չո՞ւ են ար ժեք նե րը, կա նոն նե րը և  վար քա գի ծը կար ևոր կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն 

զբաղ վե լու հա մար.

• Ինչ պե՞ս կա րող են  ար ժեք նե րը, կա նոն նե րը և  վար քա գի ծը նե րառ վել կո ռուպ ցիա

յի և  հա կաի րա վա կան վար քագ ծի դեմ պայ քա րում.

• Կա՞ն, արդ յոք, մի ջազ գա յին մո դել ներ և ծ րագ րեր, ո րոնք հնա րա վոր է օգ տա գոր

ծել.

• Ո րո՞նք են քա ղած դա սե րը:

Գլուխ 3` Կազ մա կեր պութ յու նը: Այս գլխում քննարկ վում են կազ մա կեր պութ յան և 
 կո ռուպ ցիա յի ու հա կաի րա վա կան վար քագ ծի միջև ե ղած հա րա բե րութ յուն նե րը, այն 
հար ցը, թե արդ յոք կազ մա կեր պութ յան և/ կամ ի րա վի ճակ նե րի ո րո շա կի տե սակ ներ 
ա ռա վել կամ պա կաս չա փով են նպաս տում  կո ռուպ ցիա յի և  ոչ է թի կա կան վար քա
գծի զար գաց մա նը: Այս տեղ դի տարկ վում են նաև ոս տի կա նութ յան կազ մա կեր պութ յան 
խո ցե լի կող մե րը՝ կո ռուպ ցիա յի և  ոչ է թի կա կան վար քագ ծի ա ռու մով, նկա րագր վում է 
դրանց նույ նա կա նա ցու մը, նշվում են այն ո լորտ նե րը, ո րոնք, հա վա նա կան է, են թա կա 
են կո ռուպ ցիա յի: Գլխում խոս վում է նաև կա ռա վար ման ո ճի և  այն գոր ծըն թաց նե րի 
մա սին, ո րոնք ա ջակ ցում են կազ մա կեր պութ յան պատ շաճ գոր ծու նեութ յա նը, ինչ պես 
նաև մի ջոց նե րի տե սակ նե րի մա սին, ո րոն ցով նվա զեց վում է կո ռուպ ցիա յի խո ցե լիու
թյու նը: Մաս նա վո րա պես, այս տեղ նկա րագր ված են կազ մա կեր պութ յուն նե րի մո դել ներ, 
ո րոնց մի ջո ցով լու սա բան վում է փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման փոր ձը, որ պես զի 
բա րե փոխ վեն կո ռուպ ցիա յով զբաղ վող ոս տի կա նութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը: 
Կազ մա կեր պութ յու նում առ կա թույլ կող մե րը կա րող են նպաս տել կո ռուպ ցիա յին: 
Հետ ևա բար այ դօ րի նակ թույլ կող մե րը պետք է պարզ վեն ու շտկվեն:
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Այս գլխի հիմ նա կան հար ցե րը հետև յալն են՝

• Ին չո՞ւ է կար ևոր կազ մա կեր պութ յան հար ցը կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի  գոր ծում.

• Ինչ պե՞ս կա րե լի է սահ մա նել կազ մա կեր պա կան մի ջա վայ րը և  կազ մա կեր պութ յան 

ներ գոր ծութ յու նը.

• Կա րե լի՞ է, արդ յոք, փո խել կազ մա կեր պութ յու նը, որ պես զի կո ռուպ ցիան նվա զեց

վի.

• Ո րո՞նք են փո փոխ վող կազ մա կեր պութ յան խո ցե լի կող մերն ու հիմ նա կան վտանգ

նե րը.

• Ո րո՞նք են մի ջազ գա յին հա մա տեքս տում քա ղած դա սե րը:

Գլուխ 4` Է թի կա կան խնդիրների ա ռաջ կանգ նած ոս տի կան նե րին ցու ցա բեր վող 
ա ջակ ցութ յու նը: Այս գլխում բարձ րաց վում են կո ռուպ ցիա յի և  ոչ է թի կա կան վար քա
գ ծի հետ կապ ված խնդիր նե րի ա ռաջ կանգ նած ոս տի կան նե րին ցու ցա բեր վող կազ
մա  կերպ չա կան ա ջակ ցութ յան հար ցե րը: Քննարկ վում է այն հար ցը, թե ին չու և  երբ է 
անհ րա ժեշտ այդ ա ջակ ցութ յու նը, և  ինչ պես կա րող  է այն տրա մադր վել: Այս գլխի կողմ
նո  րո շու մը հիմ նա կա նում գործ նա կան է՝ ա ռա ջար կութ յուն նե րով և  կոնկ րետ օրի նակ
նե րով, ո րոնք նպա տակ ու նեն օգ նելու ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րին՝ ա ջակ ցելու 
այն ոս տի կան նե րին, ում ա ռաջ ծա ռա ցել են կո ռուպ ցիա յի և  ոչ է թի կա կան վար քագ ծի 
հետ կապ ված խնդիր ներ: Գլխում հիմ նա կան ու շադ րութ յու նը կենտ րո նա ցած է ոս տի
կան նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յան, է թի կա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան և 
 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի միջև ե ղած կա պի վրա:

Գլուխ 5` Ներ քին վե րահս կո ղութ յուն: Գլխում ու սում նա սիր վում է կո ռուպ ցիա յի և  
ոս տի կա նութ յան կազ մա կեր պութ յան ներ քին վե րահս կո ղութ յան միջև կա պը,  քննվում է 
այն հար ցը, թե ինչ պես կա րող է լավ կազ մա կերպ ված ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա
կարգն օգ նել վեր հա նե լու և  կան խե լու կո ռուպ ցիան և  ոչ է թի կա կան վար քա գի ծը: Այս
տեղ ման րա մասն շա րադր ված են այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնց շնոր հիվ ա պա հովվում 
են կազ մա կերպ չա կան նպա տակ նե րը՝ բա րո յա կան ու ի րա վա կան ձև, նաև՝ վե րա   հսկո
ղա կան մե խա նիզմ նե րի ստեղ ծում և  ոս տի կան նե րին աշ խա տան քի ըն դու նե լու և ն րանց 
ա ռաջ խա ղաց ման հար ցում մարդ կա յին ռե սուրս նե րի ին տեգր ման սկզբունք ներ: Ձեռ
նար կի այս գլու խը նե րա ռում է ներ քին վե րահս կո ղութ յան հիմ նա կան սկզբունք նե րը, 
ո րոնք պետք է դառ նան կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի մի մա սը, այդ թվում՝ պլա նա վոր
ման գոր ծըն թաց նե րը, հա վաս տի հաշ վետ վութ յուն նե րը, ա պա հով ու արդ յու նա վետ 
կեր պով ի րա կա նաց վե լիք ներ քին գոր ծըն թաց նե րի և  գոր ծու նեութ յան գնա հա տու մը: 
Գլխում հատ կա պես ցույց է տրված, որ կազ մա կեր պութ յան կո ռուպ ցիան և  ոչ է թի կա
կան վար քա գի ծը կա րե լի է նվա զեց նել ներ քին վե րահս կո ղութ յան մի ջո ցով: 

Այս գլխում արծարծված հիմ նա կան հար ցե րն են՝
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• Ին չո՞ւ է կար ևոր ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու 

հա մար.

• Ինչ պե՞ս օգտ վել ներ քին վե րահս կո ղութ յու նից կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու 

հա մար.

• Ինչ պե՞ս վեր հա նել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վող ան ցու

մա յին երկր նե րի առջև ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րը.

• Ո՞րն է չա փից ա վե լի մեծ վե րահս կո ղութ յան վտան գը.

• Ո րո՞նք են քա ղած դա սե րը:

Գլուխ 6` Ար տա քին վե րահս կո ղութ յուն և հս կո ղութ յուն: Այս տեղ ար ծարծ վում 
է ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յան ար տա քին վե րահս կո ղութ յան հար ցը: Ար տա քին 
վե րահս կո ղութ յու նը նե րա ռում է ոչ միայն խորհր դա րա նա կան ու կա ռա վա րա կան վե
րա  հսկո ղութ յու նը, այլև դա տա կան վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզ մը: Բա ցի այդ, այն նե
րա  ռում է հա սա րա կա կան վե րահս կո ղութ յու նը՝  զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի և 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան մի ջո ցով: Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիան 
ա ճում է այն պի սի մի ջա վայ րում, որ տեղ չկա ար տա քին վե րահս կո ղութ յուն, ո րը հան
գեց նում է մի միայն կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րի փո փո խութ յան: Այս գլխում ու շադ
րութ յու նը բևեռ ված է ար տա քին վե րահս կո ղութ յան տե սակ նե րի, դրա գոր ծու նա կու
թյան ստեղծ ման և  ամ րապնդ ման ու ղի ներ գտնե լու  վրա: Գլխում բա ցատր վում է ռազ
մա վա րութ յու նը, ինչ պես վեր լու ծել և գ նա հա տել ար տա քին վե րահս կո ղութ յու նը: Եվ, 
վեր ջա պես, գլուխն ա վարտ վում է հետև յալ եզ րա հանգ մամբ՝ կո ռուպ ցիա յից կա րե լի է 
խու սա փել ար տա քին վե րահս կո ղութ յան մի ջո ցով: 

Հիմ նա կան հար ցե րը հետև յալն են՝

• Ին չո՞ւ են վե րահս կո ղա կան ըն թա ցա կար գե րը կար ևոր կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն 

զբաղ վե լու հա մար.

• Ինչ պե՞ս կա ռու ցել ար տա քին վե րահս կո ղութ յու նը.

• Ո՞րն է ար տա քին վե րահս կո ղա կան մար մին նե րի դե րա կա տա րութ յու նը.

• Ինչ պե՞ս օգտ վել ար տա քին վե րահս կո ղութ յան մի ջազ գա յին օ րի նակ նե րից.

• Ինչ պե՞ս ստեղ ծել ար տա քին վե րահս կո ղութ յան հա մա կարգ.

Գլուխ 7` Քննութ յուն: Այս գլխում ներ կա յաց ված են կո ռուպ ցիան  հա տուկ քննչա
կան մի ջոց նե րով ար մա տա խիլ ա նե լու ու ղի նե րը: Այս տեղ դի տարկ վում է այն հար ցը, 
թե ինչ պես քննչա կան գոր ծա ռույ թի շնոր հիվ քննվում և  դա տա կան կար գով հե տա
պնդ վում են կո ռուպ ցիան և  ոչ է թի կա կան վար քա գի ծը: Քննարկ վում են ներ քին կամ 
ար տա քին վե րահս կո ղա կան մարմ նի պա հանջ նե րը, ի րա վա կան ու մար դու ի րա վունք
նե րի սկզբունք նե րի քննչա կան ռազ մա վա րութ յան վրա հիմն ված` դրա ղե կա վա րու մը: 
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Գլխում նե րառ ված է գործ նա կան ղե կա վա րու մը, տեղ է հատ կաց ված տե սա կան դաշ տի 
նկա րագ րութ յան հա մար՝ միահ յու սե լով տե սա կան ու գործ նա կան օ րի նակ նե րը: Այս տեղ 
նաև բա ցատր վում են քննչա կան ղե կա վա րումն ու համապատասխան ո րո շում նե րի ըն
դու նու մը: Արդ յու նա վետ քնն չա կան մի ջոց նե րը վերջ են տա լիս կո ռուպ ցիա յին: 

Գլխի հիմ նա կան հար ցերն են՝

• Ին չո՞ւ է քննութ յու նը կար ևոր կո ռուպ ցիան և  ա րա տա վոր վար քա գի ծը նվա զեց նե

լու հա մար.

• Ինչ պե՞ս կա րող է քննութ յու նը նե րառ վել կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու մի ջոց

նե րում.

• Ի՞նչ է քննութ յան ար վես տը, և  ինչ պե՞ս կա ռա վա րել քննչա կան գոր ծըն թաց նե րը.

• Ինչ պե՞ս կա րե լի է օգ տա գոր ծել գործ նա կան օ րի նակ նե րը քննութ յուն ի րա կա նաց

նե լիս.

• Ինչ պե՞ս ի րա կա նաց նել կոնկ րետ մի ջոց ներ քննութ յու նը զո րաց նե լու հա մար.

Գլուխ 8` Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծում:  Այս գլխում ներ կա յաց ված են կո ռուպ
ցիա յին առնչ վող կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման զա նա զան ըն թա ցա կար գեր:  Տրված 
են է թի կա յի կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման  ծրագ րի ու ղե նիշ նե րը, այդ թվում՝ զա նա
զան մի ջոց նե րի շնոր հիվ՝ օգտ վե լով ո րոշ գոր ծիք նե րից, հնարք նե րից  և  օ րենսդ րա կան, 
օ րենսգր քե րի, քա ղա քա կա նութ յան, պրակ տի կա յի և  ըն թա ցա կար գե րի հսկա յա կան 
դաշ տից: Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը սպա ռիչ ե ղա նակ է կո ռուպ ցիա յի դեմ կա յուն 
կեր պով պայ քա րե լու հա մար: 

Հիմ նա կան հար ցե րը հետև յալն են՝

• Ին չո՞ւ է կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը կար ևոր կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու 

հա մար.

• Ինչ պե՞ս կա րող է կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը նե րառ վել ոս տի կա նա կան ծա ռա

յութ յու նում կո ռուպ ցիան սան ձե լու գոր ծում.

• Ինչ պե՞ս կա րե լի է կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը նե րա ռել կոնկ րետ հա մա տեքս

տում.

• Արդ յո՞ք գործ նա կան օ րի նակ նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել, ինչ պե՞ս դրանք ի րա

կա նաց նել որ պես մե թո դա բա նութ յուն.

• Ինչ պե՞ս ի րա գոր ծել քա ղած դա սե րը:

Գլուխ 9` Գոր ծիք նե րը: Այս գլխում ներ կա յաց ված են հիմ նա կան սահ մա նում նե րը և  
ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի վեր լու ծութ յան պարզ շրջա նա կը, ռազ մա վա
րա կան ու ռիս կե րի գնա հատ ման մե թոդ նե րը, որ պես զի ճա նա չեն ո րո շում ներ ըն դու նե լու 
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խո րա պատ կե րը: Նկա րագր ված են գնա հատ ման կոնկ րետ գոր ծիք ներ, փո փո խութ յուն
նե րի կա ռա վար ման ի դեա լա կան մո դե լը՝ իբրև հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ յան 
ստեղծ ման  հնարանք: Գլխում ու սում նա սիր վում են սե մի նար նե րի մի ջո ցով կա տար վող 
ու սու ցու մը՝ իբրև օգ տա գործ վող գոր ծիք, և  հա ղոր դակ ցութ յու նը՝ իբրև կո ռուպ ցիան 
ար մա տա խիլ ա նե լու  կոնկ րետ ռազ մա վա րութ յուն և  քա ղա քա կա նութ յուն ի րա կա նաց
նե լու հիմ նա կան գոր ծիք: Գոր ծիք նե րի լա վա գույնս օգ տա գոր ծու մը հան գեց նում է 
կո ռուպ ցիա յի նվա զեցման:

Ներկայացված հիմնական հարցերն են՝

• Ին չո՞ւ է ռազ մա վա րա կան գնա հա տու մը կար ևոր կո ռուպ ցիան սան ձե լու հա մար.

• Ինչ պե՞ս օգտ վել ռիս կե րի գնա հատ ման կա ղա պա րից սե փա կան նպա տակ նե րի 

հա մար.

• Ինչ պե՞ս նա խա պատ րաս տել ու սուց ման մի ջամ տութ յան գնա հա տու մը.

• Ո րո՞նք են   կոնկ րետ օգ տա կար գոր ծիք նե րը և  մե թոդ նե րը.

• Ինչ պե՞ս ի րա գոր ծել կոնկ րետ գոր ծիք նե րը գո յութ յուն ու նե ցող 

 կազ մա կեր պութ յու նում.

• Ո րո՞նք են քա ղած դա սե րը և  հա ջո ղութ յան գոր ծոն նե րը:

7. Ինչ պե՞ս ձեռք բերել ձեռ նար կը

Սույն ձեռ նար կը մշակ վել է, որ պես զի երկր նե րին ու ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն
նե րին ա պա հո վի գոր ծի քով՝ պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ նե լու կո ռուպ ցիա յի դեմ 
ի րենց սե փա կան պայ քա րում: Ներ կա ձեռ նար կը հանձն ված է բաց շու կա յին և գրա
դա րան նե րին, ԶՈՒԺՎի և  գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ներ կա յաց ված 
է հա մայն աշ խար հի երկր նե րին և ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րին: Շա հա գր գիռ 
երկր նե րին ու ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րին ա ռա ջարկ վում է դի մել նոր փոր ձա
գի տութ յան, խորհր դատ վութ յան և  հա տուկ ու սուց ման հա մար՝ ստեղ ծե լու մի ջոց ներ և 
 կա րո ղութ յուն ներ ընդ դեմ ոս տի կա նութ յան շրջա նում տի րող կո ռուպ ցիա յի:

ԶՈՒԺՎն` իբրև սույն ձեռ նար կը խմբագ րող կազ մա կեր պութ յուն, կժո ղո վի և 
կհա մա կար գի մի ջազ գա յին փոր ձա գի տա կան ցու ցակ՝ վե րա պատ րաս տում ա պա
հո վե լով գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի օ ժան դա կութ յամբ: Այս ձեռ նար կի 
ներածության մեջ ներկայացվում է վե րա պատ րաստ ման մի օ րի նա կ, ըստ ո րի՝ կարող են 
իրականացվել վե րա պատ րաս տում ներ՝ հիմն ված սույն ձեռ նար կի վրա: Այլ վե րա պատ
րաս տում նե րը կիրականացվեն որոշակի հայտերի հիման վրա՝ իրական պահանջներին 
համապատասխան: Վե րա պատ րաստ ման վե րա բեր յալ խնդրանքն ստա նա լուն պես 
կու ղարկ վի հար ցա թեր թիկ, որ պես զի գնա հատ վեն պա հանջ նե րը, իսկ ԶՈՒԺՎն  մի ջազ
գա յին փոր ձա գետ նե րի հետ մեկ տեղ կնա խա պատ րաս տի այդ հա տուկ վե րա պատ րաս



24

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

տու մը, որ պես զի ա պա հով վի պատ վե րով ու սու ցում:
Վե րոնշ յալ գնա հա տու մը, ո րով ար ձա գան քե լու են հա տուկ խնդրան քին, ե րաշ խա

վո րում է, որ չլի նի ըն թա ցիկ ծրագ րե րի կրկնութ յուն, հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում հա
մա գոր ծակ ցե լու այդ բնա գա վա ռում աշ խա տող գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յան հետ: Ի 
լրումն այդ ա մե նի՝ ԶՈՒԺՎն  ակն կա լում է, որ խնդրան քով դի մած եր կի րը կամ ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յունն ակ տիվ մի ջոց ներ կձեռ նար կեն, որ պես զի ոս տի կա նութ յան 
շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում կի րառ վեն մի ջազ գա յին չա փա նիշ ներ: 
Բա ցի այդ, կա յու նութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով պետք է ի րա կա նաց վեն պա տաս
խա նա տու գոր ծո ղութ յուն ներ:
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՀ   Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի գծով
ավստ րա լիա կան հանձ նա ժո ղով

Օ ԿԱՀ Օ րեն քի կա տար ման ավստ րա լիա կան հանձ նա ժո ղով

Ա ԴՈ Ավստ րա լիա յի դաշ նա յին ոս տի կա նու թյուն

ԲՀ  Բոս նիաՀեր ցե գո վի նա

ԲԱՈ Բու րուն դիի ազ գա յին ոս տի կա նութ յուն

ԲՈԲ Բալ թի մո րի ոս տի կա նութ յան բա ժան մունք

ԿԱԵ Կենտ րո նա կան և  Ար ևել յան Եվ րո պա

ԵԽ Եվ րո պա յի խոր հուրդ

ԿՀՀ  Կազ մա կեր պութ յուն նե րին հո վա նո վո րող հանձ նա ժո ղով

ԵՄ Եվրոպական միություն

ՀԴԲ (ԱՄՆ) Հետաքննությունների դաշնային բյուրո

ՏԱ Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յուն

ԳԿԲ Գ լո բալ կո ռուպ ցիա յի բա րո մետր

ՄՌԿ  Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում

ՆԳԲ  Ներ քին գոր ծե րի բյու րո

ՈՄՄ Ոս տի կա նա պե տե րի մի ջազ գա յին միու թյուն

ԿԴԱՀ Կո ռուպ ցիա յի դեմ ան կախ հանձ նա ժո ղով

ԿՓԻԽ Կո ռուպ ցիա յի գծով փոր ձա գետ նե րի Ին տեր պո լի խումբ

ՄՈԿԿ Մի ջազ գա յին ոչ կա ռա վա րա կան (հա սա րա կա կան) կազ մա կեր պութ յուն

ՄԿ  Մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն
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ԻՏ Ին տեր նետ տեխ նո լո գիա ներ

ԿԿՊԲ  Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման ու դրա դեմ պայ քա րի բյու րո (Լատ վիա)

ՀԿՁ  Հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ձև

ՆԱ ՏՕ Հյու սի սատ լանտ յան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պութ յուն

ՀԿ  Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն

ՆՀՈ ՒՈՈՒ Նոր Հա րա վա յին Ուե լ սի ոս տի կա նա կան ու ժեր

ՆՅՈԲ Նյու Յոր քի ոս տի կա նութ յան բա ժան մունք

ՏՀԶԿ Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան և զար  գաց ման կազ մա կեր պութ յուն

ՔՏՍՏԻ
Քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, տեխ նո լո գիա կան և  
ի րա վա կան

ՀՕ ՀԱ
Հա մա մաս նութ յուն, օ րի նա կա նութ յուն,  հա  սա նե լիութ յուն, 
անհ րա ժեշ տութ յուն

ՔՈԾ Քո ւինս լեն դի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն (Ավստ րա լիա)

ՈՒԹՀՍ Ու ժեղ, թույլ կող մեր, հնա րա վո րութ յուն ներ, սպառ նա լիք ներ

ԹԻ «Թրանս փա րեն սի ին թեր նեշնլ»

ՎԿԳ  Վե րա պատ րաստ ման կա րիք նե րի գնա հա տում

ՄԹ  Միաց յալ Թա գա վո րութ յուն

ՄԱԿ Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յուն

ՄԱԿի ԿԿ  ՄԱԿի Կո ռուպ ցիա յի դեմ կոն վեն ցիա

ՄԱԿի ԶԾ  ՄԱԿի Զար գաց ման ծրա գիր

ԱՄՆ Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ

ԿԿՀԺԽԳ
 Կո ռուպ ցիան և  կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յու նը ճնշե լու Խոր վա
թիա յի գրա սեն յակ
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1990ա կան նե րի կե սե րից սկսած` երկր նե րը, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե
րը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը և  մի ջազ գա յին հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րը կո ռուպ ցիան ժամանակի ընթացքում ճա նա չել են իբրև լուրջ 
հիմնախնդիր ամ բողջ աշ խար հում: Այ դու հան դերձ, շատ երկր նե րի իշ խա նութ յուն ներ 
դժկա մութ յամբ են պար զում և  հա մար ժեք կեր պով ու սում նա սի րում ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յու ններում կո ռուպ ցիա յի առ կա յութ յան հար ցը:

Ո րոշ երկր նե րում կար ծիք կա, որ  կո ռուպ ցիան փոքր հարց է՝ լի նի դա ճշմա րիտ 
ճա նա պար հից շեղ ված մի քա նի ան հատ նե րի մաս նակ ցութ յամբ (փտած խնձոր ներ), 
թե հա մա կար գա յին հիմ նախն դիր (փտած տա կառ կամ փտած պար տեզ)1: Ոս տի կա
նութ յան շրջա նում տի րող կո ռուպ ցիան չա փա զանց լուրջ մար տահ րա վեր է: Մի կող
մից՝ վրդովեցնող է հան րութ յան հա մար, ո րը պատ րաստ է կա շառք տալ երթ ևե կութ յան 
են թադր յալ խախ տում նե րի հա մար, մյուս կող մից՝ կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րը կա
րող են դա վադ րութ յուն կազ մա կեր պել հան ցա գործ նե րի և  կազ մա կերպ ված հան ցա վոր 
խմբա վո րում նե րի հետ թմրա մի ջոց նե րի, մարդ կանց ու զեն քի ա նօ րի նա կան շրջա նա
ռութ յան հար ցում2:

1ին գլխում քննարկ վում են հետև յալ թե մա նե րը՝

• տալ ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի և  ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի 

հա կաի րա վա կան վար քագ ծի այլ տե սակ նե րի սահ մա նու մը.

• բա ցատ րել, թե ին չու է կար ևոր լրջո րեն զբաղ վել ոս տի կա նութ յան շրջա նում առ կա 

կո ռուպ ցիա յով և  ոչ է թի կա կան կամ ան պար կեշտ վար քագ ծով.

• քննար կել ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու ու

ղի նե րը և ս տեղ ծել ա վե լի է թի կա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն.

• քննել ա ռա ջա ցող հիմ նախն դիր նե րը և  կոնկ րետ հա մա տեքս տում ոս տի կա նութ

յան շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու  հա մար օգ տա գործ վող 

մե թոդ նե րը.

• ուր վագ ծել և գ նա հա տել հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ յան կոնկ րետ օ րի նակ

նե րը.

• առաջարկել, թե ինչպես կարելի է ներկայացնել սույն գլխում քննարկվող թեմաները 

և բացատրել դրանք ոստիկաններին:

Ներածություն 

1ին գլխի
1



30

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կապը մնացած գլուխների հետ 

Սույն գլխում, ընդհանուր առմամբ, քննարկվում է կո ռուպ ցիա յի հիմ նախն դի

րը: Յու րա քանչ յուր թե մա կամ ո լորտ, որն առնչ վում է ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ

մի շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յին, ա ռա վել խո րութ յամբ կու սում նա սիր վի մնա ցած 

գլուխ նե րում: 
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Այս բաժ նում ու սում նա սիր վում է կո ռուպ ցիա հաս կա ցութ յու նը, ինչ պես նաև 
քննարկ վում են ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի հա կաի րա վա կան վար քագ ծի և  ոչ էթի
կա կան կամ ան պար կեշտ պահ ված քի այլ տե սակ նե րը:

2.1. Ի՞նչ է կո ռուպ ցիան

Չկա կո ռուպ ցիա յի հա մընդ հա նուր սահ մա նում, և դ րա լիար ժեք քննար կումն այս 
գործ նա կան ձեռ նար կի սահ ման նե րից դուրս է: Կո ռուպ ցիա յի հար ցե րով Ին տեր պո լի 
փոր ձա գետ նե րի խմբի կող մից ա ռա ջարկ ված սահ մա նումն ըն դուն վել է այս պես՝ կո
ռուպ ցիան օ րեն քի կամ վստա հութ յան խախտ մամբ, շա հույթ կամ ե կա մուտ ստա նա
լու նպա տա կով ան հատ նե րի կամ պե տա կան կամ մաս նա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կող մից գոր ծո ղութ յան կամ գոր ծել  չկա րո ղա նա լու (բաց թող ման) ըն թացք է3: Սույն սահ
մա նումն ըն դար ձակ է և  կա րող է կի րառ վել ան հատ նե րի ու խմբե րի՝ և՛ ոս տի կան նե րի, 
և՛ ոս տի կա նա կան ստո րա բա ժա նում նե րի, պե տա կան այլ պաշ տո նա տար ան ձանց և 
 կազ մա կեր պութ յուն նե րի կամ մաս նա վոր ան ձանց ու կազ մա կեր պութ յուն նե րի  նկատ
մամբ:

Դժվար կլի նի օբ յեկ տի վո րեն սահ մա նել և  դա սա կար գել կո ռուպ ցիան: Այս խնդի րը 
կա րե լի է նվա զա գույ նի հասց նել եր կու փո փո խա կան նե րի քննարկ ման մի ջո ցով՝

1. Ի րա վա կան հան գա մանք նե րը: Արդ յո՞ք երկ րի օ րենք ներն ար գե լում են քննարկ
վող գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ  դրանց բացակայությունը: Այ սօ րի նակ մո տե ցու մը 
կախ ված է կոնկ րետ երկ րից և  են թա կա չէ «մշա կու թա յին իմ պե րիա լիզ մի» մե
ղադ րանք նե րին (այ սինքն՝ Ա մշա կույ թի ար ժեք նե րի  ոչ պատ շաճ կի րա ռութ յու նը 
Բ մ շա կույ թի նկատ մամբ և  Ա մշա կույ թի կող մից որ ևէ են թադ րութ յուն, որ իր ար
ժեք ներն ա վե լի լավն են, քան Բ մ շա կույ թի նը):

2. Ըն կա լում ներ: Արդ յո՞ք հարց վող նե րի խմբե րը քա րո զում են, և/ կամ հան րութ յան 
շրջա նում կա տար ված հար ցում նե րից են թադր վում է, որ գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ 
դրանց բացակայության կոնկ րետ  տե սակ նե րը նրանց կար ծի քով կո ռուպ ցիա են:

Տե սա կա նո րեն եր կու փո փո խա կան ներն էլ միա սին կաշ խա տեն ու կներ կա յաց նեն 
կոնկ րետ տե ղում կո ռուպ ցիա յի մա սին ե ղած կար ծի քի պատ կե րը: Այ դու հան դերձ, ո րոշ 

Ոստիկանության անձնակազմի 

շրջանում կոռուպցիայի սահմանումները
2
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երկր նե րում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ հա տուկ օ րենք ներ չկան, կամ էլ այդ օ րենք նե րը թե
րի են կամ եր կի մաստ: Նման դեպ քե րում կար ևոր է հար ցում նե րի անց կա ցու մը, հատ կա
պես այն հար ցում նե րի, ո րոնց մի ջո ցով կազ մա կերպ վում և  հա մե մատ վում են  հարց ված
նե րի տար բեր խմբերում հար ցում նե րի արդ յունք նե րը, օր.՝  հա սա րակ մարդ կանց, ինչ պես 
նաև է լի տա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի:

Ո րոշ մար դիկ կա րող են չհա մա ձայ նել, որ հար ցում նե րը ներ կա յաց նում են կո ռուպ
ցիա յի ըն կալ ման պատ կե րը, այ սինքն՝ ոչ ի րա կան վի ճա կը, սա կայն կան եր կու հա կա դիր 
փաս տարկ ներ: Ա ռա ջի նը՝ հար ցում նե րը կա րող են նե րա ռել էմ պի րիկ, այ սինքն՝ փաս տա ցի 
փոր ձին վե րա բե րող, ինչ պես նաև ճա նա չո ղա կան (պեր ցեպ ցիոն), այ սինքն՝ ինչ պես է մար
դը ըն կա լում, հար ցեր: Երկ րոր դը՝ ըն կա լու մը կա րող է լի նել ի րա կա նութ յան ձև: Այլ կերպ 
ա սած, ե թե հան րութ յու նը կար ծում է, որ հիմ նախն դիր (պրոբ լեմ) կա, և  նե րազ դում է այդ 
հա վա տի վրա, ա պա հիմ նախն դիր կա, և  իշ խա նութ յուն նե րը պետք է ու սում նա սի րեն դա:

Վե րը նշված եր կու փո փո խա կան նե րը, այ սինքն՝ փաս տա ցի ի րա վի ճա կը և  այն, թե ինչ
պես է այդ ի րա վի ճակն ըն կալ վում, օգ նում են հաս կա նալու, թե կոնկ րետ տե ղում ինչ են 
մտա ծում կո ռուպ ցիա յի մա սին: Նաև օգ տա կար է հա մե մա տել այդ ի րա վի ճա կը մի ջազ գա
յին նոր մե րի ու չա փա նիշ նե րի հետ: Սա ըն դու նե լի է, քա նի դեռ բա ցա հայտ կեր պով ըն դու
նում են, որ երկ րի մա սին դա տում են այն չա փա նիշ նե րով, ո րոնք կա րող են հա մա պա տաս
խա նել կամ չհա մա պա տաս խա նել այն ա մե նին, ինչն այդ երկ րում նոր մալ է հա մար վում:

Կան կո ռուպ ցիա յի շատ տե սակ ներ, ուս տի մինչ մենք կեզ րա փա կենք կո ռուպ ցիա
յի սահ մա նու մը, պետք է կա տա րենք տար բեր տե սակ նե րի նոր ու սում նա սի րութ յուն ներ: 
Ստորև տե՛ս  Աղ յու սակ 1ը:

Աղյուսակ 1: Կոռուպցիայի ընդհանուր տեսակները
 

Տեսակը Նկարագրությունը

«Խո տա կեր» (հա կազ դող) և 
«մ սա կեր»  (նա խա ձեռ նող) կո
ռուպ ցիա4

«Խո տա կեր» կամ հա կազ դող կո ռուպ ցիան վե րա
բե րում է այն ի րա վի ճա կին, երբ պաշ տոն յան ըն դու
նում է ա ռա ջարկ ված կա շառ քը, իսկ «մսա կեր» կամ 
նա խա ձեռ նող կո ռուպ ցիան նշանակում է պաշ տոն
յայի կա շառք  խնդրելը կամ պա հան ջելը: 

Ակ տիվ և  պա սիվ կո ռուպ ցիա5 Ակ տիվ կո ռուպ ցիան հղում է ա նում կա շառք 
տվող նե րի՝ դո նոր նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րին, ով քեր 
հե տա մուտ են պաշ տոն յա յին կո ռում պաց նե լուն, 
իսկ պա սիվ կո ռուպ ցիան վե րա բե րում է կա շառք 
ստա ցող ան ձին, այ սինքն՝ կո ռում պաց ված պաշ
տոն յա յին՝ ռե ցի պիեն տին (ստա  ցո ղին):
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Սև, սպի տակ և  գորշ կո ռուպ
ցիա6

Հիմն ված է եր կու են թադ րութ յուն նե րի վրա՝ այն, 
որ կո ռուպ ցիա յի ո րոշ ձևեր հիմ նա կա նում ըն դու նե
լի են, և  հան րութ յու նը տար բեր տե սա կետ ներ ու
նի այն բա նի վե րա բեր յալ, թե ինչն է կազ մում կո
ռուպ ցիա: Սև  կո ռուպ ցիան եր կուսն էլ դի տար կում 
են իբրև ա նըն դու նե լի, մինչ դեռ սպի տա կը եր կու սի 
կող մից էլ  ըն կալ վում է  իբրև լա վը: Գորշ կո ռուպ
ցիան այն է, երբ նրանք հա մա միտ չեն:

2.2. Ի՞նչ է ոստիկանությունը

Ոս տի կա նութ յու նը7 սահ ման վում է իբրև պե տութ յան քա ղա քա ցիա կան ուժ, ո րը 
պա տաս խա նա տու է հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կան խար գել ման ու բա ցա հայտ ման և հա
սա րա կա կան կար գի պահ պա նութ յան հա մար: Հետ ևա բար «ոս տի կա նութ յուն» եզ րույ
թը նե րա ռում է ի րա վա պահ պան բո լոր գե րա տես չութ յուն նե րը՝ ազ գա յին և  տե ղա կան 
ու հա տուկ ծա ռա յութ յուն ներ, օր.՝  ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յու նը, ֆի նան սա կան 
ոս տի կա նութ յու նը և  այլն, ո րոնք ի րա կա նաց նում են ոս տի կա նա կան լիա զո րութ յուն ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ ձեր բա կա լութ յան և  կա լան քի լիա զո րութ յու նը:

2.3. Ի՞նչ է ոս տի կա նա կան մշա կույ թը

Ընդ հան րա պես մշա կույ թը սահ ման վում է իբրև հա սա րա կութ յան հա վա քա կան հա
վատ, ար ժեք ներ, մո տե ցում ներ և  գի տե լիք ներ: Մշա կույ թը կա րող է ցու ցադր վել հա
սա րա կութ յան մեջ ընդ հա նուր վար քագ ծի նմուշ նե րի ձևով: Ոս տի կա նա կան մշա կույ
թի սահ մա նու մը հետև յալն է՝ ոս տի կա նա կան մշա կույ թը նե րա ռում է այն ար ժեք ներն 
ու չա փա նիշ նե րը, ո րոնք ազ դում են վար քագ ծի և  աշ խա տան քա յին պրակ տի կա յի վրա 
այն պես, ինչ պես դրանք կի րա ռում են ոս տի կան նե րը8:

Բո լոր մշա կույթ ներն ու նեն են թա բա ժին ներ (են թամ շա կույթ ներ), և  ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րը դրան ցից չեն տար բեր վում (տե՛ս Գ լուխ 2): Տար բե րութ յուն ներ կան 
գե րիշ խող ար ժեք նե րի և  մո տե ցում նե րի – մ շա կույ թի – ս պա նութ յուն նե րը քննող խու
զար կու նե րի (դետեկտիվների) և  ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յան և  հա մազ գես տա
վոր ու ոչ հա մազ գես տա վոր անձ նա կազ մի միջև:  Հա ճախ լար վա ծութ յուն կա նաև ազ
գա յին ու տե ղա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի միջև: Ար ժեք նե րի այդ տար բե
րութ յուն նե րը  ոս տի կա նա կան զա նա զան են թամ շա կույթ նե րի միջև կա րող են տար բեր 
վար քա գիծ դրսևո րել:  
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2.4. Ի՞նչ է կոռուպցիան ոստիկանության անձնակազմի շրջանում

1ին գլխում ներ կա յաց ված՝ ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի սահ մա նու
մը տրա մադր ված է կո ռուպ ցիա յի հար ցե րով Ին տեր պո լի փոր ձա գետ նե րի խմբի կող
մից՝ «Ոս տի կա նութ յան ու ժե րում/ծա ռա յութ յուն նե րում9 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի 
հա մաշ խար հա յին չա փա նիշ նե րի» 2րդ  հոդ վա ծում: Այդ ման րա մասն սահ մա նու մը 
ներկայացված է ստորև՝ Պատուհան 1ում:

Պա տու հան 1: Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի սահ մա նու մը Ին տեր պո լի 
փոր ձա գետ նե րի կող մից

ա. Ոս տի կա նի կամ ոս տի կա նութ յան ու ժե րի/ծա ռա յութ յան աշ խա տակ ցի կող

մից ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով փո ղի, ար ժե քա վոր ի րի, նվե րի, 

օ գու տի, խոստ ման, պարգ ևի կամ ա ռա վե լութ յան միջ նոր դութ յուն կամ ըն

դու նում՝ լի նի դա իր թե այլ ան ձի, խմբի կամ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հա

մար՝ ար դեն իսկ կա տար ված, կա տար ման են թա կա, բայց բաց թողն ված 

կամ հե տա գա յում կա տար վե լիք որ ևէ գոր ծո ղութ յան կամ բաց թող ման կամ 

ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գոր ծա ռույ թի կամ դրա 

կա տար ման դի մաց:

բ. Ոս տի կա նին կամ ոս տի կա նութ յան ու ժե րի/ծա ռա յութ յան աշ խա տակ ցին 

ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով փո ղի,  ար ժե քա վոր ի րի, նվե րի, օ գու

տի, խոստ ման, պար գևի կամ ա ռա վե լութ յան ա ռա ջար կութ յուն կամ շնոր

հում ոս տի կա նի կամ այլ աշ խա տակ ցի, խմբի կամ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի 

հա մար ար դեն իսկ կա տար ված, կա տար ման են թա կա, բայց բաց թողն ված 

կամ հե տա գա յում կա տար վե լիք   որ ևէ գոր ծո ղութ յան կամ բաց թող ման 

կամ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գոր ծա ռույ թի կամ 

դրա  կա տար ման դի մաց:

գ. Ոս տի կա նի կամ ոս տի կա նութ յան ու ժե րի/ծա ռա յութ յան աշ խա տակ ցի կող

մից պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ որ ևէ գոր ծո ղութ յուն 

կամ բաց թո ղում, ո րը կա րող է քրեա կան ի րա վա խախտ ման հա մար ան ձին 

ան տե ղի են թար կել մե ղադ րան քի կամ դա տա պարտ ման կամ կա րող է ան

տե ղի օգ նել քրեա կան ի րա վա խախտ ման հա մար    մե ղադր վող կամ ար

դա րաց վող ան ձին:

դ. Գաղտ նի կամ փակ ոս տի կա նա կան տե ղե կատ վութ յան չթույ լատր ված տա րա

ծու մը՝ դրա դի մաց պարգ ևատր ման մի ջո ցով կամ այլ կերպ:
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ե. Ոս տի կա նի կամ ոս տի կա նութ յան ու ժե րի/ծա ռա յութ յան աշ խա տակ ցի կող մից 

պար  տա կա նութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ իր կամ որ ևէ այլ ան ձի, խմբի 

կամ իրա  վուն քի սուբ յեկ տի հա մար  փող,  ար ժե քա վոր իր, նվեր, օ գուտ, խոս

տում, պարգև կամ ա ռա վե լութ յուն ստա նա լու նպա տա կով որ ևէ գոր ծո ղութ

յուն կամ բաց թո ղում:

զ. Որ ևէ գոր ծո ղութ յուն կամ բաց թո ղում, որն ան դամ պե տութ յան օ րենսդ րութ

յան մեջ  նշա նա կում է  կո ռուպ ցիա:

է. Իբրև սույն հոդ վա ծի նա խորդ դրույթ նե րում նշված գոր ծո ղութ յունների կամ 

դրանց փոր ձի կատարման հիմնական մասնակից կամ դրանցից մեկը, նա խա

ձեռ նող, դրդող, հան ցա կից, օ ժան դա կող կամ դա վա դիր անձ կամ այլ ձևով 

մասնակից լինելը: 

Կո ռուպ ցիա յի շատ ձևեր մի տում ու նեն լի նե լու ա ռա վել լուրջ, ե թե դրանք կա տար
վել են ոս տի կան նե րի կող մից՝ ի տար բե րութ յուն պե տա կան այլ պաշ տո նա տար ան ձանց 
կամ ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծա դիր պաշ տոն յա նե րի, եր կու պատ ճա ռով՝

1. ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը պե տա կան գե րա տես չութ յուն է, ո րից հան րու
թ յունն ակն կա լում է վե րահս կել մյուս նե րի վար քա գի ծը, այդ թվում՝ պե տա կան 
այլ պաշ տո նա տար ան ձանց: Ե թե ոս տի կա նութ յա նը չի կա րե լի վստա հել, ա պա 
որևէ այլ պարզ գե րա տես չութ յուն չկա, ո րին հան րութ յու նը կա րող է դի մել օ րեն քը 
պաշտ պա նե լու և  հա սա րա կա կան կար գը պահ պա նե լու հա մար:

2. Ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յան մի զգա լի մաս տե ղի է ու նե նում հան րութ յան 
աչ քից հե ռու և  հա ճախ նե րա ռում է հան ցա գործ նե րի հետ աշ խա տան քը: Հա ճախ 
դա ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քին ա վե լի քիչ թա փան ցի կութ յուն է հա ղոր դում, 
քան պե տութ յան մնա ցած գոր ծու նեութ յա նը՝ ոչ միայն հան րութ յան, այլև ան գամ 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներ սում: Ե թե ոս տի կա նութ յու նը հան րութ յու
նից ակն կա լում է ըն դու նել ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քում եր բեմն անհ րա ժեշտ 
թա փան ցի կութ յան պա կա սը, ա պա հան րութ յու նը պետք է վստա հի ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յա նը նույ նիսկ ա վե լի, քան այն պե տա կան գե րա տես չութ յուն նե րին, 
ո րոնք ի րենց գոր ծե րը կատարում են բացահայտորեն:

Մինչ ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի սահ մա նու մը եզ րա փա կե լը ստորև 
տե՛ս Պատուհան 2ը՝ ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի ար ժա նա պատ վութ յա նը և  ոս տի
կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի ո րոշ տար րե րին վե րա բե րող ու սում նա սի րութ յան 
հա մար:
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Պա տու հան 2: Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի բա րե վար քութ յա նը վե րա բե րող՝ 

ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի ե րեք ընդ հա նուր 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

1. Ա ռա ջին ա ռանձ նա հատ կութ յու նը «օ մեր տա յի» ոս տի կա նութ յան սե փա կան 
տար բե րա կի  կամ «լռութ յան կա նո նա գիրքն» է, ո րը եր բեմն ան վա նում են 
գաղտ նիութ յուն կամ «լռութ յան կա պույտ կա նո նա գիրք»: Դա կա րող է լի նել 
ու րիշ նե րի ի րա կան սխալ նե րը պար զա պես պար տա կե լու ձևով, թե պետ զան
ցանք նե րը թաքց նե լու հետ կապ ված ո րոշ դեպ քե րում ո մանք դա չեն ա նում: 

2. Երկ րորդ ա ռանձ նա հատ կութ յու նը ոս տի կան նե րի շրջա նում այն ըն կա լումն է, 
որ ի րենց վատ վար քագ ծի ո րոշ կող մեր ըն դու նե լի են: Այս գա ղա փարն ամ
փոփ ված է «կո ռուպ ցիա յի ազ նիվ գործ» եզ րույ թով և «գորշ» կո ռուպ ցիա յի 
դա սա կան օ րի նակ է (տե՛ս  վե րը բեր ված Աղ յու սակ 1): Այդ պի սի ի րա վի ճա
կում բա րո յա կան հա րա բե րա կա նութ յան հիմ քե րով ոս տի կան նե րը գի տակ ցա
բար «թե քում», շրջան ցում կամ ան գամ խախ տում են օ րեն քը: Նրանք կա րող 
են հան ցա գոր ծի հետ գոր ծարք կնքել` խոս տա նա լով ա ռա վել թեթև պա տիժ 
կամ ան գամ մատների ա րան քով նա յել նրանց կող մից օրեն քի խախտ մա նը` 
դրա դի մաց ստա նա լով այն տե ղե կատ վութ յու նը, ո րը նրանց կօգ նի գտնելու, 
ձեր բա կա լելու կամ դա տա պար տելու մե կին, ում նրանք կաս կա ծում են ա վե լի 
լուրջ հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու մեջ:

ա. Ո մանց հա մար սա չպետք է կո ռուպ ցիա կոչ վի, քա նի որ այ դօ րի նակ 

գոր ծու նեութ յու նից ոս տի կան ներն ան ձամբ օ գուտ չու նեն: Այ նո ւա մե

նայ նիվ, ոս տի կան նե րը դեռևս գի տակ ցա բար խախ տում են կա նոն ներն 

ու այդ պի սով սա սա նում օ րեն քի գե րա կա յութ յու նը, որն օգ նում է բա

ցատ րե լու, թե ին չու են հստակ կեր պով վկա յա կո չում ազ նիվ գոր ծը, որն 

առ կա է ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ Ի ԳԵԿի 

սահ ման ման «գ» կե տում:

բ. Այդ պի սի դեպ քե րում օ րեն քին վե րա բեր վում են իբրև հա րա բե րա կան 

գա ղա փա րի, մինչ դեռ օ րեն քի գե րա կա յութ յու նը հիմն ված է մի շարք 

բա ցար ձակ սկզբունք նե րի վրա` օ րեն քի ա ռաջ բո լո րը հա վա սար են, 

օ րենք նե րը չի կա րե լի հե տա դարձ կեր պով կի րա ռել:
3. Եր րորդ ա ռանձ նա հատ կութ յու նը «գոր ծըն թա ցա յին կո ռուպ ցիան» է: Դա տա

պար տում ա պա հո վե լու գոր ծում ի րենց խան դա վա ռութ յան մեջ ոս տի կան
նե րը եր բեմն գաղտ նա բար դնում (կեղ ծում), հա վե լում (ուռ ճաց նում) և/ կամ 
սար քում են ա պա ցույց նե րը: Դրա նով նրանք գոր ծում են օ րեն քից վեր, այլ ոչ 
թե պահ պա նում են պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գը:
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2.5. Ի՞նչ է համակարգային կոռուպցիան

Հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիան բնու թագր վում է կո ռուպ ցիոն ըն դար ձակ գոր ծու
նեութ յամբ` փոք րից մինչև մեծ: Այս դեպ քում կո ռուպ ցիան այլևս բա ցա ռութ յուն չէ: Եր
բեմն հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիան կա րող է լի նել ղե կա վար ման կամ կա ռա վար ման 
հա մա կար գի որոշակի տե սակ: Հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիան բնու թագր վում է և՛ կո
ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յան մե ծութ յամբ, և՛ կա նոն նե րով ու նոր մե րով, ո րոնք դյու րաց
նում են այդ գոր ծու նեութ յու նը10:

2.6.  Ոստիկանության անձնակազմի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի 
 տե սակ նե րը և  ան հա մա պա տաս խան վար քա գի ծը

Ոստիկանության շրջա նում կո ռուպ ցիա յի ա մե նաընդ հա նուր ձևը կամ այն, ին չը հան
րութ յան կար ծի քով ա մե նա տա րած վածն է, կա շառք ըն դու նելն է: Այ դու հան դերձ, ոս տի
կա նութ յան անձ նա կազ մի վար քագ ծի շատ այլ տե սակ ներ նույն պես վնաս են հասց նում 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի նկատ մամբ վստա հութ յա նը և ն րանց ընդ հա նուր 
կեր պա րին, և  հարկ կա դրանք պար զե լու և  ու սում նա սի րե լու11:

2.6.1. Օ րեն քի ան տե սու մը ոս տի կա նութ յան կող մից

Ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծի մի փոքր օ րի նակ է այն, երբ ա ռանց որ ևէ օ րի
նա կան պատ ճա ռի ոս տի կան նե րը չեն են թարկ վում ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան 
կա նոն նե րին` ա րա գութ յան սահ մա նա փա կում ներ, կար միր լույս, մե քե նան կա յա նե լու 
սահմա նա  փա կում ներ և  այլն: Ա վե լի լուրջ օ րի նակ է այն, երբ ոս տի կան նե րը չեն հար
գում մար դու ի րա վունք նե րը: Այս պես, 2005 թ. ԱՄՆի «Ամ նես թի ին թեր նեշն լը» ա պա
ցույց ներ ներ կա յաց րեց այն մա սին, որ ԱՄՆում ո րոշ ոս տի կան ներ չա րա շա հել են հա
մա սե ռա մոլ նե րի և  սե ռա փոխ ան ձանց ի րա վունք նե րը, իսկ ֆրան սիա ցի ոս տի կան 
ները քննա դատ վե ցին կա լա նա վայ րե րում ա նօ րի նա կան միգ րանտ նե րի ի րա վունք նե րի 
չարա շահ ման հա մար:

2.6.2. Օ րեն քի շրջան ցու մը ոս տի կան նե րի կող մից

Ոս տի կան նե րի ան պատ շաճ վար քագ ծի լուրջ օ րի նակ է այն, որ նրանք գի տակ
ցա  բար շրջան ցում են օ րեն քը կամ գնում են «զար տու ղի ճա նա պարհ նե րով»` ա ռա ջա
դրանք ներ տա լով մաս նա վոր ըն կե րութ յուն նե րին` ի մա նա լով, որ ե թե այդ հանձ նա րա
րութ յուն ներն ի րենք կա տա րեն, դա կա ռա ջաց նի հան րութ յան քննա դա տութ յու նը:
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2.6.3. Խա բեութ յուն

Ե թե ոս տի կան նե րը հա ճախ են ստում, ա պա կա րող են սա սա նել ոս տի կա նութ յան 
նկատ մամբ հան րութ յան վստա հութ յու նը: Ոս տի կան նե րի հա մար ստե լու սո վո րա կան տե
ղը դա տա րա նի դահ լիճն է, որ տեղ նրանք եր բեմն գի տակ ցա բար ոչ ճիշտ հայ տա րա րութ
յուն ներ են ա նում կամ ի րենց ցուց մունք նե րում «խնա յում» ճշմար տութ յու նը՝ թաքց նե լով 
դրա  մի մա սը, որ պես զի ստա նան այն արդ յուն քը, ին չին, նրանց կար ծի քով, ար ժա նի է 
մե ղադր յա լը: Ա վե լի հա ճախ նրանք հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա
կան տվյալ նե րը թե րի են ներ կա յաց նում, որ պես զի ցույց տան, որ ոս տի կա նութ յան գոր
ծու նեութ յունն ա վե լի լավն է, քան այն ի րա կա նում եր ևում է (հիմն ված բա ցա հայտ ման 
տո կոս նե րի վրա): Ա վե լի հազ վա դեպ ոս տի կա նութ յու նը չա փա զան ցում է կա տար ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի թի վը և/ կամ լրջութ յու նը` փոր ձե լով ա պա հո վել լրա ցու ցիչ ռե
սուրս ներ:

2.6.4. Ժխտու մը

Ոս տի կա նա կան ո րոշ ծա ռա յութ յուն ներ մեր ժում են ըն դու նել ան կախ քն նութ յուն նե րի 
և  քա ղա քա ցի նե րի շրջա նում ար ված հար ցում նե րի քննա դա տութ յունն ու եզ րա կա ցութ
յուն նե րը` ի վեր ջո ի րենց սե փա կան շա հե րը վեր դա սե լով հա սա րա կութ յան շա հե րից:

2.6.5. Ոչ կա նո նա կար գա յին հա րա բե րութ յուն նե րը («դե դովշ չի նան») 

ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում

Ոս տի կա նութ յան նո րեկ նե րին հա ճախ վա խեց նում կամ ար յունլ վա են ա նում, այ
սինքն` նրանց ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան մեջ ներգ րա վում են՝ ա վե լի տա րի քով ոս
տի կան նե րի կող մից վա խեց նե լով: Շատ սահ մա նում նե րի հա մա ձայն՝ սա կո ռուպ ցիա 
չէ, սա կայն վատ օ րի նակ է ծա ռա յում, հատ կա պես ե թե պե տա կան իշ խա նութ յան մար
մին նե րը փոր ձում են նվա զեց նել դպրոց նե րում և  հա սա րա կութ յան մեջ ընդ հան րա պես 
վա խեց նե լը և բռ նութ յուն նե րը:

2.6.6. Չա փից ա վե լի և  ան հա մա պա տաս խան բռնութ յուն նե րը 

ոս տի կա նութ յու նում

Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վստա հութ յու նը կա րող է սա սան վել, ե թե ոս տի կան
ները գործադրում են որ ևէ հարց լու ծե լու հա մար պա հանջ վող նվա զա գույ նից ա վե լի 
բռնութ յու ն: Հան րութ յու նը պետք է հար գի ոս տի կա նութ յա նը, ոչ թե վա խե նա նրա նից:
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2.6.7.Նա խա պա շար մունք ներն ու ռա սիզ մը

Չա փա զանց շատ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ կոնկ րետ խմբե րի նկատ մամբ 
ի րենց սե փա կան ոս տի կան նե րի շրջա նում տե սել են նա խա պա շար մունք նե րի զա նա
զան ձևեր: Ոս տի կա նա կան նա խա պա շար մունք նե րի ա մե նա սո վո րա կան ձևե րից են 
ռա սիզ մը, սեռային խտրականությունը (սեքսիզմ), մար դատ յա ցութ յու նը և  տա րեց նե րի 
նկատ մամբ նա խա պա շար մունք նե րը:

Ոս տի կա նա կան ռա սիզ մը կա րող է դի տարկ վել իբրև կո ռուպ ցիա յի ձև, քան զի այն 
նե րա ռում է պաշ տո նի չա րա շա հու մը: Ան գամ ե թե այդ պի սի վար քա գի ծը կո ռուպ ցիա յի 
վի ճարկ վող կամ գորշ ո լորտ է, տե ղին կլի նի, ե թե անվ տան գութ յան ա ռու մով իր պո
տեն ցիալ հետ ևանք նե րի պատ ճա ռով այն նե րառ վի այս տեղ: Երբ ԱՄՆում, Միաց յալ 
Թա գա վո րութ յու նում, Գեր մա նիա յում և  այ լուր հա կաա հա բեկ չա կան խմբե րը բա ցա
հայ տում են «տնա բույս» ա հա բե կիչ նե րի դա վադ րութ յուն ներ, ո րոնք կապ ու նեն մի ջազ
գա յին ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, պարզ է դառ նում փոք րա մաս նու
թյուն նե րին չօ տա րաց նե լու կար ևո րութ յու նը: Սա նուրբ հարց է, քա նի որ փոք րա մաս
նութ յուն նե րի խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը  եր բեմն ծաղ րում են ոս տի կան նե րին: Նրանք 
պրո ֆե սիո նալ և  հա վա սար մո տե ցում պետք է ու նե նան հա սա րա կութ յան բո լոր խմբե րի 
ան դամ նե րի կող մից սադ րանք նե րի նկատ մամբ:

2.6.8. Ան հա մա պա տաս խան ընտ րութ յան և  ա ռաջ խա ղաց ման 

ըն թա ցա կար գե րը

Բազ մա թիվ են օ րի նակ նե րը, երբ մարդ կանց ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում նշա
նա կում և  ա ռաջ են տա նում անձ նա կան կա պե րի հի ման վրա, ինչ պի սիք են` ըն տա նի քի ան
դամ նե րը (խնա միծա նոթբա րե կամ) կամ ըն կեր նե րը (եղ բայ րութ յուն): Սա ան պար կեշտ վար
քա գիծ է: Նշա նա կում ներն ու ա ռաջ խա ղա ցում նե րը պետք է կա տար վեն հստակ կեր պով նա
խա պես ո րոշ ված, ար ժա նիք նե րի հի ման վրա և  թա փան ցիկ ըն թա ցա կար գե րով:

2.6.9. Հա մա տե ղութ յուն

Ո րոշ ոս տի կան ներ աշ խա տան քից ա զատ ժա մե րին ու նեն ի րենց բիզ նե սը: Շատ 
երկր նե րում դա ա նօ րի նա կան է: Նույ նիսկ այն տեղ, որ տեղ դա այդ պես չէ, բիզ նե սի որոշ 
տե սակ ներ ներգ րավ ված են ա նօ րի նա կան գոր ծու նեութ յան մեջ: Մնա ցած տե սակ նե րը, 
ո րոնք հիմն ված են օ րի նա կան գոր ծու նութ յան վրա, կա րող են հա մընկ նել ոս տի կա նա
կան անվ տան գութ յան և  պաշտ պա նա կան աշ խա տան քի հետ (օր.` տագ նա պի հա մա
կար գե րի տե ղադ րում), և  տե ղի կու նե նա շա հե րի բա խում:
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2.6.10. Աշ խա տան քից դուրս վար քա գի ծը

Ոս տի կան նե րը պետք է ըն դու նեն, որ հան րութ յունն ի րենց վար քագ ծին հետ ևում է 
ան գամ աշ խա տան քա յին ժա մե րից դուրս, ուս տի ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի ի րենց պար
տա կա նութ յուն նե րից չեն կա րող հրա ժար վել, երբ ա ռանց հա մազ գես տի են:

2.6.11. Միա վո րու մը հան ցա գործ նե րի հետ

Հա վա նա բար անվ տան գութ յանն սպառ նա ցող ա մե նա մեծ վտան գը, ո րը բխում է 
ոս տի կա նութ յան շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յից, այն է, երբ ոս տի կան նե րը միա վոր
վում են կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմբա վո րում նե րի և/ կամ ա հա բե կիչ նե րի հետ: Այդ 
միա վո րումն ա պա ցու ցելն ան գամ ա վե լի դժվար է, քան ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո
ռուպ ցիա յի այլ ձևե րի մա սին ծան րակ շիռ ա պա ցույց նե րի տրա մադ րու մը: Օր.` 2010 թ. 
սկզբի դրութ յամբ Հյու սի սա յին Իռ լան դիա յի ոս տի կան նե րի և  Իռ լան դիա յի հան րա պե
տա կան բա նա կի գոր ծակ ցութ յան մա սին են թադր յալ հայ տա րա րութ յուն նե րը 2004 թ. 
դեկ տեմ բե րին Բել ֆաս տի բան կից մոտ 38 մլն  եվ րո յի խո շոր կո ղո պու տի մա սին դեռևս 
չեն ա պա ցուց վել12, իսկ այն հայ տա րա րութ յուն նե րը, որ ա հա բե կիչ նե րը ոս տի կա նութ յա
նը կա շա ռել էին, որ պես զի նրանք աչք փա կեին 2004 թ. Բես լա նի սպան դի նա խա պատ
րաս տա կան աշ խա տանք նե րի վրա, մի կողմ դրվե ցին:

2009 թ. Ավստ րա լիա յի Քո ւինս լեն դի Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի և  հա կաի րա վա կան 
վար քագ ծի հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի  հանձ նա կա տա րի պաշ տո նա կա տա րի օգ նա կա նը 
բա ցատ րեց, թե ին չու է սո վո րա բար այդ քան դժվար ա պա ցու ցել միա վո րու մը13: Եր րորդ 
կող մի վկա նե րի բա ցա կա յութ յան կամ ոս տի կան նե րի կող մից կա մա վոր խոս տո վա նութ
յան բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում տե ղե կատ վութ յան աղբ յու րը հա ճախ հենց ի րենք` 
հան ցա գործ ներն են: Նրանք ինք նին ոչ թե զուտ վստա հե լի չեն, այլ  կա րող են կա՛մ  հե
տա մուտ լի նել կոնկ րետ ոս տի կան նե րից վրեժ լու ծե լուն, կա՛մ  այլ դրդա պատ ճառ ներ ու նե
նայն, ուս տի նրանց ցուց մունք նե րի նկատ մամբ  պետք է չա փա զանց զգույշ լի նել:

2.7.  Ոս տի կան ության անձնակազմի հա կաի րա վա կան    
 վարվեցողության և  ոչ էթ ի կա կան (ան հա մա պա տաս խան)  
 վար քագ ծի մյուս տե սակ նե րը 

Կո ռուպ ցիան ոս տի կան նե րի հա կաի րա վա կան վար քագ ծի  միայն մեկ տե սակն է: 
Ոս տի կան նե րի կող մից կա տար վող ի րա վա խախ տում նե րի ե րեք հիմ նա կան տե սակ կա` 
քրեա կան հան ցա գոր ծութ յուն ներ, կար գա պա հա կան կա նո նագր քի ի րա վա խախ տում
ներ և  է թի կա յի կա նո նագր քի խախ տում ներ: Կո ռուպ ցիոն գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող 
են տե ղա վոր վել դրանցից որ ևէ մե կի ներքո, թե պետ ի րա վա խախ տում նե րի այդ բո լոր 
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տե սակ ներն էլ կա րող են նե րա ռել հա կաի րա վա կան վար քագ ծի օ րի նակ ներ, ո րոնք 
փոր ձա գետ նե րը չեն պի տա կա վո րում իբրև կո ռուպ ցիա (տե՛ս Գ լուխ 2): Ոչ է թի կա կան 
և  ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծե րի միջև ե ղած տար բե րութ յուն նե րի ա ռա վել խո ր 
քննարկ ման հա մար տե՛ս ս տորև բեր վող  Պատուհան 3ը, որ տեղ ներ կա յաց ված է ընդ
հա նուր օ րի նակ:

Պա տու հան 3: Ի՞նչ է ոչ է թի կա կան կամ ան հա մա պա տաս խան վար քագի ծը

Ոչ է թի կա կան վար քա գիծ կա րող է ի հայտ գալ, երբ ոս տի կա նը կանգ նած է «նոր
մի» և «ար ժե քի» բախ ման ա ռաջ: Օ րի նակ` ե թե ոս տի կա նութ յան սեր ժան տը ծա ռա
յո ղա կան մե քե նա վա րե լիս վթա րի է են թարկ վում և  իր կող քին նստած ե րի տա սարդ 
գոր ծըն կե րո ջը խնդրում է վթա րի մա սին չզե կու ցել, ա պա ինչ պետք է ա նի ե րի տա
սարդ ոս տի կա նը: Արդ յո՞ք նա պետք է են թարկ վի իր վե րա դա սին` ելնելով հա վա տար
մութ յան ար ժե քից, թե՞ պետք է մատ նի սեր ժան տին, ինչ պես պա հան ջում են այդ օ  րի
նակ մի ջա դե պե րի մա սին զե կու ցե լու նոր մը և  ազն վութ յան ար ժե քը: Ե թե ե րի տա
սարդ ոս տի կա նը ո րո շում է են թարկ վել` փո խա նակ իր վե րա դա սին մատ նե լու, ա պա 
նրանք եր կուսն էլ ի րենց ոչ բա րո յա կան ձևով են պա հում` խախ տե լով ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յան վար քագ ծի կա նո նագր քում ներ կա յաց ված ար ժեք նե րը, թե պետ 
անհ րա ժեշ տա բար չեն խախ տում քրեա կան օ րենս գիր քը: Այլ կերպ ա սած՝ նրանք 
հան ցա գոր ծութ յուն չեն կա տա րում, սա կայն գոր ծո ղութ յու նը (ան գոր ծութ յու նը), այ
նու ա մե նայ նիվ, կա րե լի է սահ մա նել իբրև ոչ է թի կա կան: Հա ճախ դժվար է տար բե
րա կել կո ռուպ ցիան, հան ցա գոր ծութ յուն նե րը և  ոչ է թի կա կան վար քա գի ծը, քան զի 
մա սամբ հա մընկ նում ներ կան, և  սահ մա նում նե րը կա րող են սուբ յեկ տիվ լի նել` տար
բեր վել ըստ հան գա մանք նե րի:

Վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քե րում կան կար գա պա հա կան կա նո ններ, ո րոնք սահ
մա նում են ոս տի կան նե րի այն վար քա գի ծը, ո րը հիմ նա կա նում հան ցա վոր չէ, սա կայն 
հա մար վում է ա նըն դու նե լի: Դրան ցում կկոնկ րե տաց վեն այն պա տիժ նե րի տե սակ նե րը, 
ո րոնք կա րե լի է ի րա գոր ծել նրանց նկատ մամբ, ով քեր խախ տել են կա նո նա գիր քը: Մյուս 
կող մից՝ է թի կա յի կա նո նագր քե րը  ցան կութ յուն նե րի ժո ղո վա ծու ներ են, որ տեղ նշված 
են ոս տի կան նե րից ակն կալ վող վար քագ ծի տե սակ նե րը: Միա սին վերց րած՝ դրանք այն 
փաս տաթղ թերն են, ո րոնք կազ մում են վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիր քը, որն էլ ա մե
նայն ման րա մաս նութ յամբ նկա րագր ված է ձեռ նար կի 2րդ գլխում:

Ստորև տե՛ս  Աղ յու սակ 2ը, որ տեղ բա ցատր վում են ի րա վա խախ տում նե րի տար բեր 
տե սակ նե րը:
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Աղ յու սակ 2: Ի րա վա խախտ ման խո րութ յունն ու լայ նութ յու նը

Իքս ա ռանց քը (ձա խից աջ, ստորին հատվածում) ցույց է տա լիս, թե կո ռուպ ցիան 
ինչ «լայ նութ յամբ» է տա րած ված` մեկ ան հա տից դե պի աջ, ո րը ցույց է տա լիս լայ նո
րեն տա րած ված կո ռուպ ցիան կամ «պար բե րա բար տեղի ունեցող կո ռուպ ցիան»: Իգ
րեկ ա ռանց քը (վե րից վար, ձա խով) ցույց է տա լիս, թե կո ռուպ ցիան որ քան «խորն» է  
է թի կա յի սո վո րա կան խախ տում նե րից, ո րոնց ա մեն օր դի մա կա յում են ոս տի կան նե րը` 
մինչև ստո րին մա սը, որ տեղ շատ «խո րը» կամ լուրջ կո ռուպ ցիան փաս տա ցի քրեա կան 
հան ցա գոր ծութ յուն է (օ րեն քի խախ տում):

Տեսակը Մակարդակը

Անհատ
Կազմակերպչական 
(միավոր, ուժ)

Համակարգային

Էթիկայի խախտում

Կարգապահական 
կանոնագրքի 
իրավախախտում

Քրեական 
հանցագործություն

Հա կաի րա վա կան վար քագ ծի ե րեք տե սակ նե րը տար բե րա կե լու գործ նա կան են
թադ րութ յունն այն է, որ դրա նով բա ցատր վում է, թե ին չու  շատ դեպ քե րում տար բեր 
գե րա տես չութ յուն ներ քննութ յուն են վա րում. ո րոշ գե րա տես չութ յուն ներ գործ ու նեն ան
հա մա պա տաս խան վար քագ ծի հա րա բե րա կա նո րեն փոքր ձևե րի հետ, մինչ դեռ մյուս
ներն ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նում են կա նո նագր քե րի զա նա զան տե սակ նե րի ա վե
լի լուրջ խախ տում նե րի վրա: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կո ռուպ ցիան, հան ցա գոր ծութ յուն ներն 
ու ոչ է թի կա կան վար քա գիծն առօրյայում  հա ճախ դժվար է ի րա րից տար բե րել, կոնկ
րետ գոր ծո ղութ յուն ներն ու ան գոր ծութ յան ձևե րը կա րե լի է մեկ նա բա նել հա կաի րա վա
կան վար քագ ծի ե րեք տե սակ նե րից մե կից ա վե լի տե սա կի  ի մաս տով`

1. է թի կա յի խախ տում,

2. կար գա պա հա կան կա նո նագր քի խախ տում,

3. քրեա կան հան ցա գոր ծութ յուն:
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Օ րի նակ 1: Կո ռուպ ցիա յի չա փու մը

Քա նի որ կո ռուպ ցիա յի բո լոր տե սակ նե րի (ոչ միայն ոս տի կա նութ յու նում) վե րա
բեր յալ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յու նը կա րող է երբ ևէ ցույց տալ միայն «այս բեր գի 
եր ևա ցող մա սը», շատ վեր լու ծա բան ներ օգտ վում են ըն կալ ման և  փոր ձի վրա հիմն
ված հար ցում նե րի տվյալ նե րից, որ պես զի գնա հա տեն տվյալ երկ րում հիմ նախնդ րի 
մասշ տաբն ու բնույ թը:

2003 թ. հա կա կո ռուպ ցիոն ա ռա ջա վոր մի ջազ գա յին հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յու նը` «Թրանս փա րան սի ին թեր նեշն լը», ներ կա յաց րեց իր ա ռա ջին Գլո բալ 
կո ռուպ ցիոն բա րո մետ րը (ԳԿԲ): ԳԿԲն հիմն ված էր 2002 թ. քա ռա սուն յոթ երկ րում 
անց կաց ված հար ցում նե րի վրա: Քա ռա սուն չորս երկր նե րի արդ յունք նե րը հա մար վե
ցին վա վեր: Հարց ված նե րին տրված հինգ հար ցե րից մե կով նրանց խնդրում էին ընտ
րել տաս ներ կու տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րից մե կը, որ տեղ ի րենք շատ կու զե նա յին 
տես նել, որ կո ռուպ ցիան  ար մա տա խիլ է ար ված: Եր րորդ տե ղում` քա ղա քա կան կու
սակ ցութ յուն նե րից և  դա տա րան նե րից հե տո, ոս տի կա նութ յունն էր14:

2009 թ. ԳԿԲ ի արդ յունք նե րով՝ աշ խար հում հարց ված նե րը (ռես պոն դենտ նե րը) 
ա վե լի շուտ կա շառք էին տվել ոս տի կա նին, քան պե տա կան որ ևէ այլ պաշ տոն յա յի: 
Բո լոր հարց ված նե րի հա մար յա մեկ քա ռոր դը, ով քեր դրան նա խոր դած տաս ներ կու 
ամս վա ըն թաց քում շփվել էին ոս տի կա նութ յան հետ, ոս տի կա նին կա շառք էին տվել 
շատ ա վե լի, քան հա ջորդ` ա մե նա կա շառ ված խմբին` դա տա կան իշ խա նութ յա նը (16 
տո կոս)15:

Ոս տի կա նութ յու նում տի րող կո ռուպ ցիա յի մա սին հա մե մա տա կան հարց ման  
տվյալ նե րի մեկ այլ աղբ յուր է Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի եվ րա բա րո մետ րը: 2009 թ. վեր ջին 
կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ անց կաց ված հար ցու մը բա ցա հայ տեց, որ եվ րո պա ցի ներն 
ա վե լի քիչ են մտա հոգ ված ոս տի կա նութ յու նում տի րող  կո ռուպ ցիա յով, քան պե տութ
յան այլ ճյու ղե րում, ինչ պես օ րի նակ՝ տար բեր մա կար դակ նե րի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե
րով և  հան րա յին մրցույթ նե րում ու շի նա րա րութ յան թույլտ վութ յուն նե րում ներգ րավ
ված պաշ տոն յա նե րով16: Թե պետ սա կա րող է քա ջա լե րիչ թվալ, սա կայն տվյալ ներն 
ա վե լի խորությամբ ու սում նա սի րե լիս պարզ վում է, որ ԵՄին նոր ան դա մակ ցած պե
տութ յուն նե րում (հիմ նա կա նում Կենտ րո նա կան ու Ար ևել յան Եվ րո պա յի ան ցու մա յին 
պե տութ յուն նե րը) հան րութ յունն ա վե լի շատ է հա վա տում, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յու նում կո ռուպ ցիան լայն տա րա ծում ու նի, քան ԵՄ՝ մինչև 2004 թ. մա յի սը  ան
դամ տասն հինգ պե տութ յուն նե րի հան րութ յու նը: Տո կո սա յին հա րա բե րակ ցութ յու նը 
կազ մում էր, հա մա պա տաս խա նա բար, հի սու նե րեք և  ե րե սուն հինգ տո կոս17: Իսկ ո րոշ 
երկր նե րում էլ կար ծիք կար, որ ոս տի կա նութ յու նում տի րող կո ռուպ ցիան զգա լիո րեն 
ա վե լա ցել էր կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ նա խորդ եվ րա բա րո մետ րից ի վեր (2007 թ. 
ա շուն):  Դրանք էին՝ Իս պա նիան (մինչև 27 կետ), Կիպ րո սը (24 կետ), Բուլ ղա րիան
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(19 կետ), Բել գիան (18 կետ)18: Ա ռան ձին երկր նե րի մա կար դա կով հստակ պատ կեր 
չկար, իսկ ո րոշ զար գա ցած երկր ներ, զո րօ րի նակ` Բել գիան, գոր ծում էր այն պես, ինչ
պես ան ցու մա յին եր կիր Բուլ ղա րիան: Սպեկտ րի մյուս կող մում  մեկ այլ, ա վե լի շուտ  
ան ցու  մա յին, այլ ոչ զար գա ցած եր կիր էր` Սլո վա կիան, որ տեղ ոս տի կա նութ յու նում 
կո ռուպ ցիա յի ըն կա լումն ան ցած եր կու տար վա ըն թաց քում ա մե նա շատն էր բա րե
լավ վել19:
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1ին գլխի 3րդ  բաժ նում բա ցատր վում է, թե ին չու է կար ևոր ոս տի կա նութ յան շրջա
նում առ կա կո ռուպ ցիա յով և  ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծով լրջո րեն զբաղ վե լը, 
ո րոնք եր կուսն էլ վնաս են պատ ճա ռում հենց իր` ոս տի կա նութ յան օ րի նա կա նութ յա
նը, իսկ ո րոշ դեպ քե րում` պե տութ յա նը: Ա ռա վել պա կաս մա կար դա կում հա մա կար գի 
նկատ մամբ նվա զած վստա հութ յու նը կա րող է հան գեց նել ի րա վա կան հա մա կար գի և  
օ րեն քի գե րա կա յութ յան նկատ մամբ դժգո հութ յան և  հա վա տի պա կա սի: Ստորև ներ
կա յաց ված Աղ յու սակ 3ում ման րա մասն շա րադր ված են հա կաի րա վա կան վար քագ ծի 
տար բեր տե սակ նե րը, ո րոնց ա ռա վել լուրջ ազ դե ցութ յու նը բա ցա տրված է աղ յու սա կի 
ներք ևի մա սում:

Աղ յու սակ 3: Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի և  հա կաի րա վա կան 
  վար քագ ծի նշա նա կութ յու նը

Օ րի նակ ծա ռա յե լը Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիան հա սա րա կութ
յան հա մար վատ օ րի նակ է: Օ րեն քի նկատ մամբ հար գան քը 
խրա խու սե լու նպա տա կով պե տութ յու նը պետք է ա պա հո
վի, որ օրենք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար պա տաս խա նա
տու նե րը դրա կան և  ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի կեր պար ներ 
լի նեն: Օ րի նակ ծա ռա յե լը կի րառ վում է նաև ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներ սում: Ե թե ոս տի կա նութ յան վե
րին օ ղակ նե րի ղե կա վար պաշ տոն յա նե րը լրջո րեն են տրա
մադր ված ստո րին  օ ղակ նե րում կո ռուպ ցիան ու հա կաի րա
վա կան վար քա գի ծը նվա զեց նե լու ա ռու մով, ա պա ի րենք 
նույն պես պետք է ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի կեր պար լինեն:

Ոս տի կա նութ յան 
կա րո ղու թ յուն նե րի 
վատ թա րա ցու մը

Բա ցի ա մե նա ծայ րա հեղ ազ դե ցու թյու նից` հա մա կար գի 
ա պաօ րի նա կա նա ցու մից, ա պա դրա ան կու մից, վի ճարկ
ման են թա կա ա մե նան շա նա կա լից պատ ճա ռը, թե ին չու ոս
տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիան կա րևոր հարց է, այն 
է, որ դրա արդ յուն քում ոս տի կա նու թյան հան դեպ նվա զում 
է հան րութ յան վստա հութ յու նը` ոս տի կա նութ յան հա մար

Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ
ցիա յով և  ան հա մա պա տաս խան  
վար քագ ծով լրջո րեն զբաղ վե լու 
կար ևո րութ յու նը

3
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ա վե լի դժվա  րաց նե լով իր ա ռաջ նա յին աշ խա տան քը` հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րը: Ինչ պես ա պա ցու ցել է 
մի ա ռա ջա տար վեր լու ծա բան` «Հան ցա գոր ծու թյուն նե րը 
բացահայտելիս վճռո րոշ բա ղադ րիչ է այն հար ցը, թե արդ
յոք հան րութ յու նը` տու ժած ներն ու ա կա նա տես նե րը, տե ղե
կա տվու թյուն են տրա մադ րում, որն օգ նում է ոս տի կա նութ
յա նը` գտնելու կաս կած յա լին… Ոս տի կա նութ յու նը միայնակ 
հա րա բե րա կա նո րեն  ա նօգ նա կան է` ան կախ այն ռե սուրս
նե րից, որ տրա մադ րում է քրեա կան գոր ծով քննութ յան հա
մար»20:

Ոս տի կա նութ յան կող մից օ րեն քի ան տե սու մը կա րող է 
նպաս տել հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ա վե լի բարձր ա ճին և 
 բա ցա հայտ ման ցածր տո կոս նե րին:

Մի ջազ գա յին 
հե ղի նա կութ յու նը

Պե տութ յան մի ջազ գա յին հե ղի նա կու թյա նը կա րող է վնաս 
հասց վել, ե թե ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիան այլ 
երկր նե րի ու մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից 
հա մար վում է լուրջ ու պար բե րա կան: Այլ պե տութ յուն նե րը 
կա րող են ան գամ դա ի րենց անվ տան գութ յանն սպառ նա
ցող լուրջ վտանգ հա մա րել, օր.` եթե ա պա ցույց ներ կան առ 
այն, որ ոս տի կա նութ յու նը ներգ րավ ված է զեն քի, թմրա մի
ջոց նե րի կամ մարդ կանց անդ րազ գա յին ա պօ րի նի շրջա նա
ռութ յան մեջ:

Ար դա րա դա տութ յունն 
ու ի րա վա հա վա սա
րու թ յու նը

Ե թե հան րութ յու նը պետք է հար գի օրեն քը, ա պա նա 
պետք է վստահ լի նի, որ ոս տի կա նութ յունն ին քը ընդ հան
րա պես հա վա տա րիմ է դրան (միշտ էլ կլի նեն «վատ խնձոր
ներ») և  օ րեն քը կի րա ռե լիս մարդ կանց նկատ մամբ հա վա
սար վե րա բեր մունք ու նի:

Հա մայնք նե րի 
ա պա կա յու նա ցու մը և 
 պե տութ յան 
թու լա ցու մը

Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կոռուպ ցիան և  հա կաի րա վա
կան վար քա գի ծը կա րող են ա պա կա յու նաց նել հա մայնք նե
րը: Ե թե կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րը ներգ րավ ված են 
ռա սիս տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում կամ ան տե ղի պաշտ
պա նութ յուն են ա ռա ջար կում ո րո շա կի խմբե րի, ա պա դա 
կա րող է հա սա րա կութ յան ներ սում բա ժա նում ներ ա ռա
ջաց նել կամ դրանք խո րաց նել:
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Միա ժա մա նակ, ոս տի կա նութ յան շրջա     նում կո ռուպ ցիան 
կա րող է վնաս պատ ճա ռել պե տութ յուն նե րին: Ե թե պե
տութ յու նը ժո ղովր դա վա րա կան է, ա պա ոս տի կա նութ յան 
շրջա նում կո ռուպ ցիան կսա սա նի նրա բա րո յա կան հիմ քե
րը, և  հա մընդ հա նուր օ րի նա կա նութ յու նը ան կում կապ րի: 
Այլ հա մա տեքս տե րում, ինչ պես օ րի նակ՝ ձա խող ված պե
տութ յուն նե րում, մեծ փոխ կա պակց վա ծութ յուն կա կո ռուպ
ցիա յի ըն կալ ման աս տի ճա նի և ձա խող ված պե տութ յուն
նե րի տա րե կան հա մա դա սի չի միջև, ո րը ներ կա յաց նում է 
Խա ղա ղութ յան հիմ նադ րա մը: Այս պես կոչ ված ձա խող ված 
պե տութ յուն նե րը գտնվում են կո ռուպ ցիա յի ըն կալ ման ա մե
նա բարձր աս տի ճան ու նե ցող պե տութ յուն նե րի շար քում:

Բա րո յա կան ան կու մը Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի լուրջ հետ ևանք 
է հա սա րա կութ յան բա րո յա կան չա փա նիշ նե րի թու լա ցու մը: 
Ե թե հան րութ յու նը ոս տի կա նութ յանն ըն կա լում է իբրև կո
ռուպ ցիա յից օ գուտ ստա ցո ղի, ա պա դա կա րող է ի ջեց նել 
նրա սե փա կան բա րո յա կան չա փա նիշ նե րը և ն րան դարձ
նել քրեա կան վար քագ ծում ներգ րավ վե լու ցան կութ յուն 
ու նե ցող: Կարճ ա սած, ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ
ցիան կա րող է նպաս տել ընդ հա նուր բա րո յա կան անկ ման 
պարույրին:
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4րդ  բաժ նում ուր վագծ ված են մի քա նի մո տե ցում ներ, ո րոնք կա րող են ըն դուն վել 
և  ըն դուն վել են ազ գա յին իշ խա նութ յուն նե րի ու մի ջազ գա յին  կառույցների կող մից`  ոս
տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու և   ոս տի կան նե րի է թի կան բա րե լա
վե լու հա մար: 

Այս բաժ նում քննարկ վում է չորս հարց`

1. Ինչպե՞ս կա րե լի է լրջո րեն զբաղ վել  ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յով 

և  ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծով:

2. Ո՞վպետք է պա տաս խա նա տու լի նի կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հա

մար:

3. Ո՞րնէ լի նե լու կի զա կե տը:

4. Որո՞նքեն արդ յու նա վետ հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց նե րի պայ ման նե րը և հան դի

պող դժվա րութ յուն նե րը:

4.1. Ոս տի կա նութ յան անձնակազմի շրջա նում կո ռուպ ցիա յով  
 և  ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծով լրջո րեն զբաղ վե լու  
 մե թոդ նե րը

Է թի կա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ստեղծելիս ա ռա ջին հար ցը, որին պետք է 
պա տաս խանել, հետևյալն է՝ ինչ պե՞ս կա րե լի է լրջո րեն զբաղ վել ոս տի կա նութ յան շրջա
նում կո ռուպ ցիա յով և  ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծով:

Մե թոդ նե րը, ո րոնք կա րող են ըն դուն վել պե տութ յուն նե րի և  մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պութ յուն նե րի կող մից, դա սա կարգ վում են ե րեք ընդ հա նուր խո րագ րե րի ներքո` 
իրավական, վարչական և կրթական: Այս մեթոդներից յուրաքանչյուրը կարելի է 
ենթաբաժանել ստորև նկարագրված ձևով:

Է թի կա կան ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յան ստեղ ծու մը

4
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4.1.1. Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու 

          ի րա վա կան մե թոդ նե րը

4.1.1.1. Պատիժը

Իշ խա նութ յուն նե րը պետք է դի տար կել իբրև ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ
ցիա յով և  հա կաի րա վա կան վար քագ ծի այլ ձևե րով լրջո րեն զբաղ վողի: Ոս տի կան նե րը, 
ով քեր ներգ րավ ված են ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծում, հա ճախ ի րենց վե րա դա սի 
կող մից մեղմ վե րա բեր մուն քի են ար ժա նա նում: Շատ երկր նե րում ոս տի կան ներն ի րենց 
գոր ծո ղութ յուն նե րում ան պատ ժե լի են: Սա ինք նին ան ցան կա լի է, սա կայն նաև վատ 
օ րի նակ է ծա ռա յում մնա ցած ոս տի կան նե րի հա մար: Ե թե այդ պես վար վե լու հա մար 
հիմ նա վոր պատ ճառ ներ չկան, ա պա պա տիժ նե րը պետք է լայ նո րեն հրա պա րակ վեն, 
գո նե  հենց ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում:  «Ա նուն ու ա մո թանք  տա լը» նպա
տա կա հար մար է, որ պես զի մնա ցած ոս տի կան ներն ի րենց ծա ռա յա կից նե րի զան ցանք
նե րից ի մա նան, թե ինչ է հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը, և  որ այդ գոր ծո ղութ յուն նե
րը չեն հան դուրժ վե լու: Դա նաև զգուշացնող գործոն կլինի ոս տի կան նե րի համար, որ 
նրանց ան հա մա պա տաս խան վար քա գի ծը ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա կդառ նա:

4.1.1.2. Օ րենսդ րութ յան բա րե լա վու մը

Ոս տի կան նե րի շրջա նում կա տար ված հար ցում նե րը ցույց են տա լիս, որ եր բեմն 
խառ նաշ փոթ կա այն բա նի վե րա բեր յալ, թե ի րա կա նում ինչ են կո ռուպ ցիան և  ոս տի
կա նութ յան ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծի մնա ցած ձևե րը: Դրա ընդ հա նուր պատ
ճառն այն է, որ օ րենք նե րը հա մար ժեք կեր պով չեն սահ մա նում եզ րույթ նե րը, սո ղանց
քեր են  պա րու նա կում, շփո թեց նող են և/ կամ հստակ չեն կամ էլ, ծայ րա հեղ դեպ քում, 
չեն վկա յա կո չում կոնկ րետ վար քա գիծ: Ե թե ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիան 
պետք է նվա զեց վի, ա պա հարկ կա, որ օ րենք նե րը փո փոխ վեն, կամ այդ հար ցե րը բարձ
րաց նե լու նպա տա կով նոր օ րենք ներ ըն դուն վեն:

4.1.2. Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու 

          վար չա կան մե թոդ նե րը

4.1.2.1. Հա վա քագ րումն ու հեր թա գա յութ յու նը

Ոստիկանությունում աշխատանքի ընդունելու համար կադրերի հա վա քագ րու մը 
պետք է ա պա հո վի, որ բո լոր նշա նա կում ներն ար վեն պաշ տո նի հա մար նա խա տես ված  
ո րա կա վոր ման և  հա մա պա տաս խա նութ յան (փորձ, ան հա տա կա նութ յուն և  այլն) հի
ման վրա, այլ ոչ թե ում ի րենք են ճա նա չում: Ոս տի կան նե րին նշա նա կե լու հա մար պետք 
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է լի նեն հստակ կեր պով նա խա պես սահ ման ված չա փա նիշ ներ, այդ թվում` պա հանջ վող 
նվա զա գույն կրթա կան չա փա նիշ նե րը (տե՛ս Գ լուխ 8):

Դի մորդ նե րի հա մա պա տաս խա նութ յան ստուգ ման կար ևոր ձև  է թես տը: Մաս
նա գի տա կան հա մա պա տաս խա նութ յան այդ թես տե րի մի ջո ցով  պետք է չափ վեն ֆի
զի կա կան հմտութ յուն նե րը, օր.` ար ձա գանք ման ժա մա նա կը, նաև` հո գե կան ու հո գե
բա նա կան հմտութ յուն նե րը, օր.` դի մորդ նե րը ինչ չա փով են կա րո ղա նում գնա հա տել 
վտան գա վոր ի րա վի ճա կը և  ո րո շում ըն դու նում հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ: Պետք է լի նեն հար ցեր, ո րոնք նա խա տես ված են բռնութ յուն նե րի և  ան հա
մա պա տաս խան վար քագ ծի զա նա զան ձևե րի նկատ մամբ դի մոր դի մո տե ցու մը գնա հա
տե լու հա մար:

Ո րոշ երկր նե րում մտցվել է հեր թա գա յութ յան (ռո տա ցիա յի) սկզբուն քը, այ սինքն` ոս
տի կա նութ յան անձ նա կազ մին մի վար չութ յու նից կամ ստո րա բա ժա նու մից մյու սը տե
ղա փո խե լը՝ իբրև աշ խա տան քա յին ըն կեր նե րի հետ չա փից դուրս հար մա րա վետ հա
րա բե րութ յուն ներ զար գաց նե լու   հնա րա վո րութ յուն նե րի նվա զեց ման ձև, հա րա բե րու
թյուն ներ, ո րոնք նպաս տում են կո ռուպ ցիոն ցան ցե րի ա ճին: Այս գոր ծե լա կեր պի շատ 
կողմ նա կից ներ վի ճում են, որ մեկ պաշ տո նում ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժա մա նա կը 
պետք է նորմ դառ նա, թե պետ իշ խա նա կան ո րոշ մար մին ներ ա վե լի հա ճախ են տե ղա
փո խում ոս տի կա նութ յան և  անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի ա վագ պաշ տոն յա նե
րին: 

Հնդկաս տա նում21 անց կաց ված հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հեր թա
գա յութ յունն ու նի ո րոշ հավանական թե րութ յուն ներ. զա նա զան գրա սեն յակ նե րի կամ 
վար չութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը կա րող են հա մա գոր ծակ ցել, որ պես զի ա պա հո վեն, որ 
փո խա նա կեն այն  աշ խա տա կից նե րին, ով քեր, ի րենց տեղեկությամբ, հակված են կո
ռուպ ցիա յի մեջ ներգ րավ վե լու: Մեկ այլ թե րութ յուն է այն, որ կազ մա կեր պութ յուն նե րը 
կա րող են կորց նել   փոր ձի, մշակ ված հմտութ յուն նե րի և  ինս տի տու ցիո նալ հի շո ղութ յան 
ա ռա վե լութ յուն նե րը, հետ ևա բար հեր թա գա յութ յու նը պետք է զգու շու թյամբ կի րառ վի:

4.1.2.2. Աշ խա տան քա յին պայ ման նե րը 

Երբ ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քա յին պայ ման ները օպ տի մա լ չեն, առ կա է լայ
նա տա րած կո ռուպ ցիա յի վտանգ: Կո ռուպ ցիա յին առնչ վող ա մե նա հիմ նա կան պայ մանն 
աշ խա տա վարձն է: Ե թե ոս տի կան ներն ամ բող ջութ յամբ և  կա նո նա վոր կեր պով չեն վար
ձատր վում կամ էլ նույ նիսկ չեն  վար ձատր վում, կո ռուպ ցիա յի հա վա նա կա նութ յունն 
ա վե լի մեծ է: Մեկ այլ հարց է, թե վճար ման մա կար դակ ներն ինչ պես են առնչ վում ողջ 
հա սա րա կութ յա նը: Ե թե ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րի աշ խա տա վար ձե րը շատ 
ա վե լի ցածր են, քան նրանք կա րող են վաս տա կել մաս նա վոր հատ վա ծում  ա վե լի քիչ 
ուժ պա հան ջող աշ խա տան քով, ո մանք կար դա րաց նեն ոչ է թի կա կան կամ ան  համա  պա
տաս խան վար քա գի ծը այն հիմ քով, որ գոր ծա տուն ի րենց լավ չի վե րա բեր վում: Հետ ևա
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բար իշ խա նութ յուն նե րը պետք է կա նո նա վոր կեր պով մշտադիտարկման (մոնի   թորին գի) 
են թար կեն աշ խա տան քա յին պայ ման նե րը և  ու սում նա սի րեն ի հայտ ե կող հիմ նախն
դիր նե րը:

4.1.2.3. Պետության մասնակցությունը 

Պե տութ յան կող մից ոս տի կան նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յան չափն ու տե սակն 
ազ դում է հա վա տար մութ յան և  է թի կա կան վար քագ ծի աս տի ճա նի վրա: Մե ծա ցող ան
հա մա պա տաս խան վար քագ ծի ընդ հա նուր պատ ճա ռը նե րո ղա միտ  պա տիժ ներն են 
կամ առն վազն այն ըն կա լու մը, որ դա տա վոր նե րը չա փա զանց մեղմ են այն ոս տի կան
նե րի նկատ մամբ, ով քեր ներգ րավ ված են կո ռուպ ցիա յում կամ ան հա մա պա տաս խան 
վար քա գիծ են ցու ցա բե րում: Տե սա կա նո րեն, ոս տի կա նութ յու նը պետք է, ան կաս կած, 
կա տա րի իր պար տա կա նութ յուն նե րը, սա կայն այ դօ րի նակ մո տե ցումն ա նի րա տե սա
կան է և  ա նարդ յու նա վետ. ոս տի կան ներն իս կա պես կար ծիք ու նեն, իսկ պե տութ յուն նե
րը պետք է ու սում նա սի րեն նրանց մտա հո գութ յուն նե րը:

Պե տութ յու նը կա րող է եր կա կի մո տե ցում որ դեգ րել, երբ գործ ու նի կո ռուպ ցիա յի և  
ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծի նկատ մամբ նե րո ղամ տութ յան հետ`

1. պա տիժ նե րի  մո դել նե րը պետք է վեր լու ծութ յան են թարկ վեն, իսկ չհիմ նա վոր ված 
թեթև պա տիժ նե րի վե րա բեր յալ ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ներն ու մի տում նե
րը հար կա վոր է պար զել և  բա րե լա վել.

2. պե տութ յուն նե րը պետք է քննարկ ման մեջ մտնեն ոս տի կան նե րի հետ, որ պես զի 
ու նե նան ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի մտա հո գութ յուն նե րի հստակ պատ կե
րը և  բա ցատ րեն ու հիմ նա վո րեն պա տիժ նե րի տե սակ նե րը` են թադ րե լով, որ պե
տութ յու նը դրանք   հա մար ժեք է հա մա րում:

4.1.2.4. Գեն դե րա յին հա վա սա րակշ ռութ յան փո փո խութ յու նը 

Մի քա նի պե տութ յուն նե րի իշ խա նութ յուն ներ հե տա մուտ են ե ղել նվա զեց նե լու կո
ռուպ ցիան ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում` փո խե լով տղա մարդ կանց ու կա
նանց հա վա սա րակշ ռութ յու նը: 1990ա կան թվա կան նե րին Մե խի կո յի իշ խա նութ յուն նե
րը փոր ձե ցին ու սում նա սի րել ի րենց ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յան շրջա նում առ կա 
կո ռուպ ցիա յի լուրջ հիմ նախն դի րը` ծա ռա յութ յունն ամ բող ջա պես կա նանց վստա հե լու 
մի ջո ցով22: Գեն դե րա յին հա վա սա րակշ ռութ յու նը փո փո խե լով այն պես, որ կին ոս տի
կան նե րը մե ծա մաս նութ յուն կազ մեն, կամ էլ մի ամ բողջ ստո րա բա ժա նում կազմ ված 
լի նի կա նան ցից, միայն կարճ ժա մա նակ կա րող է ա ռա վե լութ յուն լի նել: Առ կա սահ մա
նա փակ ա պա ցույց նե րը հու շում են, որ, հա վա նա բար, ա վե լի շուտ ոչ այնքան գեն դե րա
յին գոր ծո նը, որքան ոս տի կան նե րի խմբի հետ համատեղ աշ խա տանքի տևողությունն 
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է ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծի հա վա նա կա նութ յան հիմ նա կան ո րո շիչ գոր ծո նը: 
Փո խա դարձ վստա հութ յուն ձևա վո րե լու հա մար ոս տի կան նե րի նոր խմբից ժա մա նակ է 
պա հանջ վում, իսկ կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պում  այդ փո խա դարձ վստա հութ յան վե
րա ծու մը հա մա գոր ծակ ցութ յան շատ ա վե լի եր կար ժա մա նակ կպա հան ջի: Տղա մարդ
կանց ու կա նանց միջև կա պի հաս տա տումն ու վստա հութ յու նը սո վո րա բար այն քան էլ 
ու ժեղ չեն, ինչ պես միև նույն սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դեպ քում, հետ ևա բար լա վա գույն 
դա սա վո րութ յու նը հա վա սար թվով տղա մարդ կանց ու կա նանց մաս նակ ցութ յամբ ծա
ռա յութ յունն է, ով քեր կհսկեն միմյանց23: 

4.1.2.5. Վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիր քը

Անց յա լում ցու ցա բե րած վատ վար քագ ծի հա մար  ոս տի կան նե րին պատ ժե լու փո
խա րեն վար վե ցո ղութ յան նոր կա նո նագր քե րի ըն դու նու մը կա րող է դի տարկ վել իբրև 
ա վե լի դրա կան, ա ռա ջըն թաց մո տե ցում, ո րը նա խա տես ված է ոս տի կա նա կան մշա
կույթն ի վեր ջո փո խե լու հա մար (տե՛ս Գ լուխ 2):

4.1.2.6.Վտանգ նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի գնա հա տում

Թեև է թի կա կան նորմերը չպահող ոս տի կան նե րը կարող են չարաշահել իրենց 
գոր ծու նեութ յան ցանկացած կողմ, ո րոշ ճյու ղեր ա վե լի շատ են նպաս տում լուրջ ու 
հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիա յին, քան մյուս նե րը: Ոստիկանական ծառայության այն 
բաժինները, ո րոնք գործ ու նեն մե ծա պես շա հու թա բեր շա րու նա կա կան հան ցա գոր
ծութ յուն նե րի հետ, այ սինքն` տարբեր են մե կան գամ յա կամ հիմ նա կա նում պա տա հա
կան ձևե րից (ինչ պի սիք են բան կա յին խո շոր կո ղո պուտ նե րը), սո վո րա բար եր կա րա
ժամ կետ հնա րա վո րութ յուն  են կո ռուպ ցիա յի լուրջ դեպ քե րի հա մար:

Ոս տի կան նե րին խոշոր կա շառք ա ռա ջար կում են ոչ միայն հան ցա գործ նե րը: Մեկ 
այլ՝ մեծ վտանգ պա րու նա կող ո լորտ, որ տեղ  ոս տի կա նութ յան հա մար մա տա կա րա
րում նե րի, ինչ պես օ րի նակ՝ ավ տո մե քե նա նե րի կամ զի նամ թեր քի պայ մա նագ րեր են 
կնքվում, նե րա ռում են ոս տի կա նութ յու նում ո րո շում ներ ըն դու նող նե րին: 1990ա կան նե
րի կե սե րին հայ տա րա րութ յուն ներ ե ղան այն մա սին, որ Գեր մա նիա յի ո րոշ երկ րա մա սե
րում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տա կա րար ներ կա շառք էին տվել, որ պես զի 
ա պա հո վեին պայ մա նագ րե րի կնքու մը24: Շատ երկր նե րում դա ոս տի կա նա կան կո ռուպ
ցիա յի սո վո րա կան մաս է կազ մում:

Ե թե պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րը պետք է ա ռաջ նա հերթ դարձ նեն ի րենց 
ջան քե րը ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի գոր ծում, ա պա նրանք 
պետք է պար զեն ոս տի կա նա կան գոր ծու նեութ յան այն ո լորտ նե րը, ո րոնք ա մե նա հա վա
նա կանն են ա մե նա մեծ հնա րա վո րութ յուն նե րի և  պարգ ևատ րում նե րի մա սով, և  ու շա
դ րութ յու նը կենտ րո նաց նեն դրանց վրա: Կարճ ա սած, նրանք պետք է կա տա րեն ռիս
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կե րի գնա հա տում: Շատ երկր նե րում ևս  մեկ՝ բարձրռիս կա յին ո լորտ են թմրան յու թե րի 
տա րած ման դեմ պայ քա րի խմբե րը: Այն երկր նե րում, որ տեղ մարմ նա վա ճա ռութ յունն ու/
կամ խա ղա մո լութ յու նը ա նօ րի նա կան են, մեկ այլ ո լորտ են մարմ նա վա ճա ռութ յան դեմ 
պայ քա րի ոս տի կա նա կան ջո կատ նե րը: Ռիս կե րի գնա հատ ման ժա մա նակ ու շադ րութ
յու նը պետք է կենտ րո նա նա մա տա կա րար ման վե րա բեր յալ պայ մա նագ րե րի կնքման և 
խս տո րեն հսկվող սահ ման նե րի վրա:

4.1.3. Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու 

կրթա կան  մե թոդ նե րը

4.1.3.1. Սե մի նար ներ

Ոս տի կան նե րի հա մար նա խա տես ված սե մի նար նե րը պետք է անց կաց վեն պար բե
րա բար, որ պես զի բարձ րաց նեն ի րա զեկ վա ծութ յու նը և  թար մաց նեն տե ղե կութ յուն նե րը. 
ի րա զե կեն այն մա սին, թե ինչն է ըն դու նե լի, ին չը` ոչ, ինչ է փոխ վել: Ար ժեք ներն ան շարժ 
չեն. այն, ին չը կա րող էր ըն դու նե լի լի նել մեկ սե րունդ ա ռաջ, այլևս չի հան դուրժ վում: Այդ 
դի նա միզ մը կա նո նա վոր կեր պով հար կա վոր է փո խան ցել ոս տի կան նե րին: Կա րիե րա յի 
ա մե նասկզ բում անց կաց վող ու սու ցու մը բա վա րար չէ:

4.1.3.2. Քա րո զար շավ ներ

Կա քա րո զար շա վի եր կու տե սակ: Առաջինը՝ ա ռավել արդ յու նա վետն այն է, երբ պե
տութ յուն ներն սկսում են հան րա յին ի րա զեկ ման քա րո զար շավ այն մա սին, թե ինչ է կո
ռուպ ցիան, և  ին չու է այն ա նըն դու նե լի: Պե տութ յու նը կա րող է նաև հան րութ յա նը կրթել 
իշ խա նութ յուն նե րին հայտ նի կամ կաս կա ծե լի ոս տի կա նա կան կո ռուպ ցիա յի և  այլ ան
հա մա պա տաս խան վար քագ ծի  վե րա բեր յալ տե ղե կաց նե լու լա վա գույն ձևե րի մա սին, 
օր.` ա նա նուն և  անվ ճար թեժ հե ռա խո սագ ծե րի մի ջո ցով: Երկ րորդ տե սակն այն է, երբ 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու շար ժիչ ու ժը հրա պա րա կա յին են 
դարձ նում: Ներ կա յումս լայ նո րեն ըն դուն ված է, որ հան րա յին հա կա կո ռուպ ցիոն  ար շա
վը հա ճախ ոչ միայն ա նարդ յու նա վետ է, այլև, փաս տո րեն, հա կա ռակ արդ յունքն է տա
լիս: Հրա պա րա կայ նաց մանն  ուղղ ված ար շավ նե րը հա ճախ սկսվում են կո ռուպ ցիան 
նվա զեց նե լու կամ ան գամ ար մա տա խիլ ա նե լու խոս տում նե րով: Եր բեմն դա կազ մում 
է ընտ րութ յուն նե րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի մի մա սը: Հան րութ յան 
շրջանում, երբ նա գի տակ ցում է, որ քիչ բան է փոխ վել, կամ էլ ո չինչ չի փոխ վել, կա րող 
է ա ռա ջա նալ ցի նիզմ այն առումով, որ ար շա վը նա խա ձեռ նող նե րը կա՛մ չ գի տեին, թե 
ինչ են ա նում, կա՛մ  փոր ձում էին հան րութ յանն ա պա կողմ նո րո շել` քա ղա քա կան շահ 
ստա նա լու նպա տա կով: Որ պես զի քա րո զար շա վի այս երկ րորդ տե սա կը հա ջո ղութ յուն 
գրան ցի, այն պետք է լի նի կարճ, սուր, ոչ հա ճախ և  ցու ցադ րի շո շա փե լի արդ յունք ներ 
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(օր.` կո ռուպ ցիա յի կամ պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա շահ ման հա մար մե ղա վոր ճա նաչ
ված բարձ րաս տի ճան ոս տի կան նե րի հրա պա րա կա յին և  խիստ պա տիժ ներ):

4.1.3.3.Ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի ան ձինք

Ոս տի կա նութ յան կրտսեր սպա յա կազ մի շրջա նում շա րու նակ վող և  ա ճող կո ռուպ
ցիա յի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մեկն ա վագ սպա նե րի կող մից ըն դօ րի նակ ման ար
ժա նի վար քագ ծի բա ցա կա յութ յունն է: Ե թե ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում 
կո ռուպ ցիան պետք է նվա զեց վի, ա պա կար ևոր է, որ ա վագ ոս տի կան նե րը լավ օ րի նակ 
ծա ռա յեն, իսկ նրանք, ով քեր դա չեն ա նում, հա մա պա տաս խա նո րեն պատժվեն:

4.2.  Ոս տի կա նության ներսում մաս նա վո րեց ման և դր սից 
 մի ջոց ների ներգրավման հնա րա վոր վտանգ նե րից 
 խու սա փե լը

Մաս նա վոր հատ վա ծին պե տութ յան կող մից՝ կա ռա վա րութ յու նից բիզ նես հանձ նա
րա րութ յուն նե րի փո խանց ման  մի տու մը, լի նի դա մաս նա վո րեց ման, թե դրսից մի ջոց
նե րի ներգ րավ ման մի ջո ցով, 1970ա կան թվա կան նե րի վեր ջից սկսած՝ ա վե լի է ու ժե
ղա ցել: Այդ մի տու մի ե րեք կող մերն ան մի ջա կա նո րեն հա մար ժեք են ոս տի կա նութ յան 
անձ նա կազ մի շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յին.

• ա ռա ջին՝ դրա նով տե ղա շարժ է կա տար վում ա վե լի շուտ դե պի նպա տա կին հաս

նե լը (նպա տակ ներ), քան թե դե պի բուն գոր ծըն թա ցը (մի ջոց ներ). ցան կա լի նպա

տակ նե րին հաս նե լը (հա ճախ շա հույթծախս լա վա գույն գոր ծա կից) ա վե լի կար

ևոր է դառ նում, քան ըստ սերտածի գործելը, որն իր հեր թին կա րող է նպաս տել ոչ 

է թի կա կան մտա ծե լա կեր պին.

• երկ րորդ՝ մո տե ցու մը հա ճախ հիմն ված է ռա ցիո նալ ո րո շում ներ ըն դու նե լու և 

 ծախ սե րը կրճա տե լու վրա, և  քիչ է մտա հոգ վա ծ այն պի սի սուբ յեկ տիվ գա ղա փար

նե րով, ինչ պի սիք են հա սա րա կա կան կա պի տա լը կամ հա վա տար մութ յու նը: Թե

պետ ոս տի կա նա կան շատ ծա ռա յութ յուն ներ պե տա կան  այլ հաս  տա տութ յուն նե րի 

նման վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում չեն տու ժել ար մա տա կան կրճա տում

նե րից, նրանց ան դամ նե րը, ինչպես հա սա րա կութ յան մնա ցած մա սը, են թարկ

վել են միև նույն ընդ հա նուր սո ցիա լականացման: Հա վա տար մութ յու նը երկ կողմ 

երթ ևե կութ յամբ փո ղոց է,  և  եթե ոս տի կան նե րը կար ծում են, որ պե տութ յունն 

ի րենց ջա նա սի րութ յու նը և  հա վա տար մութ յու նը չի խրա խու սում, կարող են ավելի 

հակված լինել ցու ցա բե րելու ան հա մա պա տաս խան վար քա գիծ, հատ կա պես ե թե 

դա կդիտարկվի իբրև իրենց գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մե րաշ խութ յան նշան, ովքեր 
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ի րոք հար գում են հա վա տար մութ յու նը: 

• Ա ռա ջին եր կու արդ յունք ներն ընդ հա նուր են, իսկ եր րոր դը՝ ա ռանձ նա հա տուկ, այ

սինքն՝ ոս տի կա նա կան ո րոշ ծա ռա յութ յուն նե րի խրա խու սել կամ ան գամ նրան

ցից պա հան ջել են, որ հե տա մուտ լի նեն մաս նա վոր հատ վա ծից ստանալու ի րենց 

ֆի նան սա վոր ման բաժ ինը: Այ սօ րի նակ մո տեց ման մեջ կան պո տեն ցիալ վտանգ

ներ25, քա նի որ ո րոշ հո վա նա վոր ներ կա րող են հա տուկ վե րա բեր մունք ակն կա լել 

ոս տի կա նութ յու նից (օր.՝  ե թե բռնվում են  հար բած վի ճա կում մե քե նա վա րե լիս): 

Ե թե ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներն ան բա վա րար պե տա կան ֆի նան սա վոր

ման պատ ճա ռով մաս նա վոր հո վա նա վո րութ յուն են պա հան ջում, և  ե թե մաս նա

վոր հո վա նա վոր նե րը ոս տի կա նութ յանն ու հա սա րա կութ յանն օգ նե լու  ի րենց   

ցան կութ յան մեջ ան կեղծ են, կա րող է ստեղծ վել կույր հա վատ: Կույր հա վա տը 

հա տուկ ի րա վա կան հա մա կար գում է, երբ ա ռան ձին ան ձինք (հո գա բար ձու նե րը) 

կա ռա վա րում են հիմ նադ րամ ներ և  ներդ րում ներ ա ռանց սե փա կա նա տի րոջ, և 

նրանք, ով քեր ուղ ղա կիո րեն օ գուտ են քա ղում՝ ա ռանց տեղ յակ լի նե լու ման րա

մաս նե րին:

4.3.  Կոռուպցիայով լրջորեն զբաղվելու
 պատասխանատվությունը

Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի հա կաի րա վա կան վար քագ ծով լրջո րեն զբաղ վե լու 
ա մե նա բարդ խնդիր նե րից մե կը հետև յալն է՝ ովպետք է պա տաս խա նա տու լի նի դրա 
հա մար: Այս ձեռ նար կում քննարկ վում է հենց ոս տի կա նութ յան, ազ գա յին կա ռա վա րութ
յուն նե րի, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, օ տա րերկր յա կա ռա վա րութ յուն նե րի, 
ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի և  հան րութ յան դե րա կա տա րութ յու նը:

4.3.1. Ոս տի կա նութ յու նը

Ներ քին վե րահս կո ղութ յունն ու հսկո ղութ յու նը, հատ կա պես ոս տի կա նութ յու նում, 
պա կաս լուրջ հա կաի րա վա կան վար քագ ծի հա մար (հիմ նա կա նում է թի կա յի կա նոն նե
րի և  վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի խախ տում) հա ճախ  արդ յու նա վետ գոր ծիք են 
կո ռուպ ցիա յի և  հա կաի րա վա կան վար քագ ծի այլ ձևե րի դեպ քում: Ոս տի կա նութ յան 
ղե կա վար պաշ տոն յա ներն այս տեղ  հա տուկ դե րա կա տա րութ յուն ու նեն, հատ կա պես 
ա ռան ձին կամ  փոքր մասշ տա բի կո ռուպ ցիա յի դեպ քում: Ի տար բե րութ յուն հա մա կար
գա յին կո ռուպ ցիա յի՝ նրանց դե րա կա տա րութ յու նը նույն քան կար ևոր է, որ քան այն, որ 
ու նեն մի ջին և  վե րին օ ղակ նե րի ղե կա վար նե րը (տե՛ս Գ լուխ 6 և 7): Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
խնդիր ներ կան այն հար ցում, թե որ ևէ խումբ ինքն ի րեն կվե րահս կի: Պար տա կե լու (կա
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րեկ ցող քննիչ նե րի կող մից) կամ չա փա զանց սուր ար ձա գան քի (ոս տի կա նութ յան ի մի
ջը բա րե լա վե լու ջա տա գով նա խան ձախն դիր քննիչ նե րի կող մից) հա վա նա կա նութ յու նը 
մեծ է:

4.3.3. Ազ գա յին կա ռա վա րութ յուն նե րը

Իբրև ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի գե րա գույն իշ խա նութ յուն և  հիմ նա կան 
ֆի նան սա վո րող՝ ազ գա յին կա ռա վա րութ յուն նե րը կար ևոր դեր ու նեն ոս տի կա նութ յան 
անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու գոր ծում: Կա ռա վա րու թյուն
նե րի հա մար ա մե նաարդ յու նա վետ ե ղա նակ նե րից մե կը հա կա կո ռուպ ցիոն հանձ նա ժո
ղով նե րի ստեղ ծումն է: Այդ հանձ նա ժո ղով նե րի ա ռանց քա յին հատ կա նիշ նե րից մեկն 
այն է, որ նրանք պետք է ան կախ լի նեն ոս տի կա նութ յու նից: Չա փա զանց շատ ա պա
ցույց ներ կան առ այն, որ շատ դեպ քե րում ա նի մաստ է, ան գամ՝ ա նարդ յու նա վետ, ոս
տի կա նութ յու նից ակն կա լել, որ նա հա մար ժեք ձևով վե րահս կի իր սե փա կան վար քա
գի ծը (տե՛ս Գ լուխ 6):

Սկզբում հա կա կո ռուպ ցիոն հանձ նա ժո ղով նե րը պա տաս խա նա տու էին ընդ հա
նուր առ մամբ պե տա կան հատ վա ծում կո ռուպ ցիա յի վե րահս կո ղութ յան հա մար: Ա մե
նա հայտ նի նե րից են Սին գա պու րի Կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պի բյու րոն, որն ստեղծ վել 
է 1952 թ., Հոն կոն գի Ընդ դեմ կո ռուպ ցիա յի ան կախ հանձ նա ժո ղո վը, որն ստեղծ վել է 
1974 թ., և  Նոր Հա րա վա յին Ո ւել սի Ընդ դեմ կո ռուպ ցիա յի ան կախ հանձ նա ժո ղո վը, որն 
ստեղծ վել է 1989 թ.:

Բո լո րո վին վեր ջերս ո րոշ երկր ներ ստեղ ծել են մաս նա գի տա կան ան կախ հանձ նա
ժո ղով ներ՝ հա տուկ ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա յով զբաղ վե
լու հա մար: Դրա լավ օ րի նակ է Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի 
դեմ պայ քա րի Նյու Յոր քի հանձ նա ժո ղո վը: Այն ստեղծ վել է 1995 թ.՝ Մոլ լե նի հանձ նա
ժո ղո վի զե կույ ցի հրա պա րա կու մից հե տո26 և, ըստ պաշ տո նա կան կայ քէ ջի, ամ բող ջո վին 
ան կախ է Նյու Յոր քի ոս տի կա նութ յան բա ժան մուն քից:  Հանձ նա ժո ղո վը ներ կա յաց նում 
է ման րակր կիտ և  հան րութ յան հա մար մատ չե լի ա մե նամ յա զե կույց: Մեկ այլ օ րի նակ է 
Սլո վե նիան, որն ու նի  խորհր դա րա նի վե րահս կո ղութ յան ներ քո գոր ծող ան կախ հանձ
նա ժո ղով: Սլո վե նիան կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հա մար իր ներ պե տա կան 
օ րենսդ րութ յու նը մշա կել է ավ տո րի տար, ոչ ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վա րութ յու նից՝ 
նախ կին Հա րավս լա վիա յից ան կա խա նա լուց հե տո:

4.3.4. Մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն ներն ու օ տա րերկր յա 

          պե տութ յուն նե րը

Կան շատ ե ղա նակ ներ, ո րոն ցով մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են 
ի րենց նպաս տը բե րել ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ
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քա րին: Դրան ցից մե կը տար բեր երկր նե րին կո ռուպ ցիա յի, ոս տի կա նութ յան և  այլնի 
ընդ հա նուր սահ մա նում նե րի վե րա բեր յալ հա մա ձայ նութ յան գա լու հա մար խրա խու սելն 
է: ՄԱԿը, Ին տեր պո լը և  Հա մաշ խար հա յին բան կը մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե
րի ե րեք օ րի նակ ներն են, ո րոնք այս բնա գա վա ռում մեծ ներդ րում ու նեն: Մեկ այլ մե
թոդ է օգ նութ յու նը պայ մա նա կան դարձ նե լը. ե թե պե տութ յու նը հե տա մուտ է օգ նութ յուն 
ստա նա լու դրսի կազ մա կեր պութ յուն նե րից, ա պա այդ գոր ծա կա լութ յուն նե րը կա րող են 
օգ տա գոր ծել և՛ բլի թի (մի ջոց նե րի ա ռա վել  հատ կա ցում, արևմտ յան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի ան դա մակ ցութ յուն, զո րօ րի նակ՝ ԵՄն և այլն), և՛ մտրա կի (ֆի նան սա կան մի
ջոց նե րը հետ վերց նե լը, պատ ժա մի ջոց ներ) քա ղա քա կա նութ յուն՝ պե տութ յան է լի տա ր 
խմբերին խրա խու սե լու, որ պես զի նրանք ըն դու նեն մի ջոց ներ, ո րոնց շնոր հիվ հա վա
նա կան է ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի և  ոչ հա մա պա տաս խան վար քագ ծի 
նվա զե ցու մը: Մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են ու սու ցում ա պա հո վել, 
օր.՝  է թի կա յի վե րա բեր յալ, տրա մադ րել սար քա վո րում ներ, որ պես զի օգ նեն նվա զեց նե լու  
կո ռուպ ցիան ոս տի կա նութ յան շրջա նում: Եվ, վեր ջա պես, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ
յուն նե րը կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն ու նեն ա ռա ջա վոր փոր ձի տա րած ման ու այն պե
տութ յուն նե րին դրանց ցու ցադր ման գոր ծում, ո րոնք դժվա րութ յուն ներ ու նեն կո ռուպ
ցիա յին առնչ վող հիմնախնդիր նե րի վերաբերյալ հստակ ռազ մա վա րութ յուն մշա կե լիս:

4.3.4.  Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը (ոչ պե տա կան 

           դե րա կա տար ներ)
  

Թե պետ պե տութ յուն ներն ու մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը կար ևոր դե րա
կա տա րութ յուն ու նեն ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիան նվա զեց
նե լու գոր ծում, բա րե խիղճ կա ռա վա րու մը27 նե րա ռում է մի շարք գոր ծա կա լութ յուն ներ: 
Դրան ցից մե կը քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յունն է: Սա մեկ այլ վի ճարկ վող եզ րույթ 
է. ըստ մեր նպա տակ նե րի՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը կազմ ված է չորս տար
րից՝

1. զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց ներ,

2. հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ՝ ՀԿ,

3. մաս նա վոր բիզ նե սի հատ վա ծը,

4. լայն հան րութ յու նը:

Այս դե րա կա տար նե րից յու րա քանչ յուրն ու նի իր ա ռա քե լութ յու նը: ԶԼՄ նե րը պետք 
է գոր ծեն իբրև վե րահս կիչ մար մին (ան կախ դի տորդ) և զ բաղ վեն պա տաս խա նա տու 
հե տաքն նող լրագ րութ յամբ: Նրանք կա րող են նաև կա պի ար ժե քա վոր աղբ յուր լի նել՝ 
հան դես գա լով  ոս տի կա նութ յան շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ: «Թրանս փա րեն
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սի ին թեր նեշնլ» կազ մա կեր պութ յու նը օ րի նա կե լի կեր պով ներ կա յաց նում է այն դե րա
կա տա րութ յու նը, որ ներ պե տա կան և  մի ջազ գա յին ՀԿ նե րը կա րող են կա տա րել իբրև 
վե րահս կիչ մար մին և  ներ կա յաց նել  կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի նոր մե թոդ ներ: Ե՛վ 
 մաս նա վոր հատ վա ծը, և՛ լայն հա սա րա կութ յու նը կա րող են մեր ժել կա շառք տալ ոս տի
կան նե րին ու դրանց մա սին հա ղոր դել: Հա ղոր դումն այն  ա ռաջ նա յին օ րի նակն է, որ տեղ 
կա ռա վա րութ յուն նե րը, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ՀԿ նե րը և  հան րութ յու
նը կա րող են հա մա գոր ծակ ցել. կա ռա վա րութ յուն նե րը, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ
յուն նե րը և ՀԿնե րը կա րող են ստեղ ծել և  ֆի նան սա վո րել թեժ հե ռա խո սագ ծեր, ո րոնք 
հան րութ յու նը կա րող է օգ տա գոր ծել ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի մա սին 
հա ղոր դե լու նպա տա կով՝ կա՛մ  ա նա նուն կեր պով, կա՛մ  ներ կա յա նա լով:

Ա մե նա կար ևոր ձևե րից մե կը, ո րով քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը կա րող է 
վե րահս կել ոս տի կա նութ յան շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիան,  տե ղի է ու նե նում ոս տի կա
նութ յան հետ ա վե լի մեծ շփում նե րի և  փոխ գոր ծակ ցութ յան մի ջո ցով: Ներ կա յումս լայն 
տա րա ծում ու նի այն հան գա ման քը, որ հա մայն քա յին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե
րի մա տու ցու մը, ո րոն ցով ոս տի կա նութ յունն ու տե ղա կան հա մայնք նե րը մե ծաց նում են 
ի րենց շփում նե րը, իսկ ոս տի կա նութ յու նը՝ իր տե սա նե լիութ յու նը, ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման բա րե լավ ման և  ոս տի կա նութ յան հան դեպ վստա հութ յան 
ամ րապնդ ման  լա վա գույն մե թոդ նե րից մեկն է: Հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յան գա ղա
փա րը լայ նո րեն քննարկ վե լու է հե տա գա գլուխ նե րում:

4.4. Որ տե՞ղ է լի նե լու ու շադ րութ յան կենտ րո նը

Ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յան ո րոշ տե սակ ներ և  ո րոշ հա մա տեքս տեր մե ծաց
նում են ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի հա վա նա կա նութ յու նը: Կո ռուպ ցիա
յի նկատ մամբ տնտե սա կան մո տե ցում նե րը հա ճախ կենտ րո նա նում են շա հույթծախ
սեր գոր ծակ ցի վեր լու ծութ յան վրա. մնա ցած բա նե րը հա վա սար են, որ տեղ օգուտ նե րը 
հստակ կեր պով ա վե լի շատ են, քան ծախ սե րը (օր.՝ բռն վե լու վտան գը և հնա րա վոր պա
տի ժը, ե թե ստու գեն), իսկ հան ցա վոր վար քա գիծ ու նե նա լու խթա նը մեծ է: Իբրև այլ ընտ
րանք` քրեա գի տա կան մո տեց մամբ ընդգծ վում են հնա րա վո րու թյուն նե րի կա ռուց վածք
նե րը՝ գոր ծու նեութ յան ո րոշ տե սակ ներ կո ռուպ ցիա յի հա մար ա վե լի լավ հնա րա վո րութ
յուն ներ են ներ կա յաց նում, քան մյուս նե րը, օր.՝  ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յու նը: Այս 
եր կու մո տե ցում նե րը հա մա տե ղե լի են և,  երբ միա վոր վում են, կա րող են հստակ կեր պով 
մատ նա ցույց ա նել ոս տի կա նա կան աշ խա տան քի այն ո լորտ նե րը, ո րոնք, հա վա նա կան է, 
հատ կա պես հակ ված լի նեն դե պի կո ռուպ ցիան: Ամ փո փե լով` կա րե լի է ա սել, որ այն տեղ, 
որ տեղ հնա րա վոր օ գուտ նե րը մեծ են, իսկ հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ սո վո րա կան, ոս տի 
կանութ յու նում լուրջ կո ռուպ ցիա յի վտանգ նե րը մե ծա նում են: 
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4.5. Որո՞նք են արդ յու նա վետ հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց ների  
պայ ման նե րը և  հան դի պած դժվա րութ յուն նե րը

4.5.1. Շա հագր գիռ բո լոր դե րա կա տար նե րի ա ջակ ցութ յու նը

Ոս տի կա նութ յան շրջա նում առկա կո ռուպ ցիան զսպելու և ն վա զեց նելու համար 
կարևոր է շա հագր գիռ կող մերի ակ տի վ ներգ րավ վածությունը ձեռնարկված միջո ցա
ռումներում և  ա ջակ ցությունը դրանց իրագործմանը: Կա ռա վա րա կան գե րա տես չութ
յուն նե րի հա մար բա վա կան չէ, որ նրանք ըն դու նեն հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց ներ, ե թե, մի 
կողմ թող նե լով թշնա ման քը, հան րա յին կար ծի քը չի ա ջակ ցում այ դօ րի նակ մի ջոց նե րին: 
Շա հագր գիռ կող մե րը նե րա ռում են քա ղա քա կան է լի տա նե րը, իշ խա նա կան բյու րոկ րա
տիան, ՀԿ նե րը, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը, մի ջազ գա յին ՀԿ նե րը, զանգ վա
ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը, լայն հան րութ յու նը և  հենց ոս տի կա նութ յու նը:

4.5.2. Մի ջոց նե րի և ն պա տակ նե րի հստա կութ յու նը

Ե թե օ րենսդ րութ յան կամ կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հա մար ըն դուն ված  
այլ մի ջոց նե րի մեջ եր կի մաս տութ յուն կա, ա պա, հա վա նա բար,  այդ մի ջոց նե րը հա ջո
ղութ յուն չեն գրան ցի: Կար ևոր է, որ նպա տակ նե րը հստակորեն ձևա կերպ վեն, իսկ այդ 
նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ըն դուն ված մի ջոց նե րը լի նեն պի տա նի և  հա սա նե լի:

4.5.3. Ռե սուրս նե րը

Ռե սուրս նե րը պետք է լի նեն ա ռա ջադ րան քին հա մա պա տաս խան ու հա մար ժեք: 
Բա վա րար նյու թա կան մի ջոց նե րը (օր.` ֆի նան սա վո րու մը, սար քա վո րում նե րը, հա մա
կարգ չա յին ծրագ րե րը և  այլն) անհ րա ժեշտ են, սա կայն՝ ոչ բա վա րար: Մյուս կա րևոր ռե
սուր սը մարդ կա յին ռե սուրսն է: Աշ խա տան քում ներգ րավ ված նե րը  պետք է նվիր ված լի
նեն: Հար ցի պա տաս խա նա տու նե րը պետք է ու նե նան հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ, 
փոր ձա գի տա կան կա րո ղութ յուն ներ և  աշ խա տան քա յին փորձ: Ժա մա նա կը վեր ջին ռե
սուրսն է: Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը պետք 
է շա րու նա կա կան ծրա գիր լի նի` ա րագ նշա նա կում ներ չկան, և հիմ նախնդ րով զբաղ վե
լու հա մար հիմ նա կան պա տաս խա նա տու նե րին պետք է հա մա պա տաս խան ժա մա նակ 
տրվի, որ պես զի նրանք կոնկ րետ մշա կույթ նե րում և  հա մա տեքս տե րում վեր լու ծեն  դրա 
ար մատ նե րը, ինչ պես նաև մշա կեն, փոր ձար կեն, ա պա ի րա կա նաց նեն ու գնա հա տեն 
հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րութ յու նը:
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4.5.4. Ի րա զեկ վա ծութ յան ստեղ ծու մը

Հստակ է, որ շատ երկր նե րում հար կա վոր է բարձ րաց նել կո ռուպ ցիա յի մա սին իրա զեկ
վա ծութ յու նը և  այն, թե դա ինչ վնաս կա րող է հասցնել: Հան րութ յան շրջա նում իրա զեկ վա
ծութ յան բարձ րաց ման կար ևո րութ յու նը` ոչ միայն այն, որ ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո
ռուպ ցիան սխալ բան է, այլ (որ շատ ա վե լի կար ևոր է) կա ինչոր բան, որ ոս տի կա նութ յու նը 
կա րող է և  պետք է ա նի, պետք է խրա խուս վի: Ինչ պես ար դեն նշվել է, ազ գա յին կա ռա
վա րութ յուն նե րը, ՀԿ նե րը, մի ջազ գա յին ՀԿ նե րը, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը և 
 զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը` բո լորն էլ դրա նում պետք է ու նե նան ի րենց դե րա կա տա
րութ յու նը:

Միա ժա մա նակ, եր բեմն ան տես վում է մի հարց` հար կա վոր է բարձ րաց նել հենց ի րենց` 
ոս տի կան նե րի ի րա զեկ վա ծութ յու նը և  շեշ տել այն հնա րա վոր վնա սը, որ կա րող է հասց նել 
կո ռուպ ցիան: Ոս տի կան նե րի շրջա նում առ կա վե րա բեր մուն քը հա ճախ ան հա մա պա տաս
խան է` ի րենց ծա ռա յութ յուն նե րում կո ռուպ ցիա յի ո րոշ ձևե րի նկատ  մամբ չա փից ա վե լի 
հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը: Սա ցույց է տրված վե րա բեր մուն քի մա սին   և՛  ոս տի կա նութ յու
նում աշ խա տան քի նոր ըն դուն ված նե րի, և՛ թրծ ված ոս տի կան նե րի շրջա նում անց կաց ված 
հար ցում նե րում (տե՛ս «Լ րա ցու ցիչ ռե սուրս ներ» բաժնում թվարկ ված հար ցում նե րը):

4.5.5. Գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րեր

Ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ մտա հո գութ յուն նե րը գործ նա
կան ար ձա գան քի վե րա ծե լու հա մար կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վող  պա տաս խա նա տու 
գե րա տես չութ յուն ներն ու   պաշ տոն յա նե րը պետք է նա խա պատ րաս տեն ու ի րա կա նաց նեն 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րեր: Այդ ծրագ րե րում պետք է`

• պարզ վեն կո ռուպ ցիա յի հիմ նա կան աղբ յուր ներն ու գտնվե լու վայ րը.

• ա ռա ջարկ վեն այդ աղբ յուր ներն ու սում նա սի րե լու հա մար կոնկ րետ մի ջոց ներ.

• ո րոշ վեն այդ մի ջոց ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար պա տաս խա նա տու գե րա տես չութ

յուն նե րը.

• սահ ման վեն կոնկ րետ մի ջոց նե րի ըն դուն ման և նշ ված նպա տակ նե րին հաս նե լու ժա

մա նա կա ցույց նե րը.

• մշակ վեն մշտա դի տարկ ման գոր ծըն թաց նե րը և  չա փա նիշ նե րը, ո րոնք պետք է օգ տա

գործ վեն գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը գնա հա տե լիս:
Կար ևոր է, որ գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րե րը և դ րանց բա ղադ րիչ մա սե րից յու րա քանչ

յուրն ի րա տե սա կան լի նեն: Օ րի նակ` վերջ նա ժամ կետ նե րը պետք է բա վա կա նա չափ մոտ լի
նեն, որ պես զի հնա րա վոր լի նի գոր ծել իբրև դրդա պատ ճառ, սա կայն ոչ այն քան մոտ, որ 
անհ նա րին լի նի  դրանք ի րա կա նաց նե լը, քա նի որ վերջ նա ժամ կե տը բաց թող նե լու արդ յուն
քում ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար պա տաս խա նա տու նե րի շրջա նում կա րող է ա ռաջ գալ 
հու սա հա տութ յուն և  բա ցա սա կան վե րա բեր մունք (տե՛ս Գ լուխ 8):
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Մի ջազ գա յին հան րութ յու նը հա ճախ է տե ղե կա ցել հիմ նախն դիր նե րի` «բո լո րի հա
մար ձեռն տու» լու ծում ներ պար տադ րե լու  փոր ձե րի քմա հա ճույ քի մա սին, ո րը կա րող 
է տար բեր երկր նե րում նույ նը թվալ, սա կայն ի րա կա նում լի նել շատ տար բեր հա մա
տեքս տե րի և մ շա կույթ նե րի  արդ յուն քը: Այս բաժ նում դիտարկ վում է այդ հար ցը` չորս 
տար բեր հա մա տեքս տե րում քննար կե լով ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի վար քագ ծի 
հիմ նախն դիր նե րը, այն, թե ինչ պես են դրանք ար ծարծ վել, և  էլ ինչ կա րե լի է ա նել: Կա
ր ևոր է նշել, որ այդ հա մա տեքս տերն այս տեղ ա ռանձ նաց վել են հստակ վեր լու ծութ յուն 
կա տա րե լու հա մար. ի րա կան աշ խար հում տար բե րա կում նե րը հա ճախ ա ղոտ են, հատ
կա պես հետ կոնֆ լիկ տա յին, ան ցու մա յին և  զար գա ցող երկր նե րում:

Երկ րի մշա կույ թը կա րող է լի նել այդ երկ րի ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յի` 
մի ջի նից ա վե լի բարձր կամ ցածր մա կար դա կի առ կա յութ յու նը բա ցատ րե լու հիմ նա կան 
գոր ծո նը, սա կայն այդ փո փո խա կա նը հեշ տութ յամբ կա րե լի է չա փա զանցել: Կո ռուպ
ցիա յի մա կար դա կի լա վա գույն կան խա տե սող մի ջոց նե րը կապ ված են տնտե սա կան 
զար գաց ման և  քա ղա քա կան ա զա տութ յան հետ: Ա վե լի աղ քատ ու պա կաս ժո ղովր դա
վա րա կան երկր նե րում սո վո րա բար կո ռուպ ցիա յի ա վե լի բարձր մա կար դակ է տի րում: 
Կար ևոր է զգույշ լի նել «նոր մալ» հաս կա ցութ յան նկատ մամբ: Կո ռուպ ցիա յի ո րոշ մշա
կու թա յին բա ցատ րութ յուն ներ հաս տա տում են, որ կոնկ րետ մի երկ րում հան րութ յու նը 
կո ռուպ ցիա յին վե րա բեր վում է իբրև «նոր մալ» մի բա նի:  Կա րևոր տար բե րութ յուն կա 
այն ի րա վի ճա կի, երբ հան րութ յու նը կար ծում է, որ կո ռուպ ցիան լայն տա րա ծում ու
նի և, այդ պի սով, այն «նոր մը», ո րի նկատ մամբ  հան րութ յու նը հիմ նա կա նում ան տար
բեր է (ըն դու նող կամ հան դուր ժող մշա կույթ), և  մեկ այլ ի րա վի ճա կի միջև, որ տեղ հան
րութ յու նը կար ծում է, որ կո ռուպ ցիան լայն տա րա ծում ու նի, և  ին քը որ ևէ բան ա նե լու 
լիա զո րութ յուն չու նի (ա նօգ նա կան կամ ան հույս մշա կույթ): Թե պետ կար ևոր է հաշվի 
առնել մշա կու թա յին տար բե րութ յուն նե րը, կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վել փոր ձող նե
րին չպետք է մո լո րեց նեն ազ գա յին է լի տա նե րը, որոնք որ պես պատր վակ մշա կույթն օգ
տա գոր ծում են կո ռուպ ցիա յի առ կա յութ յան բարձր աս տի ճանն ար դա րաց նե լու հա մար, 
սա կայն ի րա կա նում պաշտ պա նում են ի րենց սե փա կան շա հե րը:

Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի 
վար քագ ծի բա րե լա վու մը ո րո շա կի 
հա մա տեքս տում

5
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5.1. Հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րը

Հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րում ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիան և  ան հա
մա պա տաս խան վար քագ ծի մնա ցած ձևե րը  հատ կա պես մեծ խնդիր ներ են ա ռա ջաց
նում: Դրա օ րի նակ նե րից է Ան գո լան, որ տեղ 19752002 թթ. քա ղա քա ցիա կան պա տե
րազմ էր: 2007 թ. ա ռա ջա տար մի ջազ գա յին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
մե կը հրա պա րա կեց 20052007 թթ. ըն թաց քում ոս տի կա նութ յան վար քագ ծի վե րա բեր
յալ քննութ յան արդ յունք նե րը և  պար զեց հա կաի րա վա կան վար քագ ծի մի քա նի տե
սակ28: Ա մե նա տա րած ված նե րից մեկն այն էր, որ ոս տի կա նութ յու նը չէր կա րո ղա ցել պա
տե րազ մի ժա մա նակ սո վո րա կան դար ձած բռնի մե թոդ նե րից ան ցում կա տա րել դե պի  
մե թոդ ներ, ո րոնք ա վե լի տե ղին են  ա ռա վել կա յուն, խա ղաղ ժա մա նակ: Ան գո լա յում 
քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի եր կար տևո ղութ յու նը նշա նա կում էր, որ քիչ ոս տի կան
ներ կա յին, ով քեր խա ղաղ ժա մա նակ տե ղի ու նե ցած ոս տի կա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե
րի փորձ ու նեին, հետ ևա բար հար ցե րը լու ծում էին պա տե րազ մին բնո րոշ բռնութ յուն նե
րով, այ սինքն` մշա կույ թում առ կա էր մեծ տար բե րութ յուն:

Ան գո լա յից քա ղած դա սե րից մեկն այն է, որ մի ջազ գա յին հան րութ յու նը պետք է  
ա վե լի մեծ ջան քեր ներդ նի եր կա րա ժամ կետ հա կա մար տութ յուն նե րում ներգ րավ ված 
երկր նե րում հա կա մար տութ յուն նե րից հե տո առ կա ի րա վի ճակն ու սում նա սի րե լու գոր
ծում, քան այն երկր նե րում, որ տեղ հա կա մար տութ յու նը կարճ է տևել, և  կա րե լի է ակն
կա լել, որ շատ ոս տի կան ներ անձ նա կան փոր ձից կի մա նան, թե ինչ է «նոր մալ», այ սինքն` 
ոչ պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում գոր ծե լու հա մար ժեք ե ղա նա կը: Մյուս դասն այն 
է, ո րը կի րառ վում է հետ կոնֆ լիկ տա յին հա սա րա կութ յուն նե րում, այ սինքն՝ ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է ներ կա յաց նեն զա նա զան խմբեր, ո րոնք ներգ րավ ված 
են ե ղել հա կա մար տութ յուն նե րում: Ստորև տե՛ս Աղ յու սակ 4ը, ո րում ներ կա յաց ված են 
հա կա մար տութ յուն ներ տե սած երկր նե րին առնչ վող նկա տա ռում նե րը: 

Աղ յու սակ 4: Հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րում կո ռուպ ցիա յին առնչ վող 
  նկա տա ռում ներ և  մո տե ցում ներ

  Երկ րի տե սա կը: Հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր ներ

Կո ռուպ ցիա յի 
հիմ նախնդ րի 
չա փը

Կո ռուպ ցիոն հիմ
նա կան խնդիր(ներ)
ը/փո փո խա կան ներ

Քա ղա քա կան 
հա մա տեքս տի 
կ ա րևո րութ յու նը

Ռազ մա վա րական 
գնա հատ ման 
գործը ն թա ցը

Ծա վա լուն Ք ա  ղ ա  ք ա  կ ա ն 
ո լոր տի գրա վու մը, 
կա  պեր աշ խար հա
զո րա յին խմբե րի

Վճռո րոշ, քաղա
քա կան կամ քի հա
ճա խա կի բա ցա կա
յութ յուն, թշնա մա կան

Երկ րի ոս տի կա
նու  թ յան բա րե փո
խում նե րի ուղ ղութ
յունը որոշելու հա մար
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հետ, թմրա նյու  թե րի 
առևտրով զբաղվող 
կազ  մա կերպ ված 
հան ցա վո րութ յուն, 
թրա ֆի քին գի այլ 
ձևեր (մեծ ե կամուտ
նե րը ոս տի կա նու
թյան մաս նա գիտա
կան է թի կա յին՝ 
սպառ   նա լիք, ոս տի
կան նե րի վայ րա գու
թյուն  նե րը, էթ նի կա
կան ծագ ման վրա 
հիմն ված հե տևո ղա
կան հո վա նա վոր չու
թյուն)

գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վեր սկսու մը կսա 
սա նի բա րե փո խում
նե րի գոր ծըն  թա ցը, 
կա ռա վար ման նախ
կին հա  մա կար գե րը 
սո վո րա բար խառ նա
շ փոթ վի ճա կում են 
գտնվում և  պա հան
ջում են էա կան վե րա
կա ռու ցում

կարևոր է ունենալ ըն
դար ձակ տես լա կան: 
Տեսլականի փաս
տաթուղթը կա րող է 
նախատեսել  փո փո
խութ յուն ներ և պետք 
է հա մա պա տաս խա
նի երկ րի ընդարձակ 
պատ կե րին:

Հար կա վոր է ընդ
ար  ձակ խորհր դա
տվութ յուն ներ անց
կաց նել, այ լա պես ա 
ջակ  ցութ յուն չի լի նի: 
Հար կա վոր է ներգ րա
վել շար քա յիններին և 
 հան րութ յա նը:

Ու ժեղ և  թույլ կող
մե րի, հնա րավո րութ
յուն նե րի և սպառ նա
լիք նե րի վեր  լու  ծութ
յունն օգ տա կար է:

Գ ն ա  հ ա  տ ո ւ  մ ը 
պետք է օգ նի հաս
կա նա լու, թե ինչ անել 
կ ա զ  մ ա  կ ե ր պ  վ ա ծ 
հան ցա վո րու թյան և 
 նախկին գրո հա յին նե
րի հետ:

Կո ռուպ ցիա յի 
հիմ նախնդ րի 
չա փե րը

Փո խել կա ռա վար
ման նկատ մամբ 
մո տե ցու մը

Պա հանջ վո՞ւմ է, 
արդ յոք, ար տա
քին (օ տա րերկր յա) 
ա ջակ ցութ յուն

Քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան 
դե րա կա տա րութ
յու նը

Ծա վա լուն Հա մա պարփակ, 
պա հանջ վում է կա
ր ո  ղ ո ւ թ  յ ո ւ ն  ն ե  ր ի

Ա յո, փոր ձա գի
տա կան կա րո ղութ
յուն ներ և  ծա վա լուն

Վճռո րոշ է փո փո
խութ յուն ներ կա
տա րե լու հա մար
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ստեղ  ծում՝ հաշ  վի 
առ  նե լով տե ղա կան 
սահ մա նա փակ փոր
ձը: Ա պա սա ռե ցու մը 
կազ մա կեր պութ յան 
ներ սում կպա հան ջի 
մի շարք մե թոդ ներ:

Ու ժե րի դաշ տա յին 
վեր լու ծութ յու նը կա
րող է օգ տա գործ
վել շար ժում սկսե լու 
փո փո խութ յուն նե րը 
նույ նա կա նաց նե լու 
նպա տա կով:

Վե րա պատ րաստ
ման հնա րա վո  րու թ
յուն նե րը և ռե սուրս
նե րը շատ դեպ քե րում 
հար կա վոր է սկսել 
զրո յից, իսկ դա պա
հան ջում է օգ նութ յուն 
դրսից:

նյու թա կան ա ջակ
ցութ յուն՝ մի ջի նից 
մինչև եր կա րա ժամ
կետ:

Հարկ կա ներա ռե
լու տնտե սական ու 
սո ցիա լա կան զար  
գաց ման ծրագ րեր, 
հատ կա պես թմրա  ն
յու թե րի մշա կ ման և 
 հա կա մար տութ յուն
նե րի տա րածք նե
րում:

պա   հանջ վող ա ջակ
ցութ յուն ստա նալու 
հա մար: Պետք է ու
սում նա սիր վի հան
րա յին անվս տա հութ
յան ժա ռան գությու
նը: Էթ նի կա կան և  
այլ բա ժա նում նե րը 
պետք է ուսում նա
սիր վեն, որ պես զի 
ա  պա  հով վի խորհր
դա  տ վու թյուն նե րի, 
վե րա պատ րաստ ման 
և  այլ նի ժա մա նակ 
կան խա կալ մո տեց
ման բա ցա կա յութ յու
նը:

Տե սա կա նո րեն հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րում ներ պե տա կան անվ տան գու թյունն 
ա պա հով վում է երկր նե րի սե փա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մի ջո ցով: Հա
ճախ հարկ է լի նում հա կա մար տութ յու նից հե տո  սկզբնա կան է տա պում դրսից ներ
գրա վել ու ժեր, ո րոնք կա պա հո վեն անվ տան գութ յու նը: Դրա պատ ճառ ներն այն են, որ 
երկ րի սե փա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը տար բեր է՝ սկսած կո ռում պաց ված, 
ոչ կոմ պե տենտ, ան մարդ կա յին  լի նե լուց կամ էլ այդ բո լո րը միա սին՝29  մինչև գո յութ յուն 
չու նե նալը: Հա կա մար տութ յուն նե րից հե տո ա ռա ջին օ րե րին հա ճախ դրսի զին վո րա կան 
ու ժերն են (սո վո րա բար ՄԱԿի կամ ՆԱ ՏՕի) ստանձ նում ներ պե տա կան անվ տան գութ
յան պա տաս խա նատ վութ յու նը:

Ե թե այդ արտաքին ու ժերն ան ծա նոթ մի ջա վայ րում վստա հութ յուն պետք է հաս
տա տեն, ա պա դրանք պետք է գոր ծեն հետ ևո ղա կան ու օ րի նա պահ ձևով: Մեկ ընդ հա
նուր հիմ նախն դիր է այն, որ օ տա րերկր յա ոս տի կան նե րը ազատ տնօրինում են ա վե լի 
մեծ ե կա մուտ ներ, քան տե ղա ցի նե րը, և դ րանք օգ տա գոր ծում են ոչ պատ շաճ նպա տակ
նե րով: Կան ա պա ցույց ներ հետ կոնֆ լիկ տա յին Բոս նիաՀեր ցե գո վի նա յում մի ջազ գա յին 
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ոս տի կա նա կան հա տուկ խմբի ան դամ նե րի վե րա բեր յալ, որ այդ երկ րում նրանք նպաս
տել են ա նօ րի նա կան մարմ նա վա ճա ռութ յանն ու մարդ կանց թրա ֆի քին գին՝ դրանց 
համար վճա րե լով տե ղա կան չա փա նիշ նե րից բարձր գումարներ30: Նրանց վար քա գի
ծը վրդովեցրել էր տե ղի բնակ չութ յա նը և  պա կա սեց րել ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ 
վստա հութ յունն ու հար գան քը:

Ար տա քին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է փոր ձեն հաս նել տե ղա կան 
հան րութ յա նը՝ մա սամբ հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յան զար գաց ման մի ջո ցով: Ի լրումն 
ակն հայտ գործ նա կան ա ռա վե լութ յուն նե րի (տե ղա կան լե զու նե րի և  ա վան դույթ նե րի 
ի մա ցութ յու նը ոս տի կա նութ յան կող մից)՝  անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել փո խա դարձ վստա
հութ յուն: Այդ վստա հութ յան և  հա կաի րա վա կան վար քագ ծի միջև բա ցա սա կան հա րա
բե րակ ցութ յու նը կար ևոր գոր ծոն է, ո րը պետք է ճա նա չեն այն մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն նե րը, ո րոնք փոր ձում են հետ կոնֆ լիկ տա յին հա սա րա կու թյուն նե րում ստեղ ծել 
կամ վերս տեղ ծել արդ յու նա վետ կեր պով գոր ծող և  օ րի նա կան կա ռույց ներ:

Ո լորտ նե րի ամ փո փում, ո րոնք հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րում պետք է լի նեն 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում 

• Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման զին վո րա կան մե թոդ նե րի 

փո խա րի նում քա ղա քա ցիա կան մե թոդ նե րով:

• Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում զա նա զան քա ղա քա ցիա կան խմբե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա պա հո վում:

• Տե ղա կան սո վո րութ յուն նե րի և մ տա հո գութ յուն նե րի նկատ մամբ օ տար երկր

յա ոս տի կան նե րի զգա յու նա կութ յան մե ծա ցում:

5.2. Ան ցու մա յին երկր ներ 

Ան ցու մա յին են այն երկր նե րը, ո րոնք բռնութ յուն նե րով կամ խա ղաղ հե ղա փո խութ
յու նից հե տո են թարկ վում են հիմ նա րար ու ա րագ փո փո խութ յուն նե րի: Սո վո րա բար 
դրանք հիմ նա կա նում  քա ղա քա կան ու սո ցիա լա կան փո փո խութ յուն ներ են՝ բռնա կա
լութ յու նից մինչև նո րաս տեղծ ժո ղովր դա վա րութ յուն:

Ան ցու մա յին երկր նե րում ընդ հա նուր հիմ նախն դիրն այն է, որ հին վարչակարգի տա
պալ ման և դ րա ի րա վա կան հա մա կար գի ու նոր հա մա կար գի կա յու նաց ման ու հետ
հե ղա փո խա կան օ րենսդ րութ յան ըն դուն ման միջև ժա մա նա կի ա ռու մով բաց կա: Սա 
օ րենսդ րութ յան հետ մնա լու խնդիրն է: Ան գամ ե թե այդ օ րենսդ րութ յունն ըն դուն վում 
է, նոր տի պի հա մա կար գի՝ օ րենս դիր նե րի փոր ձի պա կա սը նշա նա կում է, որ ա ռա ջին 
տար բե րակ նե րը հա ճախ թե րի են՝ կան եր կի մաս տութ յուն ներ և  սո ղանց քեր: Նոր հա
մա կար գը ան ցու մա յին է մնում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ այն հիմ նա կա նում աշ
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խա տում է ա վե լի շուտ նոր կա նոն նե րի վրա, քան թե դրանց ներ քո: Հստա կութ յան այդ 
բա ցա կա յութ յու նը ա վե լի է բար դաց նում հա մա կար գի օ րի նա կա նութ յու նը և  մե ծա պես 
նպաս տում է կո ռուպ ցիա յին: Ի լրումն դրա` փո փո խութ յուն նե րի բա ցա հայտ ըն թաց քը 
կա րող է ու ժե ղաց նել հա սա րա կութ յան մեջ ա նո րո շութ յան և  ա նա պա հո վութ յան զգա
ցու մը, ո րը կա րող է նե րազ դել ոս տի կան նե րի վրա այն պես, ինչ պես հան րութ յան վրա:

Ան ցու մա յին երկր նե րին բնո րոշ մեկ այլ` սուր խնդիր վե րա բե րում է հա սա րա կութ
յան ներ սում և  քա ղա քա կա նութ յան մեջ տե ղի ու նե ցող ա րագ փո փո խութ յուններին, 
որոնք ուղեկցվում են հանցավորության աճով: Իշխանությունները երբեմն դրան ար
ձա գան քում են ոս տի կան նե րի զգա լի հա վա քագր մամբ՝ հա ճախ   ի ջեց նե լով նրանց ըն
դու նե լութ յան չա փա նիշ նե րը: Այդ պի սի մի բան տե ղի է ու նե ցել Էլ Սալ վա դո րում, ո րը 
միա ժա մա նակ և՛ հետ կոնֆ լիկ տա յին, և՛ ան ցու մա յին երկիր է31:

Ստորև տե՛ս  Աղ յու սակ 5ը, ո րում ներ կա յաց ված են հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րին 
առնչ վող նկա տա ռում նե րը:

Աղ յու սակ 5: Ան ցու մա յին երկր նե րում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ 
  նկա տա ռում ներն ու մո տե ցում նե րը  

Երկ րի տե սա կը: Ան ցու մա յին երկր ներ

Կո ռուպ ցիա յի
հիմ նախնդ րի 
ծա վա լը

Հիմ նա կան 
կո ռուպ ցիոն 
խնդիր (նե ր)ը 
(փո փո խա կան)

Քա ղա քա կան 
հա մա տեքս տի 
կա րևո րութ յու նը

Ռազ մա վա րա կան 
գնա հատ ման 
գոր ծըն թա ցը

Ծա վա լուն Հին վարչակար գի 
ազ դե ցութ յուն նե  րը 
և հավա տար մութ
յու նը վտան գում 
են իրա կան փո փո
խութ յուն նե րը, փոք
րիկ շոր թում ներ, 
կազ մա կերպ ված 
հան ցա վոր կա պեր, 
ոս տի կան նե րի կող
մից ի րա  կա նաց վող 
բռնութ յուն ներ, մեծ 
կո ռուպ ցիա:

Վճռո րոշ, քա ղա
քա կան կամ քը հա
ճախ բա ցա կա յում է 
հին վարչակարգում 
էլի տար կո ռուպ ցիա
յի պատ ճա ռով, արդ
յուն քում հան րութ
յու  նը վստա  հութ յուն 
չու նի կա   ռա   վա րա
կան կառույցների 
հան  դեպ:

Պա հանջ վում են 
կա ռա վար ման ըն
դար ձակ բա րե փո
խում  ներ:

Տես լա կա նի վե 
րա    բեր յալ փաս տա
թուղ թը կարող է 
ներ կա յաց նել փո 
փո  խութ յուն նե րի 
ընդ  հա նուր ուղ ղու
թ յու նը: Պետք է հա
մա պա տաս խա նի 
եր կ րի  ա վե լի մեծ 
պատ  կե րին:

Դա ստեղ ծե լիս 
պետք է անց կաց վեն 
ըն դար ձակ խոր
հրդակ ցու թյուն ներ, 
այ լա պես չի լի նի
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ա ջակ ցութ յուն դրա 
ի  ր ա  կ ա  ն ա ց  մ ա 
նը: Խորհր դակ ցու
թյուն նե րը պետք է 
նե րա ռեն շար քա յին 
ոս տի կան նե րին և 
 հան րութ յան ներ
կա յա ցու ցիչ նե րին: 
Կազ մա կերպ չա կան 
մա կար դա կում օգ
տա կար է ու ժեղ ու 
թույլ կող մե րի, հնա
րա վո րութ յուն նե րի 
և սպառ նա լիք նե րի 
վեր լու ծութ յու նը:

Կո ռուպ ցիա յի 
հիմ նախնդ րի 
չա փը

Փո խել 
կա ռա վար ման 
նկատ մամբ 
մո տե ցու մը

Պա հանջ վո՞ւմ է, 
արդ յոք, ար տա
քին (օ տա րերկր յա) 
ա ջակ ցութ յուն

Քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան 
դե րա կա տա րու
թյու նը

Ծա վա լուն Հա մա պար փակ 
է, պա հան ջում է 
կա րո ղութ յուն նե րի 
զար գա ցում՝ հաշ վի 
առ նե լով տե ղա կան 
սահ մա նա փակ փոր
ձը: Ապա սա ռե ցու մը 
կազ մա կեր պու թյան 
ներ սում կպա հան ջի 
մի շարք մե թոդ ներ:

Ու ժե րի դաշ տա
յին վեր լու ծութ յու նը 
կա րող է օգ տա գործ
վել՝ պար զե լու հա
մար, թե ինչն է  են
թա կա փո փոխ ման:

Ա յո՛, հար կա վոր է 
փոր ձա գի տա կան 
աշ խա տանք: Նյու
թա  կան ա ջակ ցութ
յան կա րիքն ա վե լի 
քիչ է, քան զար գա
ցող կամ հետ կոնֆ
լիկ տա յին երկրների 
դեպ քե րում:

Վճռո րոշ է փո փո
խութ յուն նե րի նպա
տա կով աջակ ցութ
յուն ստա նա լու հա
մար: Հար կա վոր է 
ուսում նա սի րել  հան
րա յին անվստա  հութ
յան ժա ռան գութ յու
նը:



68

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փո փո խութ յուն
նե րի խթան նե րը 
պետք է նե րառ վեն 
գոր ծըն թա ցում, օր.՝ 
խրա խու սանք ներ՝ 
ս տուգումները և 
վե րա պատ րաստ
ման դա սըն թաց ներ 
հաջողությամբ անց
նե լու հա մար:

Ու սուց ման հա
մար պայ ման նե րը և 
 ռե սուրս նե րը  կա րող 
են փո փոխ վել, որ
պես զի հար մա րեց
վեն բա րե փո խում
նե րի գործ ըն թա ցին:

Հետ կո մու նիս տա կան ան ցու մա յին երկր նե րի դեպ քում ոս տի կա նութ յան անձ նա
կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա յին նպաս տում է ե րեք լրա ցու ցիչ գոր ծոն: Ա ռա ջինն այն է, 
որ ի տար բե րութ յուն Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի, Հա րա վա յին Եվ րո պա յի և  Հա րա վա յին 
Աֆ րի կա յի ան ցու մա յին երկր նե րի՝  հետ կո մու նիս տա կան պե տութ յուն նե րում հար կա
վոր էր փո խել ոչ միայն քա ղա քա կան, այլև տնտե սա կան հա մա կար գը: Կարճ ժա մա
նա կում նրանք փոր ձե ցին հատկապես պե տա կան սե փա կա նութ յամբ և  կենտ րո նա կան 
պլա նա վոր մամբ տնտե սութ յու նից տե ղա շարժ կա տա րել դե պի հիմ նա կա նում մաս նա
վոր սե փա կա նութ յուն՝ շու կա յա կան սկզբունք նե րի հի ման վրա: Շատ երկր նե րում  այդ 
տնտե սա կան ան ցումն ու ղեկց վում էր հարս տութ յան բա վա կա նա չափ կաս կա ծե լի կու
տակ մամբ և զգա լիո րեն մե ծա ցած տնտե սա կան ան հա վա սա րութ յամբ: Դրա արդ յուն քը 
ե ղավ լայ նա մասշ տաբ վրդով մուն քը, քա նի որ հետ կո մու նիս տա կան ան ցու մա յին հա
մա կար գի լու զեր նե րը (կորց նող նե րը) են թադ րում էին, որ նոր հաղ թող նե րից շա տե րը 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի մի ջո ցով են հարս տա ցել: Շատ ոս տի կան ներ ի րենց սե փա կան 
փոր ձից գի տեն, որ նոր հարս տութ յան ո րոշ մա սը ձեռք էր բեր վել ան պար կեշտ, իսկ եր
բեմն էլ՝ բա ցա հայտ ա նօ րի նա կան մի ջոց նե րով:

Երկ րորդ գոր ծոնն այն է, որ շատ կո մու նիս տա կան երկր ներ ու նեին գաղտ նի ոս
տի կա նութ յան մեծ ու ժեր: Այդ գե րա տես չութ յուն նե րի պաշ տոն յա նե րից շա տե րը կո մու
նիզ մի ան կու մից հե տո կորց րին ի րենց պաշ տոն նե րը, իսկ նորաստեղծ կա ռա վա րութ
յուն նե րը ո րո շեցին հե ռու մնալ նա խորդ հա մա կար գի ֆի զի կա կան ու հո գե բա նա կան 
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տե ռո րից: Ծախ սե րի կրճա տու մը նախ կին շատ պաշ տոն յա նե րի ստի պեց օտա րա նալ 
և, այդ պի սով, ըն կա լու նակ դառ նալ  գայ թակ ղիչ ա ռա ջար կութ յուն նե րի նկատ մամբ: 
Նրանք առաջացրին հան ցա վոր խմբա վո րում նե րի հետաքրքրությունը նրանով, որ 
տիրապետում էին ոս տի կա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թա ցա կար գե րի վերաբերյալ 
ներքին տեղեկատվությանը, ունեին զենք գործածելու հմտություն և դրանք ձեռք 
բերելու կարողություն: 

Եր րոր դը՝ հետ կո մու նիս տա կան ան ցու մա յին պե տութ յուն նե րը կո մու նիզ մի ան կու
մից հե տո բա րո յա կան վա կո ւու մի ա ռաջ էին կանգ նել: Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի և  Հա
րա վա յին Եվ րո պա յի բռնա կա լութ յուն նե րը, ավ տո րի տար ա ռաջ նորդ ներն ընդ հան րա
պես չէին փոր ձում ճնշել կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը և  կա ռա վա րութ յու նից 
դուրս գտնվող մնա ցած հա սա րա կա կան ինս տի տուտ նե րը: Ի հա կադ րութ յուն դրա՝ կո
մու նիս տա կան պե տութ յուն նե րը կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում քա րո զում էին սո ցիա
լիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յուն և  բա րո յա կա նութ յուն: Կրոնն ու պե տութ յան պաշ
տո նա կան  հա վա տից դուրս ցան կա ցած ֆոր մալ բա րո յա խո սութ յուն վճռա կա նո րեն 
տար հա մոզ վում էին: Երբ այդ պե տութ յուն նե րը կոր ծան վե ցին, գա ղա փա րա խո սա կան 
ու բա րո յա խո սա կան  ամ բողջ հա մա կար գեր նույն պես կոր ծան վե ցին: Բա րո յա կան այդ 
վա կո ւու մը մեկ այլ գոր ծոն է, ո րը բա ցատ րում է ան ցու մա յին շատ երկր նե րում կո ռուպ
ցիա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը. դրա մա սին ի րա զեկ վա ծութ յու նը կար ևոր է արդ յու
նա վետ հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ յուն մշա կե լիս:

Ան ցու մա յին երկր նե րում ոչ բո լոր հիմ նախն դիր ներն են դյու րութ յամբ լուծ վում, սա
կայն քա նի դեռ  է լի տան հո ժա րա կամ ըն դու նում է դա, դրսի գոր ծա կա լութ յուն նե րի 
ցու ցա բե րած օգ նութ յու նը կա րող է նվա զեց նել դրանց ազ դե ցութ յու նը: Այն ո լորտ նե րը, 
ո րոն ցում դրսի գոր ծա կա լութ յուն նե րը կա րող են օգ նել, նե րա ռում են  բա րե խիղճ կա
ռա վա րու մը, կազ մա կերպ չա կան են թա կա ռուց վածք նե րի և  շու կա յա կան տնտե սու թյան 
ստեղ ծու մը, ո րում գե րիշ խում է մաս նա վոր սե փա կա նութ յու նը: 

Ան ցու մա յին երկր նե րի է լի տա նե րին պետք է համոզել, որ նրանք ընդունեն, որ հան
ցա վոր կամ կի սա հան ցա վոր ճանապարհով հարս տանալը արդար չէ: Այն պի սի կազ մա
կեր պութ յուն նե րին ան ցու մա յին երկր նե րի ան դա մակ ցութ յու նը պայ ման դարձ նե լը, ինչ
պի սին է Եվ րա միութ յու նը,  որ պես զի կո ռուպ ցիան նվա զեց նեն, մեկ այլ արդ յու նա վետ 
մե թոդ է, ո րը դրսի գոր ծա կա լութ յուն ներն օգ տա գոր ծում են ոս տի կա նութ յան անձ նա
կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու հա մար:
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Ո լորտ նե րի ամ փո փում, ո րոնց վրա պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել 
ան ցու մա յին երկր նե րում

• Ի րա զեկ ված լի նել ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծին նպաս տող օ րենս դրութ

յան բա ցե րի մա սին:

• Ի րա զեկ ված լի նել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան չա փերն ա րա գո րեն ընդ լայ

նե լու հնա րա վոր վտանգ նե րի մա սին:

• Ի րա զեկ ված լի նել այն գոր ծոն նե րի մա սին, ո րոնք օ տա րաց նում են ներ կա և 

 նախ կին ոս տի կան նե րին:

5.3. Զար գա ցող երկր ներ

Զար գա ցող երկր նե րում, որ պես կա նոն, ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը գոր ծում 
են վատ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում և  բա վա կա նա չափ մի ջոց ներ չու նեն: Սո վո րա
կան բան է, որ նրանք չեն աշ խա տում լավ զար գա ցած ի րա վա կան մշա կույ թի պայ ման
նե րում:

Շատ ան ցու մա յին երկր նե րի (հատ կա պես հետ կո մու նիս տա կան) նման զար գա
ցող երկր նե րի մեկ այլ ա ռանձ նա հատ կութ յունն էլ այն է, որ քա ղա քա ցիա կան հա սա
րա կութ յու նը զար գա ցած չէ: Օր.՝  զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը հա ճախ գտնվում 
են է լի տա յի վե րահս կո ղութ յան ներ քո: Հաշ վի առ նե լով այս ի րո ղութ յու նը՝ շատ հա ճախ 
հենց մի ջազ գա յին հան րութ յու նը կա րող է գոր ծուն կեր պով և լր ջո րեն զբաղ վել է լի տա յի 
շրջա նում տա րած ված կո ռուպ ցիա յով. դա կա րող է դրա կան արդ յունք տալ ա վե լի ցածր 
օ ղակ նե րում, այդ թվում՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում:

Աղ յու սակ 6: Զար գա ցող երկր նե րում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ նկա տա ռում ներն ու 
  մո տե ցում նե րը  

Երկ րի տե սա կը: Զար գա ցող երկր ներ

Կո ռուպ ցիա յի 
հիմ նախնդ րի 
ծա վա լը

Հիմ նա կան 
կո ռուպ ցիոն 
խնդի ր(նե ր)ը 
(փո փո խա կան)

Քա ղա քա կան 
հա մա տեքս տի 
կար ևո րութ յու նը

Ռազ մա վա րա կան 
գնա հատ ման 
գործ ըն թա ցը
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Ծա վա լուն Կու սակ ցա կա նու
թյուն և խ նա միա կա
նութ յուն, կապ կազ
մա կերպ ված հան ցա
վոր խմբա վո րում նե րի 
հետ, փոքր շոր թում
ներ (ճա նա պար հա յին 
հսկիչ կե տեր):

Մեծ կո ռուպ ցիա (ոս
տի կա նութ յան ղե կա
վա րութ յուն):

Վճռո րոշ է, քա
ղա քա կան կամ քը 
հա ճախ բա ցա
կա յում է, ֆոր մալ 
կա ռա վար ման մե
խա նիզմ նե րի հետ 
ծա նո թութ յան բա
ցա կա յութ յուն:

Բարձր մա կար
դա կի ակն հայտ     
կո ռուպ ցիան նշա
նա կում է հան դուր
ժո ղա կա նութ յուն 
ոս տի կա նութ յան 
և կա ռա վա րա կան 
մնա ցած կա ռույց
նե րի ան դամ նե րի 
նկատ մամբ, հար
կա վոր է կա տա րել 
կա ռա վար ման մեծ 
փո փո խութ յուն ներ` 
ոս տի կա նութ յան 
բա րե փո խում նե րին 
ա ջակ ցե լու հա մար 
(դա տա կան իշ խա
նութ յուն, քրեա կան 
հե տապն դում, դա
տա րան ներ):

 Տես լա կա նի վե րա
բեր յալ փաս տա թղթում 
ներ կա յաց վում է փո
փո խութ յուն նե րի ընդ
հա նուր ուղ ղութ յու նը: 
Դա պետք է հա մա պա
տաս խա նի երկ րի հա
մար սահ ման ված ա վե
լի մեծ պատ կե րին:

Այդ տես լա կանն 
ստեղ ծե լու ըն թաց քում 
պետք է անց կաց վեն 
ըն դար ձակ խորհր դակ
ցու թյուն  ներ, այ լա պես 
դրա ի րա կա նաց մանն 
ա ջակ ցու թյուն չի լի նի: 
Խորհր դակ ցու թյուն  նե
րը պետք է նե րա ռեն 
շար քա յին ան դամ նե
րին և հան րութ յան ներ
կա յա ցու ցիչ նե րին:

Կազ մա կերպ չա կան 
մա կար դա կում օգ տա
կար է ու ժեղ ու թույլ 
կող մե րի, հնա րա վո
րութ յուն նե րի և ս պառ
նա լիք նե րի վեր լու ծութ
յու նը (դրա վե րա բեր յալ 
ա վե լի շատ տե ղե կութ
յուն ներ ստա նա լու հա
մար տե՛ս « Մաս նա գի
տա կան եզ րույթ նե րի 
բա ռա րա նը» և 2րդ, 
9րդ գ լուխ նե րը):
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Կո ռուպ ցիա յի 
հիմ նախնդ րի 
չա փը

Փո փո խութ յուն նե րի 
կա ռա վար ման նկատ
մամբ մո տե ցու մը

Պա հանջ վո՞ւմ է, 
արդ յոք, ար տա
քին (օ տա րերկր
յա) ա ջակ ցութ յուն

Քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան 
դե րա կա տա րու թյու
նը

Ծա վա լուն Հա մա պար փակ, պա
հան ջում է կա րո ղութ յուն
նե րի ստեղ ծում՝ նկա տի 
ու նե նա լով տե ղա կան 
սահ  մա նա փակ փոր ձը:

Ա պա սա ռե ցու մը կազ
մա կեր պութ յան ներ սում 
կպա հան ջի մի շարք մե
թոդ ներ: Ու ժե րի դաշ
տա յին վեր լու ծու թյու նը  
կա րող է օգ տա գործ վել 
շար ժում սկսե լու փո փո
խութ յուն նե րը նույ նա կա
նաց նե լու նպա տա կով:

Փո փո խութ յուն նե րի 
խթան նե րը պետք է նե
րառ վեն գոր ծըն թա ցի 
մեջ, օրինակ՝ ստուգ ման 
հա մար ներ կա յաց ված 
խրա խու սանք ներ, վե
րա պատ րաստ ման դաս
ըն թաց ներ անց նե լու հա
մար:

Ու սուց ման պայ ման
նե րը և  ռե սուրս նե րը  
կա րող են հա մեստ լի նել 
կամ չլի նել, և  հարկ կլի
նի դրանք (վեր)ստեղ ծել: 
Պետք է պլա նա վոր վի ոչ 
գ րա գետ ոս տի կան նե րի 
ու սու ցու մը: Մի ջազ գա յին 
պատ ժա մի ջոց ներն անհ
րա ժեշտ են, որ պես զի 

Ա յո՛, պա հանջ վում 
են փոր ձա գի տա
կան գի տե լիք ներ 
և ն յու թա կան ռե
սուրս ներ:

Պետք է վեր հան
վեն սո ցիալտնտե
սա կան մեծ ան հա
վա սա րութ յուն նե րը, 
որ պես զի նվա զեց
վեն կո  ռուպ ցիա յի 
կա ռուց ված քա յին 
պատ ճառ նե րը:

Քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յունն 
ընդ հա նուր առ մամբ 
թույլ է, ուս տի այս 
հատ վա ծը պետք է 
զար գա նա: Փո փո
խութ յուն նե րին տրա
մադր վող ա ջակ ցութ
յու նը և     կա յուն ոս
տի  կա նա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի մա տու
ցու մը կար ևոր են:

Այս հատ վա ծին 
ներ կա յաց վող պա
հանջ նե րը վճռո
րոշ են: Հան րութ յան 
կրթա կան ար շավ նե 
րը կա րող են իրենց 
դե րա կա տա րութ յունն 
ու նե նալ: Հան րութ
յա նը մա տուց վող 
հիմ նա կան  ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի մա տուց ման 
վաղ և  տե սա նե լի 
բա րե լա վու մը կա
րևոր է հան րութ յան 
վստա հութ յու նը վե
րա հաս տա տե լու հա
մար: Հար կա վոր է 
ստեղ ծել  հան րութ յան 
գան գատ նե րի ներ կա
յաց ման հա մա կարգ, 
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խրա խուս վեն տե ղա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հանձ նա ռութ յուն նե րի 
փո փո խութ յուն նե րը:                                

վկա նե րի և  ին ֆոր մա
տոր նե րի արդ յու նա
վետ պաշտ պա նութ
յուն: 

Ի լրումն այս ա մե նի` զար գա ցող շատ երկր նե րում ոս տի կան նե րի մի ջին կրթա կան 
մա կար դա կը ցածր է: Դրա գործ նա կան հետ ևանք նե րից մեկն այն է, որ եր բեմն հար
կա վոր է  մե թոդ ներ մշա կել, որ պես զի է թի կա կան բնույ թի ու ղերձ ներ հղվեն ոչ գրա վոր 
տես քով, քա նի որ ո րոշ ոս տի կան ներ կրթված չեն:

Ո լորտ նե րի ամ փո փում, ո րոնց վրա պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել 
զար գա ցող երկր նե րում

• Քննար կել օ րեն քի գե րա կա յութ յան մշա կու թա յին հա մա ձայ նութ յու նը խթա նե լու 

ա մե նա հար մար ե ղա նակ նե րը:

• Քննար կել այն հար ցը, թե ինչ պես խթա նել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը, 

հատ կա պես ոս տի կա նութ յու նը մշտա դի տար կե լու հար ցը:

• Քննար կել այն հար ցը, թե ինչ պես լա վա գույնս բարձ րաց նել ոս տի կան նե րի կրթա

կան ո րա կա վո րու մը, և, հարկ ե ղած դեպ քում, ինչ պես ոչ գ րա գետ ոս տի կան նե րին 

փո խան ցել հա կա կո ռուպ ցիոն ու ղերձ նե րը:

• Ար տա քին գե րա տես չութ յուն նե րը պետք է տեղ յակ լի նեն տե ղա կան ա ռանձ նա

հատ կութ յուն նե րին և  տե ղա կան մշա կույ թին, սա կայն միա ժա մա նակ քննա դա

տա բար մո տե նան այն փաս տարկ նե րին, ո րոն ցով ա սում են, որ ան հա մա պա տաս

խան վար քա գի ծը նոր մալ է կամ մեր մշա կույ թի մի մասն է:

5.4. Զար գա ցած երկր ներ

Զար գա ցած երկր նե րում հան րութ յու նը պա կաս հան դուր ժող է ոս տի կա նութ յու նում 
առ կա կոռուպցիայի նկատ մամբ: Այդ երկր նե րում ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րին սո վո րա բար հա վա քագ րում են ո րա կա վոր ման և  պի տա նիու թյան հի
ման վրա, նրանք ող ջա միտ ու կա նո նա վոր կեր պով վար ձատր վում են:  Կա նաև հետև
յալ ըն կա լու մը՝ զար գա ցած երկր նե րի մշա կույթ ներն ըն դու նում են օ րեն քի գե րա կա յութ
յու նը: Սա կայն վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում զար գա ցած աշ խար հում ոս տի կա
նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յի օ րի նակ ներն ա պա ցու ցել են, որ 
հա րուստ ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում դա չա փից ա վե լի սո վո րա կան է դար ձել:
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Աղ յու սակ 7: Զար գա ցած երկր նե րում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ 
  նկա տա ռում ներն ու մո տե ցում նե րը  

Երկ րի տե սա կը: Զար գա ցած երկր ներ

Կո ռուպ ցիա յի 
չա փը

Հիմ նա կան 
կո ռուպ ցիոն խնդի
րը (փո փո խա կան)

Քա ղա քա կան 
հա մա տեքս տի 
կար ևո րութ յու նը

Ռազ մա վա րա կան 
գնա հատ ման 
գործ ըն թա ցը

Փո փո խա կան 
(ա ռան ձին 
դեպ քե րից 
մինչև հա մա
կար գա յին)

Հա ճախ կապ ու նի 
թմրան յու թե րի հետ:

Կար ևոր է, կա
րող են պա հանջ
վել օ րենսդ րութ յան 
փո փո խութ յուն ներ, 
քա ղա քա կան կամ
քը կա րող է պրոբ լեմ 
լի նել:

Ար դեն իսկ շատ 
երկր նե րում գոր ծարկ
վել է, հիմ նա կան 
խնդիր նե րը հա ճախ 
պար զում են ԶԼՄ նե
րը, ռիս կե րի գնա հա
տու մը կո ռուպ ցիա
յի հա կում ու նե ցող 
ո լորտ նե րում դեռևս 
մշակ վում է:

Կո ռուպ ցիա յի 
չա փը

Փո խել կա ռա վար
ման նկատ մամբ 
մո տե ցու մը

Պա հանջ վո՞ւմ է, 
արդ յոք, ար տա
քին (օ տա րերկր յա) 
ա ջակ ցութ յուն

Քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան 
դե րա կա տա րու 
թյունը

Փո փո խա կան 
(ա ռան ձին 
դեպ քե րից 
մինչև հա մա
կար գա յին)

Հա մա պար փակ, 
ստեղծ ված է գո յութ
յուն ու նե ցող վեր լու
ծա կան կա րո ղութ
յուն նե րի հի ման վրա: 

Հար կա վոր է ու նե
նալ փո փո խութ յուն
ներ կա տա րող ղե կա
վա րութ յուն (ոչ միշտ 
է բա ցա հայտ):

Ո՛չ, կար ևոր չէ: Ա յո՛, կար ևոր է: 
Հար կա վոր է ստեղ
ծել խորհր դակ ցա կան 
հանձ նա ժո ղով ներ, 
ո րոնք կու սում նա սի
րեն հան րա յին անվ
տան գութ յան հար ցե
րը և  գան գատ նե րի 
հա մա կար գը: Ա պա հո
վում է հան րա յին հաշ
վետ վո ղա կա նութ յուն:

Դժբախ տա բար, չնա յած նախ կի նում կա տար ված վեր լու ծութ յուն նե րին, ինչ պի սիք 
են, օ րի նակ, Նյու Յոր քում32 և  Ֆի լա դել ֆիա յում (Փեն սիլ վա նիա յի հան ցա գոր ծութ յուն
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նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղով, 1974 թ.) ոս տի կա նութ յան շրջա նում առ կա կո ռուպ
ցիա յի վե րա բեր յալ հանձ նա ժո ղով նե րի զե կույց նե րը և  ա ռա ջար կութ յուն նե րը, ո րոնք 
ներ կա յաց վել էին ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով, 
ոս տի կա նութ յան շրջա նում վեր ջերս կո ռուպ ցիա յի բազ մա թիվ օ րի նակ ներն ապա ցու
ցում են, որ արևմտ յան ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում այդ հիմ նախն դի րը դեռևս հե
ռու է լուծ ված լի նե լուց: Թե պետ առ կա ա պա ցույց նե րը ցույց են տա լիս, որ զար գա ցած 
երկրնե րում ի րոք, ընդ հա նուր առ մամբ, ոս տի կա նութ յան շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յի 
մա կար դակն ա վե լի ցածր է, այն փաս տը, որ  դեռևս զգա լի կո ռուպ ցիա կա, ո րով ար դա
րաց վում է ծախ սա տար և  ժա մա նակ պա հան ջող քն նիչ հանձ նա ժո ղով նե րի առ կա յութ
յու նը, ա պա ցու ցում է, որ այդ երկր նե րում շատ բան կա ա նե լու: Չնայած, ընդ հա նուր առ
մամբ, պա կաս զար գա ցած և  կա յուն երկր նե րում ոս տի կան նե րի զան ցանք նե րի հա ճա
խա կա նութ յունն ա վե լի բարձր է, կո ռուպ ցիա յի դեպ քե րի մեծ մա սը հիմ նա կա նում մանր 
բա ներ են (օր.՝  կապ ված են ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յան հետ): Ե թե ընդ հա նուր 
պատ կե րից հան վի այդ հա րա բե րա կա նո րեն փոքր կո ռուպ ցիան, զար գա ցած երկր նե րի 
և  հա մա կար գի մնա ցած տե սակ նե րի միջև տար բե րութ յու նը  պա կաս ցայ տուն կդառ նա:

Ծի ծա ղե լի է, սա կայն զար գա ցած երկր նե րում  կո ռուպ ցիա յի բա ցատ րութ յան հիմ
նա կան գոր ծո նը հենց օ րեն քի գե րա կա յութ յան մշա կույթն է, ո րը, սո ցիա լա կան հիմ
նախն դիր նե րը հան րութ յան կող մից ա վե լի ու ա վե լի շատ հաս կա նա լու  հետ մեկ տեղ, 
կա րող է հու սա հա տեց նել այն ոս տի կան նե րին, ով քեր ցան կա նում են ի րա վա խախտ նե
րին  պատժ ված տես նել համապատասխան չափով:

Ո լորտ նե րի ամ փո փում, ո րոնց վրա պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել զար գա ցած 
երկր նե րում

• Ու սում նա սի րել այն հիմ նա վո րում նե րը, ո րոնք ոս տի կան ներն ի րենք են ներ կա յաց

նում ազ նիվ պատ ճառ նե րով կո ռուպ ցիա յի հա մար:

• Ու սում նա սի րել մաս նա վո րեց ման այն կող մե րը, ո րոնք, հա վա նա կան է, մե ծաց

նում են կո ռուպ ցիան ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում:
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1ին գլխի այս բաժ նում գնա հատ վում է հա կա կո ռուպ ցիոն եր կու հա ջող ված ռազ
մա վա րութ յուն՝ եր կա րա ժամ կետ հա մա կարգ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րեր, ո րոնք 
փոր ձարկ վել և գ նա հատ վել են:

6.1. Սին գա պուր

Սին գա պու րը հա ճախ նույնականացվում է իբրև և՛ ընդ հան րա պես, և՛ ոս տի կա
նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի մասշ տաբ նե րի նվա զեց ման գոր ծում 
խո շոր հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցած և դ րա ցածր մա կար դա կը պահ պա նող եր կիր: Դա 
ա պա հո վում է լա վա գույն փոր ձի մո դե լը: Կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ անց կաց ված շատ 
հար ցում նե րի հա մա ձայն՝ ար դեն բա զում տա րի ներ Սին գա պուրն Ա սիա յում ա մե նա քիչ 
կո ռում պաց ված եր կիրն է, իսկ աշ խար հում՝ ա մե նա քիչ կո ռում պաց ված նե րից մե կը: 
Հետ ևա բար ար ժե ու շադ րութ յուն դարձ նել այն մի ջոց նե րի վրա, ո րոնք ըն դուն վել են, և  
ո րոնց շնոր հիվ ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան նվա զել է:

Սին գա պու րի հա ջո ղութ յան հիմքում չորս գործոններ են33: Ա ռա ջի նը՝ քա ղա քա կան 
կամ քը, ո րը կա ռա վա րութ յան հանձ նա ռութ յունն է, հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջո ցա ռում նե
րի հա ջո ղութ յան միակ և  ա մե նա կար ևոր փո փո խա կա նը, երկ րոր դը՝ աշ խա տա վար ձե
րը և  աշ խա տան քա յին պայ ման նե րը, եր րոր դը՝ հա վա քագ րումն ու ընտ րութ յան ըն թա
ցա կար գը և, վեր ջա պես, չոր րոր դը՝ ու սու ցումն ու սո ցիա լականացման սին գա պուր յան 
ռազ մա վա րութ յան հա ջո ղութ յան ա ռանց քա յին տար րերն են:

Սին գա պու րի իշ խա նութ յուն նե րը ո րո շել էին, որ ե թե գոր ծա տուն լավ  վե րա բեր վի 
ոս տի կան նե րին, ա պա կա շառք ստա նա լու գայ թակ ղութ յան հա վա նա կա նութ յու նը վեր
ջին նե րիս կող մից փոքր կլի նի: 1972 թվականին՝ 1971 թ. Լի Սու Էն նի Աշ խա տա վար ձե
րի վե րա նայ ման հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յաց րած ա ռա ջար կութ յուն նե րից հե տո, կրտսեր 
ոս տի կան նե րի աշ խա տա վար ձե րը ոչ միայն զգա լիո րեն բարձ րաց վե ցին (քսա նից քսան
հինգ տո կո սով), այլև ա մուս նա ցած ոս տի կան նե րին ա պա հո վում էին անվճար բու ժօգ
նութ յամբ և  անվ ճար կա ցա րա նով: Դրան հա կա ռակ` նա խա տես վում էր, որ ոս տի կան
նե րին այլևս չի թույ լատր վում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նից դուրս այլ աշ խա տանք 
ու նե նալ:

Սին գա պու րի ոս տի կա նա կան ու ժե րը (ՍՈՈՒ) ամ բող ջա պես զերծ չեն ե ղել կո ռուպ

Հա ջող ված հա կա կո ռուպ ցիոն 
ռազ մա վա րութ յուն նե րը

6
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ցիա յից: Օ րի նակ՝ 1999 թ. տասն յոթ ոս տի կան ներ մե ղադր վե ցին Ահ Լոնգ Սա նի գոր
ծով, ով ա նօ րի նա կան կեր պով փող էր պարտք տա լիս: Այդ գոր ծով բա ցա հայտ վեց սին
գա պուր յան մո տեց ման մեկ այլ կողմ՝ ա րագ ար ձա գան քը: Նույն տա րում, երբ  գոր ծը 
հայտ նի դար ձավ, Սին գա պու րի ոս տի կա նա կան ու ժե րում ներդր վեց ոս տի կան նե րի հա
մար ար ժեք նե րի վե րա բեր յալ  ու սու ցու մը: ՍՈՈՒն  որ դեգ րել է  շատ քիչ թվով ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում ցու ցա բեր վող գոր ծե լա կեր պը,  ոս տի կա նութ յու նում առ
կա կո ռուպ ցիան վե րա ցարկ ված քննար կե լու փո խա րեն ՍՈՈՒում բարձ րա ձայ նում  են 
կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րի ա նուն ներն ու նրանց ա մո թանք տա լիս: Կարճ ա սած, 
դրա նով ի րա կա նութ յուն և  ման րա մաս ներ են ա վե լաց վում ընդ հա նուր վեր լու ծութ յա նը՝ 
վկա յա կո չե լով փաս տա ցի դեպ քե րը34: 

Սին գա պու րի հա ջո ղութ յան գոր ծոն ներն են`

1. քա ղա քա կան կամք,

2. լավ աշ խա տա վարձ և  աշ խա տան քա յին պայ ման ներ,

3. ման րակր կիտ ընտ րութ յան ըն թա ցա կար գեր, այդ թվում՝ դի մորդ նե րի կեն սա

գրութ յան ու սում նա սի րութ յուն,

4. լավ ձևա կերպ ված ու սուց ման և սոցիալականացման գոր ծըն թաց ներ, այդ 

թվում՝ ա նուն ներ և  ա մո թանք տա լը:

 

6.2. Հոն կոնգ

Կո ռուպ ցիան, այդ թվում՝ ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում,  հատ կա պես 
հա ջո ղութ յամբ նվա զեց նե լու պե տութ յան մեկ այլ օ րի նակ է Հոն կոն գը՝ նախ կի նում 
Միաց յալ Թա գա վո րութ յան (ՄԹ) գա ղութ, ներ կա յումս՝ Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան 
Հան րա պե տութ յան (ՉԺՀ) հա տուկ շրջան: Թե պետ կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ  հա մե
մա տա կան հար ցում նե րով Հոն կոնգն այն քան բարձր ցու ցա նիշ ներ չու նի, որ քան Սին
գա պու րը, այն ան փո փոխ կեր պով Ա սիա յի   ա մե նա քիչ կո ռում պաց ված տա րածք նե րից 
մեկն է:

1974 թ. Հոն կոն գի իշ խա նութ յուն նե րը ստեղ ծե ցին Ընդ դեմ կո ռուպ ցիա յի ան կախ 
հանձ նա ժո ղո վը այն եր ևույ թի նվա զեց ման հա մար գոր ծադ րած ջան քե րի շնոր հիվ, որն 
ըն կալ վում է իբրև բույն դրած, լայն տա րա ծում գտած կո ռուպ ցիա, մաս նա վո րա պես ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում: Դա ստեղծ վեց 1966 և 1973 թթ. զանգ վա ծա յին ցույ ցե
րից հե տո, երբ Հոն կոն գի հան րութ յու նը պա հան ջեց, որ իշ խա նութ յուն նե րը վե րա հսկեն 
կո ռուպ ցիան, հատ կա պես ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում: 1973 թ. ոս տի կա նութ յան 
շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ հա սա րա կութ յան ա ղա ղա կը վե րա բե րում էր ա վագ 
ոս տի կա նին վե րագր վող մի գոր ծի: Նա մի ջոց ներ էր կու տա կել, ո րոնք շատ ա վե լին 
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էին, քան կա րող էր ու նե նալ իր պաշ տոնն զբա ղեց նող մե կը, և  կո ռուպ ցիա յի գոր ծով 
գտնվում էր քննութ յան տակ: Մինչև քննութ յան ա վար տը նա Հոն կոն գից փա խավ՝ դրա
նով իսկ ա ռա ջաց նե լով հան րութ յան ցա սու մը: Այդ հարցն ու սում նա սի րե լու և 1971 թ. 
հա կա կո ռուպ ցիոն օ րենսդ րութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը գնա հա տե լու նպա  տա կով 
Հոն կոն գի իշ խա նութ յուն նե րը ո րո շե ցին քննութ յուն անց կաց նել, ո րով ա ռա ջարկ վում էր 
ստեղ ծել մի մար մին, որն ա ռան ձին էր լի նե լու ոս տի կա նութ յու նից ու պե տա կան այլ 
գե րա տես չութ յուն նե րից և  պա տաս խա նա տու էր լի նե լու կո ռուպ ցիան քննե լու հա մար: 
Այդ պի սով՝ հիմ նա կա նում ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա
յի պատ ճա ռով ի հայտ ե կավ   այն, ին չը ներ կա յումս աշ խար հում ա մե նա մեծ հար գանք 
վա յե լող հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին նե րից է՝ Հոն կոն գի  Ընդ դեմ կո ռուպ ցիա յի ան կախ 
հանձ նա ժո ղո վը: 

Այդ հանձ նա ժո ղո վի նախ կին ղե կա վար նե րից մե կը՝ Բերտ րան դե Սպևի լը35, Հոն
կոն գի կա ռա վա րու մը Միաց յալ Թա գա վո րութ յու նից Չի նաս տա նին փո խան ցե լու տա
րում գրում էր, որ այդ հանձ նա ժո ղո վի հա մար յա քա ռորդ դար յա փոր ձը ցույց էր տվել 
քա ղած ա մե նա կար ևոր դա սե րը:

Ի լրումն դրա` կար ևոր է վեր հի շել, որ Հոն կոնգն ստեղ ծել է ան կախ հա կա կո ռուպ
ցիոն գոր ծա կա լութ յուն. ոս տի կա նութ յա նը չէր թույ լատր վում  ինքն  ի րեն քննել:

Հոն կոն գից քա ղած դա սե րը

• կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու քա ղա քա կան ո րո շում և վճ ռա կա նութ յուն,

• հա կա կո ռուպ ցիոն օ րենք նե րի զորեղ շրջանակ՝ սովորական զան ցանք նե րի, 

օ ժան դակ ա պա ցու ցո ղա կան դրույթ նե րի, սպա ռիչ քննչա կան լիա զո րութ յուն

նե րի և  ին ֆոր մա տոր նե րի հա մար նա խա տես ված պաշտ պա նա կան դրույթ նե րի 

վերաբերյալ,

• հետ ևո ղա կան ու ամ բող ջա կան ռազ մա վա րութ յուն, ո րը նե րա ռում է քննութ յու նը, 

կան խար գե լու մը և կր թութ յու նը,

• հա մար ժեք ու կա յուն ֆի նան սա վո րում,

• կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու պատ րաս տա կա մութ յուն:
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Այս գլխի բո վան դա կութ յու նից քաղ վե լիք դա սե րը և դ րանց առնչ վող ու սում նա սի
րութ յուն նե րը կա րե լի է ամ փո փել հետև յալ աղ յու սա կում:

Դաս 1 Հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ չտար բե րակ ված 
(ստան դարտ) մո տե ցու մը սխալ է: Թե պետ ոս տի կա նութ յան շրջա նում կո
ռուպ ցիա յի և  հա կաի րա վա կան վար քագ ծի ո րոշ կող մեր հա մընդ հա նուր 
բնույթ են կրում, ո րո շա կի հա մա տեքս տում և մ շա կույթ նե րում մյուս նե րը 
ե զա կի են կամ, առնվազն, ա վե լի ցցուն: Օ րի նակ՝ զար գա ցած երկր նե րում 
հարկ չկա ու նե նա լու օ տա ր երկր յա ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ, ո րոնք 
օգ նում են պահ պա նե լու խա ղա ղութ յու նը, ա պա ստեղ ծե լու մի նոր հա մա
կարգ այն պես, ինչ պես ա նում են հետ կոնֆ լիկ տա յին հա սա րա կութ յուն նե րը, 
սա կայն այն տեղ կա րող են ազ նիվ մղում նե րից դրդված կո ռուպ ցիա յի ա վե լի 
շատ դեպ քեր ու նե նալ, քան վեր ջին ներս:

Ռիս կե րը  Մի տե սա կի հա մա կար գին հար մար մո դե լը ան տե ղի կեր պով 
կիրառ վում է այլ տե սա կի հա մա կար գի նկատ մամբ:

Հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը – Հ նա ցած կար ծիք, ըստ ո րի՝ խնդի րը լու ծե լու 
միայն մեկ ճիշտ ճա նա պարհ կա:

Դաս 2 Ոս տի կան նե րի շրջա նում հարկ կա ա վե լի բարձ րաց նե լու և  խո րաց նե լու ի րա
զեկ վա ծութ յունն ու կրթութ յունն այն ե ղա նակ նե րի մա սին, ո րոն ցով կո ռուպ ցիան 
ու ան հա մա պա տաս խան վար քա գի ծը վնաս են հասցնում հա սա րա կութ յուն նե
րին և  կա րող են անվ տան գութ յանն սպառ նա ցող լուրջ  վտանգ ներ կա յաց նել: 
Բա վա կան չէ ոս տի կան նե րին փո խան ցել, որ վար քա գծի ո րոշ տե սակ ներ ըն դու
նե լի չեն. նրանք նաև պետք է հաս կա նան, թե ին չու են դրանք ա նըն դու նե լի:

Ռիս կե րը –  Սե մի նար ներն ու կրթա կան այլ մի ջոց նե րը    չա փից ա վե լի ֆոր մալ 
են, բա վա րար չա փով գրավիչ չեն, կամ էլ դրանք վա րում են այնպիսի ան ձինք, ում 
լսա րա նը հա մա րում է  ան հա մա պա տաս խան, ուս տի և դ րանց հիմ քում ըն կած 
ու ղեր ձը չի ըն դուն վում և, այդ պի սով, ոս տի կա նութ յան կող մից չի յու րաց վում: 

Հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը –  Ծախ սը, ոս տի կան նե րի դի մադ րութ յու նը և 
 ցի նիզ մը:

Եզ րա կա ցութ յուն ներ և  քա ղած 
դա սե րը: Գլուխ 1

7
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Դաս 3 Հար կա վոր է ա վե լի շատ հո գե բա նա կան և  ար ժե քա յին փոր ձար կում ներ 
անց կաց նել ոս տի կան նե րի հա մար՝ ոչ միայն հա վա քագր ման ժա մա նակ, 
այլև հե տա գա կա րիե րա յի ըն թաց քում: Թե պետ հո գե բա նա կան թես տե րը 
պետք է ուղղ ված լի նեն այն պի սի գծե րի բա ցա հայտ մա նը, ինչ պի սիք են 
բռնութ յուն նե րը և  ա նազն վութ յու նը: Ար ժեք նե րի թես տը կա րող է ո րո շել, 
թե որ քան լավ կամ վատ ձևով են աշ խա տում վերս տին սոցիալականացնե
լու ծրագ րե րը, ո րոնք  նպա տա կաուղղ ված են  է թի կական հարցերին:

Ռիս կե րը –  Վատ ձևա կերպ ված փոր ձե րը կա րող են տալ ա պա կողմ նո րո
շող և/ կամ ան պետք արդ յունք ներ, ան տար բեր փոր ձե րը կա րող են ոս տի
կան նե րին օ տա րաց նել:

Հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը –  Այ դօ րի նակ փոր ձեր անց կաց նող ո րակ յալ 
հո գե բան նե րի պա կա սը, կոփ ված ոս տի կան նե րի դի մադ րութ յու նը:

Դաս 4 Նրանք, ով քեր փոր ձում են նվա զեց նել ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ
մի շրջա նում առ կա  կո ռուպ ցիան, պետք է կա տա րեն ռիս կե րի  ա ռա վել 
հաս ցեագր ված ու արդ յու նա վետ գնա հա տում և  հա տուկ մի ջոց նե րի ըն
դու նու մ, ո րոնք նա խա տես ված են   կո ռուպ ցիա յի վտան գը նվա զեց նե լու 
հա մար այն տեղ, որ տեղ հստակ է, որ ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծի 
հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ գայ թակ ղութ յուն նե րը, սո վո րա կան բան են:

Ռիս կե րը –  Ազ նիվ ու  գի տակ ոս տի կան նե րի օ տա րա ցում՝ հա տուկ վե
րա բեր մունք ցու ցա բե րե լով նրանց նկատ մամբ, ով քեր ա վե լի շատ են հակ
ված դե պի կո ռուպ ցիան, քան ի րենց գոր ծըն կեր նե րը:

Հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը –  Ռիս կե րի գնա հա տու մը կա տար վում է ոչ 
բա վա րար չա փով ո րակ յալ ու փոր ձա ռու գնա հա տող նե րի կող մից:  

Դաս 5 Թյու րի մա ցութ յուն է ակն կա լել, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներն 
ի րենք ի րենց հա մա պա տաս խան ձևով կվե րա հսկեն: Դա հատ կա պես վե րա
բե րում է կո ռուպ ցիա յի և  ան հա մա պա տաս խան վար քագ ծի ա ռա վել լուրջ 
ձևե րին: Այն պե տու թ յուն նե րը, ո րոնք լրջո րեն են տրա մա դրված ոս տի կա նութ
յան շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու հար ցում, պետք է ստեղ
ծեն ու պահ պա նեն իս կա պես ան կախ հա կա կո ռուպ ցիոն հանձ նա ժո ղով ներ:

Ռիս կե րը –  Ան կախ հանձ նա ժո ղով նե րի անհ րա ժեշ տութ յան ան բա վա րար 
բա ցատ րութ յուն և  հիմ նա վո րում՝ այդ պի սով օ տա րաց նե լով ոս տի կան նե րին:

Հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը –  Կա րող են դժվա րութ յուն ներ լի նել հանձ նա
ժո ղով նե րը հա մալ րե լու նպա տա կով հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րի 
գտնե լու հար ցում՝ փոր ձա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի, փոր ձա ռութ յան և  
ոս տի կա նությու նից և/ կամ քա ղա քա կան իշ խա նութ յուն նե րից ի րա կան ան
կա խութ յան ա ռու մով: 



81

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դաս 6 Կար ևոր է, որ խնդիր հայտ նա բե րե լու դեպ քում իշ խա նութ յուն ներն 
ա րագ գոր ծեն: Ա րագ ար ձա գան քը ե ղել է Սին գա պու րում  մե ծա պես հա
ջող ված մո տեց ման ա ռանձ նա հատ կութ յու նը:

Ռիս կե րը – Խն դիրն ա րագ կեր պով ու սում նա սի րե լու ի րենց ջան քե րում 
իշ խա նութ յուն նե րը կա րող են չքննել, պետք է և  կա րող են հապշ տապ եզ
րա կա ցութ յուն ներ ա նել, ո րոնք կա րող են տար բեր լի նել՝ ա վե լի տե ղին, 
ե թե ա ռա վել եր կար քննար կեն:

Հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը –  Կարճ ժա մա նա կում գտնել հա մա պա տաս
խան անձ նա կազմ՝ ա րագ ար ձա գանք ման հա տուկ խմբի հա մար:

Դաս 7 Պետք է ա վե լի շատ փոխ գոր ծակ ցութ յուն լի նի ոս տի կա նութ յան և  հան
րութ յան, ոս տի կա նութ յան և  դա տա կան իշ խա նութ յան միջև, որ պես զի բո
լոր կող մե րի միջև ամ րապնդ վեն ըմբռ նումն ու վստա հութ յու նը:

Ռիս կե րը –  Քիչ դեպ քե րում ա ռա վել մեծ փոխ գոր ծակ ցութ յան արդ յուն
քում կա րող են վատ թա րա նալ ոս տի կան նե րի, դա տա վոր նե րի և  հան րութ
յան հա րա բե րութ յուն նե րը և  փո խըմբռ նու մը:

Հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը –  Ոս տի կան նե րի դի մադ րութ յու նը հան րութ
յան կող մից հնչած քննա դա տութ յա նը դեմ առ դեմ ի րա վի ճակ նե րում, դա
տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի դի մադ րութ յու նը ոս տի կան նե րի հնչեց
րած քննա դա տութ յա նը:

Դաս 8 Տեխ նո լո գիա նե րը, այդ թվում` հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, տե սախ ցիկ
ներ և հա մա կար գիչ նե րին միաց ված լու սա նկար չա կան սար քեր, շա րու նակ 
զար գա նում են, իսկ  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը այն տեղ, որ տեղ 
հնա րա վոր է, օր.` ե թե կան մի ջոց ներ, պետք է ա ռա վե լա գույնս օգտ վեն 
վեր ջին զար գա ցում նե րից:

Ռիս կե րը –  Հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի վատ նա խագ ծում, դի մադ րութ
յուն տե սախ ցիկ նե րի մի ջո ցով հսկո ղութ յա նը, եթե դրա պատ ճառ նե րը 
բա վա րար չա փով չեն բա ցատր վում և  հիմ նա վոր վում, տեխ նո լո գիա նե րի 
ան հա մա պա տաս խան օգ տա գոր ծում, հատ կա պես ե թե դա վե րա բե րում է  
ոս տի կան նե րի մաս նա վոր կյան քի  ի րա վուն քին:

Հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը –  Գինն ու մատ չե լիութ յու նը, տեխ նո լո գիա նե
րից օգտ վե լու հա մար հա մա պա տաս խան կեր պով ու սու ցան ված ան ձանց 
ոչ բա վա րար թի վը:
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Դաս 9 Հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ պի տա կա վո րու մը, այ սինքն` այն, 
ինչն ան վա նում են գոր ծո ղութ յուն ներ, ծրա գրեր և  այլն, կո ռուպ ցիան սան ձա
հա րե լու կար ևոր կող մե րից մեկն է: Օր.` ոս տի կան նե րը հա ճախ ա վե լի լավ են 
ար ձա գան քում մաս նա գի տա կան է թի կա յի, քան հա կա կո ռուպ ցիոն ծրագ րե
րին, ան գամ եթե եր կու ծրագ րե րի բո վան դա կութ յու նը հիմ նա կա նում նույնն 
է: Պատ ճառն այն է, որ ա ռա ջինն ա վե լի կա ռու ցո ղա կան ու պա կաս պատ ժիչ 
է հնչում, քան վեր ջի նը: Նմա նա պես, ոս տի կան նե րից պա հան ջել, որ նրանք 
լրաց նեն «հայ տա րա րագր ման են թա կա ան ձանց միա վոր ման» ձևա թղթե
րը, կա րող է ա վե լի մեծ հա մա պա տաս խա նութ յուն ա պա հո վել և, այդ պի սով, 
ա վե լի արդ յու նա վետ լի նել, քան նրան ցից պա հան ջել, որ   հայ տա րա րա գրեն 
«ան պատ շաճ միա վո րում ներ»:

Ռիս կե րը –  Ա ռա վել դրա կան պի տակ ներ օգ տա գոր ծե լը կա րող է թու լաց նել 
ծրագ րի կամ մո տեց ման արդ յու նա վե տութ յու նը: Ե թե հիմ նախն դի րը  հատ կա
պես լուրջ է, ա պա այն նկա րագ րե լու հա մար  օգ տա գործ վող լե զուն այն պես 
պետք է հա ղոր դի դա, որ  ա ռա վե լա գույ նի հասց նի ու ղեր ձի ազ դե ցութ յու նը:

Դաս 10 Ոս տի կա նութ յան շրջա նում գո յութ յուն ու նե ցող կո ռուպ ցիան և  ան հա մա պա
տաս խան վար քագ ծի մնա ցած ձևե րը նվա զեց նե լու ցան կա ցած փոր ձում վճռո
րոշ գոր ծոն է քա ղա քա կան կամ քը: Այն  միայն անհ րա ժեշտ, այլ ոչ թե բա վա րար 
պայ ման է: Ա ռանց բա վա րար պե տա կան կա րո ղութ յուն նե րով քա ղա քա կան 
կամ քին  ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու  վեր ջինս փոքր տպա վո րութ յուն կգոր ծի 
ոս տի կա նութ յան վար քա գի ծը բա րե լա վե լու պայ քա րում: Չնա յած այն բա նին, որ 
ա ռա ջի նը միան գա մայն ակն հայտ է, կա րե լի է  հեշ տութ յամբ չնկա տել, որ ոս տի
կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լը եր բեք էլ մե կան գամ յա, 
ա վար տուն նա խա գիծ չէ: Այն պե տութ յուն նե րը, ո րոնք լրջո րեն են տրա մադր ված 
ոս տի կա նութ յան շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու և զս պե լու հար
ցում, պետք է որ դեգ րեն եր կա րա ժամ կետ մո տե ցում: Կար ճա ժամ կետ տակ տի
կան եր բեմն տե ղին է հա կաի րա վա կան վար քագ ծի ա ռանձ նա հա տուկ դեպ քե րի 
հա մար, սա կայն  կո ռուպ ցիա յի դեմ հա ջող ված պայ քա րը պա հան ջում է սո ցիա
լականացման և զ գո նութ յան շա րու նա կա կան ռազ մա վա րութ յուն:

Ռիս կե րը –  Կեղծ տագ նապ բարձ րաց նե լու սինդ րո մը, այ սինքն` երբ ա ռաջ
նորդ նե րը հա ճախ հայ տա րա րում են, որ ի րենք մի ջոց ներ կձեռ նար կեն ոս տի
կա նութ յան շրջա նում կո ռուպ ցիան և  հա կաի րա վա կան վար քագ ծի այլ ձևե րը 
նվա զեց նե լու հա մար, սա կայն հե տո չեն ա նում ան հա մար ժեք ա ջակ ցութ յուն 
չլի նե լու պատ ճա ռով, ո րը սա սա նում է պե տութ յան նկատ մամբ հան րութ յան 
վստա հութ յու նը:

Հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը –  Ան բա վա րար ֆի նան սա վո րու մը, դի մադ րող 
պե տա կան բյու րոկ րա տիան:
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Գլուխ 1        Նե րա ծութ յուն. կո ռուպ ցիան և  ոս տի կա նա կան 

   ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը

Այս գլու խը կար դա լուց հե տո ինչ պի սի՞ն է Ձեր ար ձա գան քը: Արդ յո՞ք այս գլխում նոր 
տե ղե կատ վութ յուն կար, ո րը Դուք կա րող եք օգ տա գոր ծել Ձեր ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յան ըն թաց քում: Կա՞ն, արդ յոք, փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք կա րե լի է ա նել Ձեր ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յու նում:

Խնդրում ենք ստորև գտնել այն ինք նագ նա հա տու մը, ո րը Ձեզ կօգ նի պա տաս խա
նե լու այս և  այլ հար ցե րին: Այդ հիմ նա կան գնա հա տու մը նա խա տես ված է օգ նե լու Ձեզ, 
որ պես զի գնա հա տեք Ձեր ծա ռա յութ յու նում առ կա վի ճա կը, ո րո շե լու, թե ինչ հնա րա վոր 
փո փո խութ յուն ներ պետք է ար վեն, այդ փո փո խութ յուն ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման ինչ պի սի մի ջոց ներ են անհ րա ժեշտ:  Սույն գլխից քա
ղած գա ղա փար նե րը կի րա ռե լու հա մար ա ռա վել հա մա պար փակ մո տե ցում մշա կե լու 
նպա տա կով կա րե լի է կազ մա կեր պել ու սում նա կան պա րապ մունք ներ կամ աշ խա տան
քա յին խմբեր, որ պես զի լրաց նեն այս մո տե ցու մը և  հե տա գա յում դրա վրա կա ռու ցեն 
ի րենց աշ խա տան քը: Ի լրումն` դա կա րող է օգ տա կար լի նել կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն 
զբաղ վե լու ազ գա յին կամ մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի ա ջակ ցութ յա նը հե տա մուտ լի
նե լուն:

Հար ցեր Ի՞նչ պետք  է ա նել թույլ 
կող մե րը բա րե լա վե լու 
հա մար

Ինչ պե՞ս դա ա նել

Արդ յո՞ք մենք գնա հա
տել ենք կո ռուպ ցիա յին 
և  ան հա մա պա տաս խան 
վար քագ ծին մեր են թա
կա լի նե լը:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք`

• գնա հա տել ի րա վի ճա կը` 
վկա յա կո չե լով սույն գլխում 
տրված Աղ յու սակ 1ը,

• պար զել, թե որ տեղ են 
հիմ նախն դիր նե րը,

• ո րո շում ըն դու նել ձեռ 

նարկ վե լիք գոր ծո ղութ

յուն նե րի վե րա բեր յալ,

• Գա ղա փար նե րի հե տա

խու զում,

• աշ խա տան քա յին խմբի 

նշա նա կում,

• աշ խա տա ժո ղո վի անց

կա ցում,

• դրսի (արտաքին) փոր  ձա 

գե տի հետ խորհրդակ

ցութ յուն,

ԻՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 

ԱՂ ՅՈՒ ՍԱԿ
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• բարձ րաց նել այդ հար ցե

րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ

վա ծութ յու նը:

• ե թե հար մար է, անց

կաց նել հան րա յին հար

ցում, վեր լու ծել հան

րութ յան բո ղոք նե րը և 

 կապ հաս տա տել ոս տի

կա նա կան այլ ծա ռա

յութ յուն նե րի հետ` լա

վա գույն փորձ մշա կե լու 

և դ րա նից սո վո րե լու  

նպա տա կով:

Արդ յո՞ք Ձեր ծա ռա
յութ յան ոս տի կան ներն 
ըն դու նե լի են հա մա րում 
ո րոշ կո ռուպ ցիոն կամ 
ան հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղութ յուն նե րը:

Ե թե դա այդ պես է, ա պա 
մենք կա րող ենք`

• գնա հա տել, թե որ կո

ռուպ ցիոն կամ ան հա մա

պա տաս խան գոր ծո ղութ

յուն ներն են հա մար վում 

ըն դու նե լի,

• ո րո շել, թե որ ոս տի կան

նե րը/ստո րա բա ժա նում

ներն են շա հագր գիռ,

• սահ մա նել, թե ին չու են 

առ կա նմա նօ րի նակ մո

տե ցում ներ,

• նա խա պատ րաս տել և  

ի րա կա նաց նել ուղ ղում ներ:

Արդ յո՞ք մենք հստակ 
կեր պով սահ մա նել ենք, 
թե ինչ են կո ռուպ ցիան 
և  ան հա մա պա տաս խան 
վար քագ ծի մնա ցած 
ձևե  րը (տե՛ս Գ լուխ 2, 5  
և 7):

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք`

• վեր լու ծել ներ կա օրենս

դրութ յու նը և նոր մե րը,

• սահ մա նել անհ րա ժեշտ 

նոր մե րը և  ուղե նիշ նե րը,
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• դրանք փո խան ցել ոս տի

կան նե րին,

• վե րահս կել դրանց պահ

պա նու մը և պատ ժել 

դրան ցից շեղ վող վար

քագ ծի առ կա յութ յան 

դեպ քում,

• ըն դու նել վե րահս կո ղա

կան հա մա կարգ և քն

նութ յան ըն թա ցա կար գեր:

Արդ յո՞ք մենք մշա կել 
ենք կամ ծրագ րում ենք 
մշա կել է թի կա կան ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ
յուն:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք`

• գնա հա տել ի րա վի ճա կը,

• պար զել, թե որ տեղ պետք 

է մի ջոց ներ ձեռ նար կել, 

• ուր վագ ծել գոր ծո ղութ

յուն նե րի ծրա գի րը (Գլուխ 

2, 4 և 8):

Ինչ պե՞ս կա րող ենք 
օ գուտ քա ղել ձեռնար
կում ներ կա յաց ված դա
սե րից:

Մենք կա րող ենք`

• պար զել, թե ինչն է օգ տա

կար ոս տի կա նութ յան հա

մար,

• գնա հա տել, թե ինչ պես 

կա րե լի է ի րա կա նութ յուն 

դարձ նել այդ դա սե րը,

• է թի կա կան ոս տի կա նա

կան ծա ռա յութ յուն ստեղ

ծե լու հա մար գոր ծո

ղութ յուն նե րի ծրագ րում 

նե րա ռել տար րեր:
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2րդ գլ խում ու սում նա սիր վում են ղե կա վար ման վրա հիմն ված ար ժեք նե րը և  այն, 
թե ինչ պի սի արդ յու նա վետ գոր ծիք կա րող է լի նել դա ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան 
սան ձա հա րե լու գոր ծում: Ու շադ րութ յան կենտ րո նում կլի նեն ոս տի կա նութ յան աշ խա
տան քը կա ռա վա րող ար ժեք նե րը, կա նոն ներն ու վար քա գի ծը, ինչ պես նաև այն, թե 
ինչ պես դրանք նե րա ռել ոս տի կա նութ յու նում`  կո ռուպ ցիան կանխարգելելուն օգ նելու 
համար:

Այս գլխի կա ռուց ված քը հետև յալն է`

• Նե րա ծութ յու նը սահ մա նում է կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի, ար ժեք նե րի և կա նո

նագր քե րի գա ղա փար նե րը: Դա ըն թեր ցո ղին  օգ նում է հաս կա նա լու այն գործըն 

թա ցը, ո րը հար կա վոր է բա րե վար քութ յու նը  խրա խու սե լու և  կո ռուպ ցիան կան

խար գե լե լու հա մար:

• Երկ րորդ մա սում ներ կա յաց ված են փաս տարկ ներ առ այն, թե ին չու են ար ժեք նե

րը, կա նոն նե րը և  վար քա գի ծը կար ևոր կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում:

• Եր րորդ մա սում ներ կա յաց ված է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում մշա կույթ ներ մու

ծե լու գոր ծըն թա ցը` քայլ առ քայլ:

• Չոր րորդ մա սում քննարկ վում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում կազ մա կերպ ա

կան մշա կույ թի տե ղին լի նե լը` կոնկ րետ հա մա տեքս տում և  լու սա բան ված ի րա

կան կյան քից վերց ված օ րի նակ նե րով:

• Եզ րա կա ցութ յուն նե րում բեր վում են մի քա նի ա ռա ջար կութ յուն ներ` կո ռուպ ցիա

յով լրջո րեն զբաղ վող կազ մա կեր պութ յան մշա կույ թը փո խե լու հա մար: 

1.1. Ի՞նչ է կազ մա կեր պա կան մշա կույ թը

Այս գլխում մշա կույ թը սահ ման ված է իբրև հիմ նա կան են թադ րութ յուն նե րի` ար ժեք
նե րի և  հիմ նա կան սկզբունք նե րի նմուշ, ո րը մարդ կանց ո րո շա կի խումբ մշա կել է, երբ 
սո վո րել է խնդիր նե րը լու ծել ար տա քին աշ խար հին հար մար վե լու, ինչ պես նաև ի րենց 
սե փա կան աշ խար հում ին տեգր վե լու մի ջո ցով: Ժա մա նա կի ըն թաց քում այդ ար ժեք նե րի 
և  հիմ նա կան սկզբունք նե րի մշա կու մը գործ նա կան ի րա վի ճակ նե րում բա վա կա նին լավ 

Ներածություն 

2րդ գլխի
1
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է իրականացվել և հա մար վել աշ խա տան քի ճիշտ մե թոդ, հետ ևա բար այն ու սու ցան
վում է խմբի նոր ան դամ նե րին36:

Կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի սահ մա նու մը են թադ րում է, որ մշա կույ թի հիմ քում 
ըն կած սկզբունք ներն ստեղծ վում են կազ մա կեր պութ յան նպա տա կի հի ման վրա, օր.` 
ոս տի կա նա կան ա ռա քե լութ յուն ներ: Կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րը կի սում են այդ 
սկզբունք նե րը և դ րանք զար գաց նում նրա պատ մութ յան ամ բողջ ըն թաց քում: Հա մա
պա տաս խա նա բար, մշա կույ թը սո վո րում են և  այն ցու ցադ րում հա մոզ մունք նե րում, ար
ժեք նե րում, նոր մե րում, նյու թա կան ա ռար կա նե րում, բա նա վոր ու ոչ բա նա վոր վար քա
գ ծում: Այդ չա փում նե րը մշտա պես փոխ գոր ծակ ցում են, իսկ նրանց գոր ծու նեութ յու նը 
տե ղի է ու նե նում ըստ ստորև ներ կա յաց վող Նկա ր 1ի37:

Մշա կույթն ան շարժ չէ: Այն ժա մա նա կի հետ փո փոխ վում է, հենց որ ի հայտ են գա
լիս նոր մար տահ րա վեր ներ ու կաշ կանդ վա ծութ յուն: Կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րը 
դրանց ար ձա գան քում են աշ խա տան քի և  վար քագ ծի նոր ձևեր ներդ նե լով: Գտնվում 
են նոր լու ծում ներ, դրանք փոր ձարկ վում են և  հարկ ե ղած ժա մա նակ ներդր վում մշա
կույ թի մեջ:

Նկար 1: Կազմակերպական մշակույթի փոխգործակցող չափումները   

     Նպատակի հայտարարում  

Ար ժեք ներն ընդ հա նուր են և  վե րա ցա կան, դրանք առնչ վում են ընդ հա նուր սկզբունք
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նե րին, ո րոնք կազ մա կեր պութ յու նը կար ևոր է հա մա րում: Կազ մա կեր պութ յան յու րա
քանչ յուր ան դա մի հա մար ա մեն մի ար ժեք ու ղե նիշ է խոր հե լու և  գոր ծե լու հա մար: Այդ 
ար ժեք նե րի ընտ րութ յու նը կախ ված է կազ մա կեր պութ յան բնու թագ րից, ինչ պես նաև 
դրա ա ռա քե լութ յու նից: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում ա ռա քե լութ յան և  ար ժեք
նե րի միջև կա պը բխում է ոս տի կան նե րի ա ռա քե լութ յան մեծ զգա ցու մից և  ոս տի կա նա
կան կա ռույ ցի հետ նույ նա կա նաց ման նրանց ու ժեղ զգա ցու մից:

Նպա տա կի հայ տա րա րու մը կարճ ու հեշ տութ յամբ հաս կաց վող տեքստ է, ո րը սահ
մա նում է կազ մա կեր պութ յան ա ռա քե լութ յու նը, տես լա կա նը և  ար ժեք նե րը: Այդ ար ժեք
նե րի արդ յուն քում ի հայտ են գա լիս նոր մեր և  կա նոն ներ, ո րոնք միմ յանց հետ սեր տո րեն 
կապ ված են, սա կայն նույ նը չեն: Կա նո նը նկա րագ րում է այն, ին չը պետք է ար վի, ի րա
կա նաց վի կամ պահ պան վի, օր.` ոս տի կա նը չի կա րող նվեր ըն դու նել օգ նե լու դի մաց, 
մինչ դեռ նոր մը զուտ ար ձա նագ րում է բնա կա նոն կամ գո յութ յուն ու նե ցող ի րա վի ճակ
նե րը, օր.` կո ռուպ ցիան ան հա մա տե ղե լի է ոս տի կան նե րի աշ խա տան քի հետ:

Այդ նոր մերն ու կա նոն ներն ազ դում են վար քագ ծի վրա: Ոս տի կան նե րի կող մից 
ի րենց ա մե նօր յա աշ խա տան քում նոր մե րի ու ար ժեք նե րի պատ շաճ կա տա րումն ա վե լի 
հա վա նա կան է, ե թե դրանք հստակ են ու լավ սահ ման ված: Այդ տար բեր տար րե րի ընտ
րութ յունն ու ներ գոր ծութ յու նը ոս տի կա նա կան յու րա քանչ յուր կազ մա կեր պութ յան պա
տաս խա նատ վութ յունն են: Կազ մա կեր պութ յուն նե րն ի րենց գործունեության համար 
կա րող են դի տար կել մի ջազ գա յին հաս տա տութ յուն նե րի ա ռա ջար կութ յուն նե րը  (տե՛ս 
«Լրա ցու ցիչ ռե սուրս ներ» բա ժի նը):

1.1.2. Վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քե րը

Որ ևէ կազ մա կեր պութ յան մշա կույ թի և  են թամ շա կույթ նե րի ար ժեք ներն ու սկզբունք
նե րը նոր մե րի և  վար քագ ծի են վե րած վում վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քե րի մի ջո ցով: 
Դրանք կա րող են լի նել ու ղե նիշ նե րի, հրա հանգ նե րի և/ կամ է թի կա յի կա նո նագր քե րի, 
բժշկա կան է թի կա յի կա նո նագր քե րի և/ կամ կար գա պա հա կան կա նո նա գրքե րի տես քով:

Է թի կա յի, բժշկա կան է թի կա յի և  վար վե ցո ղութ յան մաս նա գի տա կան կա նո նա
գրքե րը հա ճախ միա ժա մա նակ են օգ տա գործ վում, երբ բարձ րաց վում են է թի կա յին 
և վար քագ ծին վե րա բե րող հար ցեր: Ֆրան սա խոս երկրներում գոր ծա ծում են հիմ նա
կա նում դեոն թո լո գիա եզ րույ թը, իսկ անգ լոսաք սո նա կան երկր նե րում նա խընտ րում 
են է թի կա բա ռը: Սույն ձեռ նար կում սո վո րա բար օգ տա գործ վում է վար վե ցո ղութ յան 
կա նո նա գիրք եզ րույ թը, ո րով հղում է ար վում այդ բո լոր գա ղա փար նե րի հա մակ ցութ
յա նը կամ դրանց խառ նուր դին:
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Դեոն թո լո գիա յի կա նո նա գիր քը է թի կա յի կա նո նագր քից տար բեր վում է նրա նով, 
որ այն, ինչ մշտա կան է, բա րո յա կա նութ յան և  է թի կա յի հարց է, սա կայն այն, ինչ պա
տա հա կան է, դեոն թո լո գիա յի հարց է38: Ինչ վե րա բե րում է կո ռուպ ցիա յին, դեոն թո լո
գիա յի կա նո նագր քում հիմ նա կա նում շեշտ վում է այն, ին չը պետք է կամ չպետք է ար
վի, որ պես զի ազն վո րեն աշ խա տեն: Դեոն թո լո գիա յի  կա նո նագր քի հա մե մա տութ յամբ 
է թի կա յի կա նո նագր քում ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց ված է անձ նա կազ մի վար քագ ծի 
վրա: Կազ մա կեր պութ յան կա մա վոր հանձ նա ռութ յունն է` իր գոր ծու նեութ յունն ի րա
կա նաց նե լիս կի րա ռել ա ռանձ նա հա տուկ սկզբունք ներ (տե՛ս ՏՀԶԿի սահ մա նու մը):

Գործ նա կա նում բարդ է տար բե րա կել վար քագ ծի տար բեր տե սա կի կա նո նա գրքե րը: 
Կար ևոր է, որ տար բե րա կում կա տար վի այդ կա նո նագր քե րի տար բեր բնույթ նե րի միջև` 
դրան ցից մի քա նիսն ա վե լի հա կազ դող են (օր.` կար գա պա հա կան կա նո նագր քե րը), իսկ 
մյուս նե րը` ա վե լի կան խար գե լիչ (օր.` է թի կա յի և  դեոն թո լո գիա յի կա նո նագր քե րը):

Վար վե ցո ղութ յան այդ բո լոր կա նո նագր քե րում քննարկ վում է կո ռուպ ցիան, դրանք 
բո լո րը լրաց նում են մե կը մյու սին: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը չի կա րող կո ռուպ
ցիա յով լրջո րեն զբաղ վել միայն է թի կա յի կամ միայն կար գա պա հա կան կա նո նագր քով: 
Արդ յո՞ք սա նշա նա կում է, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է շատ տար
բեր կա նո նագր քեր ու նե նան: Դա հա վա նա կան է, սա կայն ի րա կա նութ յու նը հա կա ռակն 
է ցույց տվել: Ոս տի կա նա կան բո լոր ծա ռա յութ յուն նե րում վար վե ցո ղութ յան կա նո նա
գրքեր գո յութ յուն ու նեն տար բեր ձևե րով (օ րենք ներ, նա խա րա րութ յուն նե րի հու շագ րեր, 
հրա հանգ ներ): Կախ ված դրանց բնու թագ րից և  ի րենց առջև ծա ռա ցած մար տահ րա
վեր նե րից` ոս տի կա նա կան ո րոշ ծա ռա յութ յուն ներ ա վե լի են շեշ տադ րում է թի կան, մյուս
նե րը` վար քա գի ծը: Խա ռը լու ծու մը շա հա վետ է մի քա նի պատ ճառ նե րով`

• կա րող է հիմն ված լի նել և՛ ընդ հա նուր գա ղա փար նե րի վրա (է թի կա), և՛ կոնկ րետ 

տար րե րի վրա (վար քա գիծ).

• կա րող է տար բեր լի նել` հաշ վի առ նե լով ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան զար գաց

ման աս տի ճա նը, այ սինքն` հետ կոնֆ լիկ տա յին, ան ցու մա յին և  զար գա ցող, զար

գա ցած երկր նե րում: Ստորև տե՛ս Պատուհան 1.

• կա րող է դի նա միկ լի նել` փոխ վել ցան կա ցած ժա մա նակ, ա ռանց հիմ նա կան հա

յե ցա կար գի փո փո խութ յան: Օր.` Քվե բե կի վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիր քը, որն 

ա ռա ջին ան գամ մշակ վել էր ա վե լի քան քսան տա րի ա ռաջ, փո փոխ վել է:
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Պա տու հան 1: Կա նո նագր քե րի  խառ նուր դը կա րող է փոփոխվել ըստ 

      տա րածա շրջան նե րի

Աֆ րի կա յի քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան դի տա կը 2003 թ. քա ղա քա ցիա կան 
ծա ռա յութ յան նա խա րար նե րի չոր րորդ` եր կու տա րին մեկ ան գամ տե ղի ու նե ցող   
հա մաաֆ րիկ յան հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ մատ նան շել է  այն փաս տը, որ աֆ րիկ
յան երկր նե րում ոս տի կա նութ յան վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քե րը հիմ նա կա նում 
քննար կում են օ րեն քի գե րա կա յութ յան հար ցե րը, ընդ հա նուր պար տա կա նութ յուն նե
րը կամ յու րա քանչ յուր ծա ռա յութ յա նը բնո րոշ պար տա կա նութ յուն նե րը և՝  ոչ այն քան 
է թի կա յի կա նոն նե րը:

Կո ռուպ ցիա յի ցածր մա կար դակ ու նե ցող ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, ո րոնք 
ի րա կա նաց նում են այն պի սի գա ղա փար ներ, ինչ պի սիք են գե րա զանց ոս տի կա նա կան 
գոր ծա ռույթ կոչ վա ծը կամ ա պա կենտ րո նա ցու մը, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ շեշ տը 
կդնեն է թի կա յի, այլ ոչ թե չա փա զանց բյու րոկ րա տա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յան կամ կո ռուպ ցիա յի մեծ աս տի ճան ու նե ցող ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան վրա, ում 
կա նո նագր քե րում ու շադ րութ յան կենտ րո նում հա մա պա տաս խան վար քագ ծի նկա րա
գ րութ յունն է:

Կապն այլ գլուխ նե րի հետ

Այս գլխում քննարկ ված ո րոշ թե մա ներ ա վե լի ման րա մասն զար գաց վում են նաև 
այլ գլուխ նե րում.

Գլուխ 1: Նե րա ծութ յուն

Գլուխ 3: Կազ մա կեր պութ յու նը

Գլուխ 5: Ներ քին վե րահս կո ղութ յու ն

Գլուխ 8: Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծում

Գլուխ 9: Գոր ծիք նե րը

Ո րո շա կի հղում ներ կնշվեն տեքս տում:
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Երբ այն մար դիկ, ով քեր խոս տա ցել են պաշտ պա նել հա սա րա կութ յա նը, կո ռուպ
ցիա յի աղբ յուր են, մաս նա վոր շա հի հա մար չա րա շա հում են ի րենց վստահ ված իշ խա
նութ յու նը, ամենից առաջ պա կա սում է հա սա րա կութ յան և  իշ խա նութ յուն նե րի միջև 
եղած վստա հութ յունը: Վստա հութ յան վե րա հաս տա տու մը չափազանց կարևոր է զին
վո րա կան նե րի, ոս տի կա նութ յան և  կա ռա վա րութ յան և ն րանց միջև, ում որ ա ռա ջին նե
րը պաշտ պա նե լու են39:

Ներ կա բաժ նի նպա տակն այն պատ ճառ նե րի ներ կա յա ցումն է, թե ին չու են ար ժեք նե
րը, կա նոն նե րը և  վար քա գի ծը կար ևոր ոս տի կա նութ յու նում  առ կա կո ռուպ ցիա յով լրջո
րեն զբաղ վե լու հա մար: Այս տեղ քննարկ վե լու են այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք ազ դում են կազ
մա կեր պա կան մշա կույ թի վրա: Այս բաժ նում նաև փոր ձարկ վե լու է ե զա կի միաս նա կան 
մշա կույ թի ճա նա չու մը` մեկ կազ մա կեր պութ յան ներ սում մշա կույ թի և  են թամ շա կույթ նե րի 
բազ մա զան բնույ թը ցույց տա լու մի ջո ցով, լու սա բա նե լով ոս տի կա նա կան մշա կույ թի դրա
կան ու բա ցա սա կան կող մե րը, ո րոն ցում ո րո շա կի ար ժեք ներ, կա նոն ներ և  վար քա գիծ 
կա րող են պարզ վել ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու ըն
թաց քում: Գլխա վոր նպա տակն է հաս կա նալ, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ար ժեք
նե րը, կա նոն նե րը և  վար քա գի ծը վերս տեղ ծե լու ա ռանց քը հա սա րա կութ յան և  ոս տի կա
նութ յան միջև վստա հութ յան վե րա կանգ նումն է, ինչ պես նաև ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յու նը, ո րին կո ռուպ ցիան վնաս է հասց նում:

2.1. Փո փո խութ յունն ու դրա ազ դե ցութ յու նը կազ մա կեր պա կան 
մշա կույ թի վրա

Բո լոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  հա մա կար գե րի մշա կույ թը ժա մա նա կի ըն թաց
քում փոխ վում է: Այդ է վոլ յու ցիան կա րող է լի նել մի քա նի ար տա քին և/ կամ ներ քին 
գոր ծոն նե րի արդ յուն քը: Կո ռուպ ցիան կա րող է խթան վել կամ խո չըն դոտ վել ըստ այդ 
փո փո խութ յուն նե րի գոր ծոն նե րի՝ ելնելով կազ մա կեր պա կան մշա կույ թից:

Կախ ված հան գա մանք նե րից` մշա կույ թը կա րող է փո փոխ վել  դան դաղ կամ ա րագ, 
ա նընդ հատ կամ փու լե րով: Կար ևոր է, որ այ դօ րի նակ փո փո խութ յուն նե րը` և՛ ներ քին, և՛ 
ար տա քին,   պարզ վեն, երբ ար ծար ծում են կո ռուպ ցիա յի թե ման: Ստորև տե՛ս  Աղ յու սակ 
1ը, ո րում   բեր ված են ներ քին ու ար տա քին գոր ծոն նե րի օ րի նակ ներ:

Ին չո՞ւ են ար ժեք նե րը, կա նոն ներն 
ու վար քա գի ծը կար ևոր 
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում

2
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Աղ յու սակ 1: Ներ քին և  ար տա քին գոր ծոն նե րի օ րի նակ ներ

Ար տա քին գոր ծոն նե րի օ րի նակ ներ Ներ քին գոր ծոն նե րի օ րի նակ ներ

Քա ղա քա կան ո րո շում (օր.` Բու րուն
դիի կա ռա վա րութ յան ո րո շու մը հա մայն
քա յին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցե լու վրա հիմն ված ազ գա յին 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն, ինչ պես 
նաև էթի կա յի կա նո նա գիրք ստեղ ծե լու 
վե րա բեր յալ):

Խո շոր ճգնա ժամ (օր.` Բել գիա յի ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը միա վո րե
ցին քրեա կան գոր ծի քննութ յան ժա մա
նակ խո շոր թե րաց ման պատ ճա ռով):

Մի ջազ գա յին հան րութ յան կող մից 
գոր ծադ րված ճնշում (օր.` Բուլ ղա րիա
յում կո ռուպ ցիա յով զբաղ վե լը ԵՄ չա փա
նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու ան
հրա ժեշ տութ յան արդ յունքն է):

Աու դիտ և  հաշ վետ վութ յուն ներ քննու
թ յուն նե րի վե րա բեր յալ (օր.` Քվե բե կի ոս
տի կա նութ յան է թի կա յի կա նո նա գիր քը 
հար մա րեց վել է է թի կա յի վե րա բեր յալ 
անց կաց ված քննութ յան եզ րա կա ցութ
յուն նե րը ներ կա յաց նե լուց  հե տո):

Սո ցիալտնտե սա կան մի ջա վայ րի է վո
լ յու ցիան և  հա սա րա կութ յան մեջ քա րոզ
վող ար ժեք նե րը (օր.` քա ղա քա ցի ներն 
ա վե լի ու ա վե լի շատ են ներգ րավ վում 
և  ոս տի կա նութ յու նից ակն կա լում են   
ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար պա
տաս խան տալ ի րենց` քա ղա քա ցի նե րին):

Առ կա ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն
նե րը (օր.` սո ցիա լա կան օ րենսդ րութ յու նը 
և  աշ խա տա վայ րում բա րե կե ցութ յան վե
րա բեր յալ օ րենսդ րութ յու նը):

Հան ցա վո րութ յան մի ջազ գայ նա ցու մը:

Աշ խա տե լու և  կա ռույց նե րի ա ռու մով 
ռազ մա վա րա կան ընտ րութ յուն (օր.` Բուլ
ղա րիա յի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա
րութ յու նը ոս տի կա նութ յու նում  մտցրել 
է կա ռա վա րում` ըստ նպա տակ նե րի հա
մա կար գի): Քննար կել հետև յա լը` կենտ
րո նաց ված կա ռույ ցը դյու րաց նում է վե
րահս կո ղութ յունն ու միօ րի նա կութ յու նը, 
մինչ դեռ ա պա կենտ րո նաց ված կա ռույ ցը 
դյու րաց նում է ճկու նութ յունն ու հար մար
վո ղա կա նութ յու նը (ա վե լի շատ տե ղե կութ
յուն նե րի հա մար տե՛ս Գ լու խը 3): 

Անձ նա կազ մի բազ մա զա նութ յուն (օր.` 
Բու րուն դիում ոս տի կա նութ յու նը քվո տա
ներ է մտցրել կա նանց և  ո րո շա կի էթ նի
կա կան խմբե րի հա մար):

Կազ մա կեր պութ յան կող մից ըն դուն
ված մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար
ման հա մա կարգ (օր.` մաս նակ ցա յին կամ 
ավ տո րի տար, հիմն ված հմտութ յուն նե րի 
կամ եր կա րամ յա ծա ռա յութ յան վրա):

Աշ խա տան քա յին միութ յուն նե րի դե
րա կա տա րութ յու նը (օր.` արդ յո՞ք նրանք 
ներգ րավ ված են, ան դա մակ ցութ յան տո
կո սը բա՞րձր է, թե՞ ցածր):

Բյու ջե տա յին սահ մա նա փա կում նե րը 
դժվա  րաց նում են օպ տի մա լա ցու մը և  փո
փո խութ յուն նե րը:

Հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նութ յան 
մշա կում (օր.` Ավստ րա լիա յում Քո ւինս լեն
դի ոս տի կա նութ յան հա կա կո ռուպ ցիոն 
ծրա գի րը): Հարկ է հա վե լել, որ այս գոր ծո
նը կա րող է լի նել մտա ծե լա կեր պի փո փո
խութ յան պատ ճառ կամ հետ ևանք:
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2.2. Մե՞կ, թե՞ մի քա նի մշա կույթ

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յունն ու նի հա մընդ հա նուր ար ժեք ներ, ո րոնք կա րող են 
գե րա զան ցել են թամ շա կույթ նե րի ար ժեք նե րը: Մշա կույ թի սահ մա նու մը են թադ րում է 
մեկ միա վոր, ո րում շա հագր գիռ բո լոր կող մե րը կի սում են ընդ հա նուր և  հետ ևո ղա կան 
գա ղա փար ներ: Մշա կույ թի միաս նա կան գա ղա փա րը սխալ է: Ի րա կա նում կազ մա կեր
պութ յու նը կազմ ված է են թամ շա կույթ նե րից, ո րոնք հա կա մար տութ յուն նե րի ժա մա նակ 
բա ցա հայտ վում են:

Բո լոր կազ մա կեր պութ յուն նե րում կան առն վազն ե րեք փոխ կա պակց ված մշա կույթ
ներ` օպերատորների մշա կույթ (նրանք, ով քեր կա տա րում են աշ խա տան քը), ճար տա
րա գետ նե րի մշա կույթ (նրանք, ով քեր մշա կում և  վե րահս կում են տեխ նո լո գիա նե րը) և 
 գոր ծա դիր նե րի մշա կույթ (նրանք, ով քեր վա րում և  կա ռա վա րում են գործ ըն թա ցը):

Նույ նը վե րա բե րում է ոս տի կա նութ յա նը, որն ամ բող ջութ յամբ միա տարր չէ40: Ոս
տի կա նութ յունն աշ խա տեց նում է տար բեր մարդ կանց, ով քեր կա տա րում են տար բեր 
հանձ նա րա րութ յուն ներ` քննիչ ներ, տե ղա մա սա յին ոս տի կա նութ յուն, հա տուկ օ պե րա
տիվ ստո րա բա ժա նում ներ, պա րեկ ներ, վար չա կան անձ նա կազմ և  այլն: Այս դե րա բաշ
խու մը խրա խու սում է են թամ շա կույթ նե րը` յու րա քանչ յուրն իր սե փա կան ար ժեք նե րով 
ու նոր մե րով:

Կազ մա կեր պութ յան հետ ևո ղա կա նութ յու նը չի փոխ վի, քա նի դեռ դրանց տար բե րա
կիչ մշա կու թա յին ինք նութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են  հա մընդ հա նուր ա ռանց
քա յին ար ժեք նե րին: Այդ տար բե րա կիչ ինք նութ յուն նե րը ոս տի կա նութ յան ներ սում  ան
գամ դրա կան ներդ րում ու նեն բազ մա զա նութ յան գոր ծում` դրա նով իսկ ար տա ցո լե լով 
մեր հա սա րա կութ յան բազ մա զա նութ յու նը: Են թամ շա կույթ ներն ի րա կան են, սա կայն 
կա րող է խնդիր ա ռա ջա նալ, ե թե դրանց ար ժեք նե րը հա կա սութ յան մեջ մտնեն կազ մա
կեր պութ յան հիմ նա կան ար ժեք նե րի հետ:

Են թամ շա կույթ նե րի հզո րութ յու նը դուրս է գա լիս ներ հա տուկ բնու թագ րի և  աշ խա
տան քի բախ վող ճնշում նե րի սահ ման նե րից` մշտա պես առ կա վտան գը, ոս տի կա նութ յու
նում ի րենց վե րահս կիչ դե րա կա տա րութ յան պատ ճա ռով թշնա մութ յու նը, զան ցանք նե րի 
վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յուն նե րի նկատ մամբ ոս տի կան նե րի խո ցե լիութ յու նը, ան հիմն 
պա հանջ ներն ու  բախ վող ակն կա լիք նե րը, ոս տի կան նե րի գոր ծա ռույթ նե րի և  լիա զո րութ
յուն նե րի ա նո րո շութ յու նը, այն գե րիշ խող զգա ցու մը, որ հան րութ յու նը չի հաս կա նում, թե 
ոս տի կա նութ յունն ին չի կա րիք ու նի հան րութ յան հետ գործ ու նե նա լիս, հեղ ձուկ աշ խա
տան քա յին մի ջա վայ րը, աշ խա տան քը կա տա րե լու և  ի րենց անձ նա կան անվ տան գութ
յունն ա պա հո վե լու հա մար ոս տի կան նե րի՝ միմյանցից կախվածությունը, ի րա զեկ վա ծութ
յան հա մա տեղ զգա ցո ղութ յու նը ոս տի կա նա կան վար չութ յունում, որ միշտ չէ, որ հնա րա
վոր է  գոր ծել այն պես, ինչպես   նրա նից ակն կա լում է հան րութ յու նը 41:

Կա րող է նաև բա խում լի նել եր կու ան հա մա տե ղե լի ար ժեք նե րի միջև: Օ րի նակ` ինչ
պե՞ս կա րող եմ ես` իբրև ոս տի կան, հա վա տա րիմ մնալ և  միա ժա մա նակ քննա դա տել 
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իմ վե րա դա սին: Ինչ պե՞ս կա րող եմ ես` իբրև ոս տի կա նութ յան հո գե բան, հա մա պա տաս
խա նել հո գե բան նե րի վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քին` մաս նա գի տա կան գաղտ նիութ
յա նը և միա ժա մա նակ հա մա պա տաս խա նել այն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան վար վե
ցո ղութ յան կա նո նագր քին, ո րի հա մար ես աշ խա տում եմ: Սրանք հա կա սա կան ի րա վի
ճակ ներ են:

Նմա նօ րի նակ ռիս կը նվա զեց նե լու հա մար հար կա վոր է մշա կել և  կեն սա գոր ծել կա
նոն ներ և/ կամ ար բիտ րա ժա յին կամ վե րահս կո ղա կան մե խա նիզմ ներ: Օ րի նակ` վար
վե ցո ղութ յան կա նո նագր քում կա րե լի է ա վե լաց նել մի դրույթ, ո րով կսահման վի, թե ինչ 
մի ջոց է նա խա տես ված` պաշտ պա նե լու այն ոս տի կա նին, ով զե կու ցել է պրոբ լե մի մա
սին: Կա րե լի է նաև նա խա տե սել` կախ ված աշ խա տան քի բնույ թից, թե որ սկզբունքն է 
գե րիշ խում մյու սի նկատ մամբ, կամ էլ կա րե լի է ստեղ ծել հա տուկ  մար մին, ո րը կա պա
հո վի ար ժեք նե րի ճիշտ մեկ նա բա նութ յու նը և  ի րա կա նա ցու մը (տե՛ս Գ լուխ 4):

2.3.  Ոս տի կա նա կան մշա կույ թի դրա կան ու բա ցա սա կան 
 կող մե րը

Ոս տի կա նա կան մշա կույ թի դրա կան կողմն այն է, որ կազ մա կեր պա կան մշա կույ թը 
կա րող է ա պա հո վել բա րո յա կան ա ջակ ցութ յուն և  կազ մա կեր պութ յան ներ սում ստեղ
ծել թի մա յին ո գի, որն անհ րա ժեշտ է արդ յու նա վետ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման և  հանձ նա րա րութ յուն նե րը հա ջո ղութ յամբ կա տա րե լու հա մար: Դա ոս տի
կա նին կա րող է նաև ա պա հո վել գործ նա կան հե ռան կա րով` ինչ պես կա տա րել իր պար
տա կա նութ յուն նե րը և  հիմ նա վո րել մի շարք աշ խա տան քա յին սո վո րույթ ներ, ո րոնք չեն 
սո վո րեց րել վե րա պատ րաստ ման կենտ րո նում: Ոս տի կա նութ յան վե րա պատ րաս տումն 
անհ րա ժեշ տա բար ա նո րոշ է` հաշ վի առ նե լով սցե նար նե րի բազ մա զա նութ յու նը, ո րոնք 
ի հայտ են գա լիս ի րա կան աշ խար հում, քան զի ոչ մեկն էլ այն քան հստակ չէ, որ քան 
այն սցե նար նե րը, ո րոնք ցու ցադր վում են ու սու ցո ղա կան մի ջա վայ րում: Ոս տի կա նա կան 
մշա կույ թը նոր ոս տի կա նին կօգ նի ի մաս տա վո րե լու իր դե րա կա տա րութ յու նը կազ մա
կեր պութ յու նում42:

Տրա մադր ված բա րո յա կան ա ջակ ցութ յու նը հարց է, ո րը ո րոշ վել է իբրև ան խու սա
փե լի և  անհ րա ժեշտ: Փաս տարկն այն է, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց
ման բնույթն ու նի միայն ի րեն հա տուկ սթրես ներն ու լար վա ծութ յու նը43: Դա նշա նա կում 
է, որ ոս տի կան ները նույնիսկ ոչ աշ խա տան քա յին ժա մե րին  չեն կա րո ղա նա վա յե լել 
ի րենց հան գիստն ու հա ճույ քը` ա ռանց աշ խա տան քին առնչ վող սթրեսի, որն այլ մաս
նա գի տութ յուն նե րում բա ցա կա յում է: Ոս տի կա նա կան մշա կույ թի ո րոշ կող մե րի ներ կա
յաց րած միակ հե ռան կա րը կա րող է օգ նել ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քը ռա ցիո նալ 
դարձ նե լու գոր ծըն թա ցում44:

Ոս տի կա նա կան մշա կույ թի բա ցա սա կան կող մը ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի 
բնույ թի արդ յունքն է: Ոս տի կան նե րը կա նո նա վոր կեր պով դի մա կա յում են բա ցա սա կան 
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ու բախ վող ի րա վի ճակ նե րի: Դրանք կա րող են ստեղ ծել հա կա հա սա րա կա կան մթնո
լորտ, որ տեղ կա րող են ծաղ կել նա խա պա շար մունք նե րը, մո լե ռան դութ յու նը, կռվա րա
րութ յու նը և խտ րա կա նութ յու նը:

Ոս տի կա նա կան մշա կույ թի մեկ այլ կողմ, ո րը կա րող է կազ մա կեր պութ յու նում 
դժվա րութ յուն ներ և  լար վա ծութ յուն ստեղ ծել, դրա հա կա սա կան բնույթն է, ինչ պես 
նշվել է նախ կի նում: Ոս տի կան նե րը մշտա պես բախ վում են հա կա սութ յուն նե րի, ո րոնք ի 
վեր ջո կա րող են դառ նալ ան հար մա րա վե տութ յան և  ան բա վա րա րութ յան աղբ յուր: Այդ 
հա կա սութ յուն նե րից մի քա նի սը նե րա ռում են հետև յա լը`

• մաս նա գի տա ցում/բազ մա կող մա նիութ յուն: Ոս տի կան նե րը մի ջամ տում են զա նա

զան ի րա վի ճակ նե րում, ո րոն ցում հան րութ յու նը նրան ցից ակն կա լում է ո րակ յալ 

աշ խա տանք` մասնագիտական բարձր մակարդակով.

• ա րա գութ յուն/հա սա նե լիութ յուն: Ոս տի կան նե րը մի ջամ տութ յան մի վայ րից 

«թռչում են» մյու սը: Ա մեն ան գամ հան րութ յու նը նրան ցից ակն կա լում է ժա մա նակ  

տրա մադ րել ի րեն.

• կի րա ռութ յուն/ինք նա վա րութ յուն: Ոս տի կան ներն ստիպ ված են ինք նու րույն գոր

ծել և, միա ժա մա նակ, խստո րեն են թարկ վել օ րեն քին:
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2րդ գլ խի այս բաժ նում ներ կա յաց ված են ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա
յով և  ոչ է թի կա կան վար քագ ծով լրջո րեն զբաղ վե լու հար ցում ար ժեք նե րի, կա նոն նե րի 
և  վար քագ ծի գործ նա կան ու ղի նե րը (կազ մա կեր պա կան մշա կույթ):

Կար ևոր է լու սա բա նել հա մա կար գա յին մո տե ցու մը, ո րը բնո րոշ է   կո ռուպ ցիա
յի և  ոչ է թի կա կան վար քագ ծի դեմ պայ քա րին: Հա մա կար գա յին մո տե ցու մը հու շում է, 
որ կազ մա կեր պութ յունում առկա կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու միայն մեկ ու ղի 
չկա. դա ար վում է  տար բեր գոր ծո ղութ յուն ներ միմ յանց հետ միա վո րե լով, ո րը, ի վեր ջո, 
կհան գեց նի փո փո խութ յուն նե րի:

Այլ կերպ ա սած` պետք է օգ տա գործ վեն գոր ծո ղութ յուն նե րի բազ մա թիվ մի ջոց ներ` 
ի լրումն կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի: Այդ մի ջոց նե րը կա րող են նե րա ռել ար տա քին 
(օր.` ընդ հա նուր տես չութ յուն) և  ներ քին (օր.` ներ քին վե րահս կո ղա կան ծա ռա յութ յուն) 
վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րի ի րա կա նա ցում, կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման վե
րա բեր յալ ի րա վա կան տեքս տե րի հրա պա րա կում, հիմ նա կան և  շա րու նա կա կան ու սու
ցում, աշ խա տան քի հեր թա գա յութ յուն, գոր ծա ռույթ նե րի տա րան ջա տում, ար տա քին 
աու դիտ, կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ փաս տե րի հա ղոր դում, անձ նա կազ մի ա տես տա վո
րում, կազ մա կեր պութ յան կա ռուց ված քը, աշ խա տա վար ձեր և  շատ ա վե լին (ստորև տե՛ս  
Օ րի նակ 1):

Կազ մա կեր պա կան մշա կույ թը ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն 
զբաղ վե լու կար ևոր գոր ծոն է և, միա ժա մա նակ, ազն վութ յան վրա դրված բարձր ար ժե
քի արդ յուն քը: Այլ կերպ ա սած` բա րե վար քութ յան նկատ մամբ հար գան քը հան գեց նում 
է վե րահս կիչ մե խա նիզմ նե րի ստեղծ ման, օր.` ընդ հա նուր տես չութ յուն: Մյուս կող մից` 
ընդ հա նուր տես չութ յան գո յութ յունն օգ նում է բա րե լա վե լու անձ նա կազ մի բա րե վար
քութ յան մա կար դա կը:

Օ րի նակ 1: Քո ւինս լեն դի  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան կո ռուպ ցիա յի 

կան խար գել ման ծրա գի րը

Քո ւինս լեն դի (Ավստ րա լիա) ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը սույն մո տե ցումն ըն
դու նել է 20092013 թթ. հա մար կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման ծրա գիր մշա կե լու մի
ջո ցով: Ծրա գի րը հիմն ված է չորս սյու նե րի վրա`

Ինչ պե՞ս կա րող  են ար ժեք նե րը, 
կա նոն ներն ու վար քա գի ծը 
նե րառ վել ոս տի կա նութ յան շրջա նում 
առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում

3
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1. Քո ւինս լեն դի  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան (ՔՈԾ)` կո ռուպ ցիա յի կան խար գել
ման  կա ռա վար ման շրջա նա կը, 

2. ռազ մա վա րա կան շրջա նակ, ո րով ՔՈԾը կմնա  կո ռուպ ցիա յին դի մադ րող կազ
մա կեր պութ յուն.

• է թի կա կան մշա կույ թի ամ րապն դում,

• ու շադ րութ յան կենտ րո նա ցում կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի վրա,

• կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման ծրագ րե րի` ՔՈԾի շրջա նա կը շրջա նա յին/տե

ղա մա սա յին/աշ խա տան քա յին ստո րա բա ժան ման մա կար դա կում,

3. ան հա տա կան հանձ նա ռութ յուն` մաս նա գի տա կան է թի կան յու րա քանչ յու րի 
գործն է.

• է թի կա յի վե րա բեր յալ ՔՈԾի հայ տա րա րութ յու նը,

• ո րո շում նե րի կա յաց ման է թի կա կան գոր ծիք` ինք նաս տու գում,

4. կրթութ յուն և  ի րա զեկ վա ծութ յուն է թի կա յի մա սին:

Յու րա քանչ յուր սյուն նե րա ռում է գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք հար կա վոր է կա տա
րել, ինչ պես նաև կա տա րո ղա կա նի ցու ցիչ ներ: 

3.1. Անձ նա կազ մի բա րե կե ցութ յան բա րե լա վու մը

Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի բա րե կե ցութ յան վրա բևեռ վող ու շադ րութ յու նը կա
րե լի է հա մակ ցել ար ժեք նե րի վրա հիմն ված` կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու  այս 
մո տեց ման հետ: Դա այն սկզբունք նե րից մեկն է, ո րոնք բնու թագ րում են կազ մա կեր պա
կան մշա կույ թը և  պետք է նե րառ վեն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան վար վե ցո ղութ յան 
կա նո նագր քում, ինչ պես ա ռա ջար կել է Եվ րո պա յի խոր հուր դը:

Ինչ վե րա բե րում է կո ռուպ ցիա յի կան խար գել մանն ու դրա նով լրջո րեն զբաղ վե լուն, 
Եվ րա խոր հուր դը մի կար ևոր նա խա պայ ման է սահ մա նում` ոս տի կան նե րի սո ցիա լա
կան և տն տե սա կան ի րա վունք նե րը հար գե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը1∗: Ա վե լի գործ նա
կան ա ռու մով դա նշա նա կում է, որ ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մը պետք է ստա նա սո
ցիա լա կան ա պա հո վութ յուն և  հա մա պա տաս խան աշ խա տա վարձ, ինչ պես նաև ա ռող
ջա պա հա կան ու ա պա հո վութ յան այլ մի ջոց ներ` բա րե կե ցութ յուն աշ խա տա վայ րում: 

Եվ րա խորհր դի կող մից դրա վրա շեշ տադ րում ա նե լը կա րող է բա ցատր վել այն 
փաս տով, որ կո ռուպ ցիա յի բարձր աս տի ճանն առ կա է այն կազ մա կեր պութ յուն նե րում, 
ո րոնց անձ նա կազ մը ցածր է վար ձատր վում և/ կամ աշ խա տում է վատ պայ ման նե րում: 
Ոս տի կա նութ յան ներ սում ո րոշ աշ խա տա կից ներ, զո րօ րի նակ ճա նա պար հա յին ոս տի
կա նութ յու նը, սահ մա նա պահ ոս տի կա նութ յու նը, քրեա կան գոր ծե րով քննիչ նե րը, սար

* Հանձ նա րա րա կա ն 10ի (2001) 32րդ հոդ ված: 
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քա վո րում ներ գնե լու հա մար պա տաս խա նա տու աշ խա տա կից նե րը և  ու րիշ ներ, ա վե լի 
շատ են վտան գի են թարկ վում, քան մյուս նե րը:

Ցածր վար ձատր վող անձ նա կազ մի ան դամ նե րի հա մար, ով քեր ի րենց անձ նա կան 
կյան քում ֆի նան սա կան ու նյու թա կան խնդիր ներ ու նեն, կո ռուպ ցիա յի գայ թակղութ յա
նը (օր.` զան ցան քը չտես նե լու տա լը, փո ղի դի մաց քննութ յու նը մեկ կամ այլ ճա նա պար
հով տա նե լը կամ պե տա կան գնում նե րի հայ տի հետ գործ ու նե նա լիս կա շառք ստա նա
լը) դժվար է դի մադ րել: Այս տի պի պրոբ լեմ նե րը կան խար գե լե լու նպա տա կով Ոս տի կա
նութ յան է թի կա յի եվ րո պա կան կա նո նա գիր քը2

∗∗ ա ռա ջար կում է, որ ոս տի կան նե րը լավ 
վար ձատր վեն, քա նի որ  կո ռուպ ցիա յի նման ան ցան կա լի գոր ծու նեութ յան մեջ  լավ 
վար ձատր վող ոս տի կա նա կան անձ նա կազ մի ներգ րավ վա ծութ յան հա վա նա կա նութ յու
նը փոքր է: 

3.2.  Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում մշա կույ թի նե րառ ման 
 գոր ծըն թա ցի զարգա ցու մը

Փո փո խութ յու նը հան պատ րաս տից չի լի նում: Հար կա վոր է այն սկսել խնամ քով ու 
մե թո դա բա նո րեն: Նպա տա կը գոր ծըն թա ցը ներ կա յաց նելն է, ո րով կմշակ վեն գոր ծո
ղութ յուն ներ, ո րոնք հար մա րեց ված են զա նա զան հա մա տեքս տե րում առ կա կո ռուպ
ցիա յին: Այս գոր ծըն թա ցը կազմ ված է մի շարք քայ լե րից: Յու րա քանչ յուր քայ լից հե տո 
պետք է կա տար վի ընտ րութ յուն, ո րը կար ևոր է լի նե լու գոր ծըն թա ցի մնա ցած մա սի 
հա մար (Գլուխ 8):

Քայլ 1: Պար զել կար ևոր ար ժեք նե րը

Ոս տի կա նութ յան մշա կույ թի հիմ քում ըն կած ար ժեք ներն ու սկզբունք նե րը ծա ռա
յութ յան հե տապն դած հիմ նա կան նպա տակ նե րի արդ յունքն են: Իր նպա տակ նե րին 
հաս նե լու հա մար ոս տի կա նութ յու նը կա րող է կողմ լի նել մեկ կամ մի քա նի մո տե ցում
նե րի, օ րի նակ՝ հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յուն, հան ցա գոր ծութ յուն նե րի դեմ պայ քա րող 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում կամ հե տա խու զա կան ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն ներ: Յու րա քանչ յուր մո տեց ման հիմ քում ըն կած են զա նա զան ար ժեք ներ 
և սկզ բունք ներ: Կախ ված ընտր ված մո տե ցու մից`  ըն դուն վում են տար բեր ար ժեք ներ 
և սկզ բունք ներ: 

∗∗ Տե՛ս 32րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նութ յու նը:
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Պատուհան 2: Կապն ար ժեք նե րի և  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մատուց

ման մո տեց ման միջև

Հա մայն քա յին 
ոս տի կա նութ յուն

Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
դեմ պայ քա րող ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տու ցում

Հե տա խու զա կան ոս
տի կա նա կան ծա ռա
յութ յուն ներ

• Ար տա քին կողմ նո րո շում

• Հիմ նախն դիր նե րի լու

ծում

• Գոր ծըն կե րութ յուն

• Հաշ վետ վո ղա կա նու

թյուն

• Լիա զո րութ յուն

• Օ րեն քի կա տա րում 

(օ րեն քը նպա տակ է)

• Արդ յուն քի կողմ նո րո

շում (նշան նե րը)

• Մի ջա դե պե րի նկատ

մամբ ար ձա գան քը

• Կա տա րում

• Ի րա վա կան հիմ նա վո

րում

• Նպա տա կի նա

խան շում

• Կան խար գե լիչ և 

հա կազ դող աշ խա

տանք

• Հա վել յալ ար ժե քի 

ա պա հո վում

• Փո խա նա կում

• Նպա տա կի կողմ նո

րո շում

Ար ժեք ներ/սկզբունք ներ
Վստա հութ յուն, ան կեղ

ծութ յուն, հա սա նե լիութ յուն. 
թա փան ցի կութ յուն, հար
գանք

Ար ժեք ներ/սկզբունք ներ
Կար գա պա հութ յո ւն , 

բյու րոկ րա տիա (ըն թա ցա
կար գե րի կենտ րո նա ցում), 
ա ռան ձին գոր ծո ղութ յուն
ներ, գաղտ նիութ յուն

Ար ժեք ներ/սկզբունք
ներ

Ա ն  կ ե ղ  ծ ո ւ թ  յ ո ւ ն , 
քննա դա տա կան միտք, 
նա խա ձեռ նութ յուն, 
արդ յու նա վե տութ յուն, 
գոր ծու նութ յուն, հա մա
գոր ծակ ցութ յուն

Երկ րորդ գոր ծո նը, ո րը հար կա վոր է հաշ վի առ նել, կապ ու նի ոս տի կա նութ յան 
գոր ծու նեութ յան և  կազ մա կեր պութ յան գոր ծա ռույթ նե րի հետ: Ոս տի կա նա կան մշա
կույ թը տար բեր վում է ըստ ոս տի կա նա կան միջա վայ րի, այ սինքն՝ ե րեք փո փո խա կան
նե րի հա մադր մամբ՝

1. վտան գի,

2. իշ խա նութ յուն նե րի և  հան րութ յան  փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի,

3. արդ յու նա վե տութ յան:
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Հա սա րա կութ յան մեջ ար ժեք նե րը մեկ այլ կար ևոր գոր ծոն են, ո րը հար կա վոր է 
քննար կել, երբ ո րոշ վում են ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան ար ժեք ներն ու հիմ
նա կան սկզբունք նե րը:  Ոս տի կան նե րը նույն պես քա ղա քա ցի ներ են, նրանք ապ րում 
են ի րենց հա սա րա կութ յան մեջ, ար ժեք նե րը ներ գոր ծում են նրանց վրա: Այդ պի սով 
ոս տի կա նա կան մի ծա ռա յութ յու նից մյու սը ար ժեք նե րը կա րող են տար բեր լի նել: Ինչ
պես նշվել է մեկ կամ մի քա նի մշա կույթ նե րի մա սին են թա բաժ նում, ար ժեք նե րը միև
նույն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում նույն պես կա րող են տար բեր վել:

Նկար 2: Ոստիկանական ծառայության առանձնահատուկ և ընդհանուր

       արժեքների սխեման

 

Ո րոշ ար ժեք ներ ընդ հա նուր են ոս տի կա նա կան բո լոր ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար՝ 
կամ  այն պատ ճա ռով, որ դրանք հա տուկ են պե տա կան ծա ռա յութ յան աշ խա տան քին, 
կամ  էլ այն պատ ճա ռով, որ դրանք նպաս տում են այն բա նին, որ ոս տի կա նութ յու նը 
մարդ կանց աչ քում վստա հե լի ու հու սա լի դառ նա: Ստորև տե՛ս  Աղ յու սակ 2ը՝ ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու այդ ընդ հա նուր ար ժեք նե րը քննար կե լու 
հա մար:
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Աղյուսակ 2: Ոստիկանական ծառայությունների համար ընդհանուր հիմնական
   արժեքները

Արժեքը Ոստիկանի մասնակցությունը 

Հա վա տար մութ յու նը Կազմ ված է՝
 ծա ռա յե լու պար տա վո րութ յու նից,
 հնա զանդ վե լու պար տա կա նութ յու նից,
 մաս նա գի տա կան գաղտ նիութ յու նը հար գե լու պար

տա վո րութ յու նից և հա յե ցո ղութ յան պար տա կա
նութ յու նից,

 պա հես տա յին լի նե լու պար տա կա նութ յու նից:

Բա րե վար քութ յուն Կա րե լի է նկա տել՝
 օ րի նա կե լիութ յան դրսևոր ման մեջ (ցույց տալ ճա

նա պարհն ու հար գել խտրա կա նութ յան բա ցառ ման 
սկզբուն քը),

 կո ռուպ ցիա յի գոր ծե րով զբաղ վե լիս,
 հա վա սա րութ յան զգա ցում ցու ցա բե րե լիս:

Պ ա  տ ա ս  խ ա  ն ա 

տվութ յու նը

Վե րա բե րում է՝
 ոս տի կա նա կան անձ նա կազ մին՝  բո լոր մա կար դակ

նե րում  պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ նե լիս,
 այն պա տաս խա նատ վութ յա նը, ո րը կա րող են կրել 

ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը (ոս տի կա նի 
պա տիժ և/ կամ պա տաս խա նատ վութ յուն):

Ա նա չա ռութ յու նը Կա րե լի է նկա տել՝
 օբ յեկ տի վութ յան,
 չե զո քութ յան,
 ոչ խտրա կան վե րա բեր մուն քի մեջ:

Թա փան ցի կութ յու նը Նե րա ռում է՝
 հաշ վետ վութ յան ներ կա յա ցու մը (տե ղե կատ վութ

յան տրա մադ րում, բա ցատ րութ յուն և  հիմ նա վո
րում) վե րա դաս մար մին նե րին (նա խա րա րա կան, 
դա տա կան, վար չա կան), գոր ծըն կեր նե րին (ան
վտան գութ յան հար ցե րին առնչ վող այլ կազ մա կեր
պու թյուն ներ) և  հա ճա խորդ նե րին (հան րութ յու նը, 
միութ յուն նե րը),

 օ րեն քի գե րա կա յութ յան ե րաշ խա վո րու մը:
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Հա սա նե լիութ յու նը Նե րա ռում է՝
 հան րութ յան, իշ խա նութ յուն նե րի և  գոր ծըն կեր նե րի 

ակն կա լիք նե րին ար ձա գան քե լը,
 անվ տան գութ յան հար ցե րում ներ գրավ ված նե րի 

հետ հա մա տեղ աշ խա տան քը,
 հան րութ յան և  իշ խա նութ յուն նե րի հա մար հա սա

նե լի լի նե լը:

Ան կեղ ծութ յու նը Վե րա բե րում է՝
 ա զա տութ յան և  անվ տան գութ յան՝ բո լո րի ի րա

վուն քին,
 հան րութ յան տե ղե կատ վութ յա նը,
 ոս տի կան նե րի ու սուց մա նը  (հա վա քագ րում ա ռանց 

որ ևէ խտրա կա նութ յան, թե մա տիկ ու սու ցում):  

Մար դու ար ժա նա

պատ վութ յու նը

Կա րե լի է նկա տել՝
 կյան քի ի րա վուն քում,
 խոշ տան գում նե րը, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց

նող վե րա բեր մուն քը կամ պա տիժն ար գե լե լու մեջ,
 մյուս նե րի ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի 

նկատ մամբ հար գան քում:

Քայլ 2: Չափել նպատակների իրականացման և փաստացի արժեքների միջև 

   եղած բացը

Այս փու լում ո րոշ վել են այն ար ժեք նե րը, ո րոնք կազ մա կեր պութ յու նը ջա նում է ի րա կա
նաց նել: Դա չի նշա նա կում, որ կազ մա կեր պութ յան բո լոր ան դամ ներն այդ ար ժեք նե րը կի
սում են, հետ ևա բար կար ևոր է գտնել, թե ո րոնք են կազ մա կեր պութ յան ներ կա ար ժեք նե րը, 
և  ինչ չա փով են դրանք ի րա կա նաց վում:

Հա մե մա տե լով փաս տա ցի ի րա վի ճակն այն ի րա վի ճա կի հետ, ո րին ցան կա նում են 
հաս նել, հնա րա վոր է դառ նում լու սա բա նել դրանց նմա նութ յուն ներն ու  տար բե րութ յուն նե
րը: Դա, իր հեր թին, հնա րա վոր է դարձ նում պար զել այն ար ժեք նե րը, ո րոնք հա տուկ ու շա
դ րութ յուն են պա հան ջում, և  ո րո շում ըն դու նել այն գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք, 
հա վա նա կան է, ազ դեն դրանց վրա:

Վեր լու ծութ յան այս  փու լը կար ևոր է, քան զի այն ներ կա յաց նում է ի րա վի ճա կի պատ
կե րը: Դրա նպա տա կը նաև այն ռիս կե րի նույ նա կա նա ցումն է, ո րոնք վե րա բե րում են տվյալ 
ար ժե քի ի րա կա նաց մա նը և դ րա խոր քում գտնվող հար ցե րին: Այդ ռիս կերն ու հար ցե րը  
կա րող են տար բեր լի նել՝

• Դրանք կա րող են լի նել կա ռուց ված քա յին և  ֆունկ ցիո նալ: Այս դեպ քում դրանք կապ 

ու նեն ծա ռա յութ յան աշ խա տան քի, աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման և  աս տի ճա նա
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կար գութ յան  (հիերարխիայի) մա կար դակ նե րի հետ:

• Դրանք կա րող են նաև ան հա տա կան լի նել: Այս դեպ քում դրանք կապ ու նեն ան հա

տա կան ակն կա լիք նե րի, ան ձի ան հա տա կա նութ յան (հո գե բա նա կան պրո ֆիլ), ո րոշ 

ան դամ նե րի  շահագրգռվածության (մոտիվացիա)  կորս տի և հիաս թա փութ յան հետ:

Այս փու լում կա րող են օգ տա գործ վել վեր լու ծութ յան մի քա նի մե թոդ ներ և  գոր ծիք ներ 
(ա վե լի շատ քննար կում նե րի հա մար տե՛ս Գ լուխ 9): Ստորև բեր ված    Պատուհան 3ում 
ա ռա ջարկ վում են մե թոդ նե րի և  գոր ծիք նե րի ա վե լի շատ օ րի նակ ներ:

Պա տու հան 3: Վեր լու ծութ յան մե թոդ ներն ու գոր ծիք նե րը

• Բո վան դա կա յին վեր լու ծութ յան  հնարք նե րը
Բո վան դա կա յին վեր լու ծութ յու նը կազմ ված է ու ղերձ նե րի ամ փո փու մից և  քա

նա կա կան վեր լու ծութ յու նից: Այն հեն վում է գի տա կան մե թո դի, այդ թվում՝ օբ յեկ տի
վութ յան նկատ մամբ ու շադ րութ յան, ին տեր սուբ յեկ տի վութ յան, հու սա լիութ յան, ըն դօ
րի նա կե լու ու նա կութ յան և  վար կա ծա յին փոր ձարկ ման վրա և  չի սահ մա նա փակ վում 
փո փո խա կան նե րի տե սակ նե րով, ո րոնք կա րե լի է չա փել, կամ այն հա մա տեքս տով, 
ո րում ստեղծ վել կամ ներ կա յաց վել են ու ղերձ նե րը:

• Ու ժեղ և  թույլ կող մե րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի և ս պառ նա լիք նե րի վեր լու

ծություն
Այս գոր ծի քը կա րե լի է օգ տա գոր ծել կազ մա կեր պութ յան ընդ հա նուր ի րա վի ճա կը 

կամ դրա բա ղադ րիչ նե րից որ ևէ մե կը վեր լու ծե լու նպա տա կով (այս դեպ քում՝ կազ մա
կեր պա կան մշա կույ թը): Այս գոր ծի քի կա ղա պա րը հնա րա վոր է դարձ նում մեկ միաս
նա կան աղ յու սա կում նե րա ռել կազ մա կեր պութ յան մի ջա վայ րի ու ժեղ և  թույլ կող մե
րը, հնա րա վո րութ յուն ներն ու սպառ նա լիք նե րը (դրա մա սին ա ռա վել ման րա մասն 
տե ղե կութ յուն ներ կա րե լի է ստա նալ «Մաս նա գի տա կան եզ րույթ նե րի բա ռա րա նից» 
և 9րդ գլ խից):

• Անմիջական դիտարկում
Վար քա գի ծը հաս կա նա լու մե թոդ՝ ա ռանց որ ևէ փաս տա թուղթ կամ զե կույց օգ

տա գոր ծե լու:

• Ցու ցիչ նե րի վեր լու ծութ յուն
Ցու ցիչ նե րը պա րա մետ րեր են, ո րոնք հնա րա վոր են դարձ նում գոր ծըն թա ցին 

հետ ևե լը՝ նե րան ցում, գոր ծու նեութ յուն,   ար տադ րանք   և  արդ յունք: Դրանք կա րող 
են լի նել ներ քին կամ ար տա քին: Ցու ցիչ նե րը նե րա ռում են՝

  ոս տի կան նե րի դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի թի վը,

  քրեա կան դատ վա ծութ յուն նե րի թի վը,

  կար գա պա հա կան մի ջոց նե րի թի վը,

  քա ղա քա ցի նե րի բա վա րար վա ծութ յան աս տի ճա նը ոս տի կա նութ յան աշ խա տան

քով և/ կամ վստա հութ յու նը վեր ջի նիս նկատ մամբ:

• Հար ցա թեր թի կա յին հար ցում
Ա վան դա կան այս գոր ծի քը հնա րա վոր է դարձ նում հա վա քել աշ խա տա կազ մի բո

լոր կամ շատ ան դամ նե րի կար ծիք ներն ու փոր ձա ռութ յու նը:

• Ռիս կե րի վեր լու ծութ յուն45

• Արդ յունք նե րի ցու ցիչ նե րը

Ցու ցիչ նե րի օ րի նակ նե րի հա մար տե՛ս  Պատուհան 4ը:

• Ֆո կուս խմբեր 
Հար ցում անց կաց նե լու մե թոդ է, ո րը կազմ ված է ի րենց հե տաքրք րութ յուն նե րի 

և  կոնկ րետ հարց քննար կե լու հի ման վրա մեկ խմբում հա վաք ված ան ձան ցից: Սա 
ո րա կա կան մո տե ցում է:

Վե րը թվարկ ված մե թոդ նե րից և  գոր ծիք նե րից ամեն մեկն ու նի իր ա ռա վե լութ յուն
ներն ու սահ մա նա փա կում նե րը: Դրան ցից յու րա քանչ յու րը են թա կա է նաև կան խա կա
լութ յան և  տար բեր մեկ նա բա նութ յուն նե րի: Օ րի նակ՝ հար ցա թեր թի կի հար ցե րի ձևա
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կեր պու մը կա րող է ազ դել տրված պա տաս խա նի վրա: Ա հա թե ին չու ո րո շա կի հնար քի 
արդ յուն քում ստաց ված դի տար կում նե րը կարևոր է հա մե մա տել  տար բեր մե թոդ նե րի 
կի րա ռութ յամբ ստաց ված արդ յունք նե րի հետ: Օ րի նակ՝ խե լա ցի չի լի նի չա փից ա վե
լի վստա հե լիութ յամբ վե րա բեր վել տե սա կետ նե րի շուրջ անց կաց ված հարց մա նը, ո րում 
ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ մեծ վստա հութ յուն կա, ե թե վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
ցույց են տա լիս, որ մեծ է քրեա կան դատ վա ծութ յուն նե րի, կար գա պա հա կան մի ջոց նե րի 
և  կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ բո ղոք նե րի թի վը:

Քայլ 3: Ցան կա լի արդ յունք ներն ի րա կա նաց նե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի մշա

կու մը

 2րդ  քայ լում ո րոշ ված թույլ կող մե րը, վտանգ ներն ու հար ցե րը կա րե լի է օգ տա գոր
ծել որ պես հիմք նպա տակ ներ սահ մա նե լու հա մար, որ պես զի ա ռաջ շարժ վեն այն ար
ժեք նե րի ուղ ղութ յամբ, ո րոնք կազ մա կեր պութ յու նը ցան կա նում է ի րա կա նաց նել: Այդ 
նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար հար կա վոր է մշա կել գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գրեր:

3.2.1. Գոր ծո ղութ յուն նե րի եր կաս տի ճան ծրագ րեր46

Էա կան է, որ կո ռուպ ցիա յի հար ցը բարձ րաց վի կազ մա կեր պութ յան ա մե նա բարձր մա
կար դա կում և  դառ նա քա ղա քա կա նութ յան թե մա: Բա րե վար քութ յան վե րա բեր յալ գոր ծո
ղութ յուն նե րի ծրա գի րը (նե րառ յալ ոս տի կա նա կան բո լոր ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար) պետք 
է մշակ վի ամ բողջ կազ մա կեր պութ յան հա մար և  հաս տատ վի ղե կա վա րութ յան կող մից:

Ինչ պես ար դեն նշվել է, ոս տի կա նութ յու նը միա տարր ամ բող ջութ յուն չէ: Դրան առնչ վող 
ռիս կե րը և ք րեա կան ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի խոր քում ըն կած հար ցե րը նման չեն 
տե ղա մա սա յին, սահ մա նա պահ, ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յան, հա տուկ ստո րա բա ժա
նում նե րի  աշ խա տան քին առնչ վող հար ցե րին, հետ ևա բար կո ռուպ ցիա յին վե րա բե րող ռիս
կե րը կա րող են տար բեր լի նել՝ ըստ շա հագր գիռ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րի: Ի լրումն գոր ծո ղութ յուն նե րի համ ընդ հա նուր ծրագ րի՝ կազ մա կեր պութ
յան տար բեր մա կար դակ նե րում հար կա վոր է մշա կել հա տուկ և լ րա ցու ցիչ գոր ծո ղութ յուն
ներ կամ գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րեր: 

3.2.2. Կան խար գե լիչ և  հա կազ դող մո տե ցում

Այս ընդ հա նուր և  ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րե րի նպա տա կը կո
ռուպ ցիոն գոր ծո ղութ յուն նե րը կան խար գե լելն է: Հար կա վոր է հա կազ դել յու րա քանչ յուր ոչ 
ճիշտ գոր ծո ղութ յան, հետ ևա բար գոր ծո ղութ յուն նե րի այդ ծրագ րե րը պետք է միա վո րեն 
եր կու լրա ցու ցիչ մո տե ցում՝ կան խար գե լիչ և  հա կազ դող:

Կան խար գե լիչ մո տեց ման նպա տակն աշ խա տա կազ մի ան դամ նե րին ա ջակ ցութ յուն 
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ա ռա ջար կելն է և ն րանց ցու ցում ներ տալն այն ո րո շում նե րի մա սով, ո րոնք նրանք ստիպ
ված են կա յաց նել, և  այն հար ցե րը, ո րոնք նրանք ի րենք ի րենց են տա լիս բա րե վար քութ յան 
վե րա բեր յալ: Այս մո տե ցու մը նա խա տես ված է հատ կա պես է թի կա կան վար քա գի ծը խթա
նե լու հա մար: Կան խար գե լիչ գոր ծիք նե րի ցան կը նե րա ռում է ի րա զեկ վա ծութ յու նը բարձ
րաց նող գոր ծո ղութ յուն նե րը (օր.՝  կա պի մի ջոց նե րի շնոր հիվ), ու սում նա կան պա րապ մունք
նե րի (օր.՝  եր կընտ րանք նե րը կար գա վո րե լու ին տե րակ տիվ վար ժութ յուն ներ, աշ խա տա ժո
ղով ներ), անձ նա կազ մի ան դամ նե րի հա մար ան հա տա կան մար զում նե րի (օր.՝  դաս տիա
րա կութ յուն) և  այլ օ ժան դակ նա խա ձեռ նութ յուն ներ (օր.՝  բա րե վար քութ յան   վե րա բեր յալ 
հար ցե րին պա տաս խա նե լու  հա մար խորհր դատ վա կան ու փոր ձա գի տա կան կենտ րոն):

Հա կազ դող մո տե ցու մը նպա տակ ու նի կան խար գե լե լու և շտ կե լու կազ մա կեր պու 
թյունում բա րե վար քութ յան խախ տում նե րը: Անձ նա կազ մի հա յե ցո ղա կան ո րոշ ման ա զա
տութ յու նը ղե կա վար վում է խիստ կա նոն նե րով (օր.՝  կար գա պա հութ յան  կա նոն նե րով), 
ման րակր կիտ ըն թա ցա կար գե րով և  հա մա պար փակ ներ քին ու ար տա քին վե րահս կո ղութ
յամբ (վե րահս կիչ մար մին ներ):

Թե պետ հա կազ դող մո տե ցումն ա պա հո վում է վար քագ ծի մաք րութ յան ե րաշ խա վոր
ման հիմ նա կան շրջա նա կը, կան խար գե լիչ մո տե ցու մը ներգ րավ ված ան ձանց հնա րա վո
րութ յուն է տա լիս լի նել է թի կա կան ա ռու մով ա վե լի հա վակ նոտ և  հաղ թա հա րել բա րե վար
քութ յանն առնչ վող բարդ եր կընտ րանք նե րը (տե՛ս Գ լուխ 5):

3.2.3. Վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քեր

Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան ներ սում ո րոշ ված ար ժեք ներն ի րա կա նութ յուն 
դարձ նե լու նպա տա կով կար ևոր է այդ ար ժեք նե րի նյու թա կա նա ցումն ու ամ րապն դու մը 
կա նո նագր քե րի մի ջո ցով:

3.2.3.1. Ինչ պի սի՞ լու ծում ներ է հար կա վոր ընտ րել

Գո յութ յուն ու նեն տար բեր տե սա կի կա նո նագր քեր: Ոս տի կա նա կան ո րոշ ծա ռա
յութ յուն ներ նա խընտ րել են է թի կան (Հյու սի սա յին Իռ լան դիա յի ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յան է թի կա յի կա նո նա գիր քը, ի րա վա պահ նե րի հա մար Ին տեր պո լի է թի կա յի կա նո
նա գիր քը), մի խումբ էլ՝ դեոն թո լո գիան (Ֆրան սիա յի ազ գա յին ոս տի կա նութ յուն, Քվե բե
կի ոս տի կա նութ յուն, Բու րուն դիի ազ գա յին ոս տի կա նութ յուն), իսկ մյուս նե րը՝ վար վե ցո
ղութ յան կա նո նա գիր քը (Մա կե դո նիա յի ոս տի կա նութ յուն,  Ավստ րա լիա յում՝ Քո ւինս լեն
դի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն): Ոս տի կա նա կան ո րոշ ծա ռա յութ յուն ներ էլ ընտ րել 
են խա ռը լու ծու մը (Լատ վիա յի ոս տի կա նութ յան բա րե վար քութ յան և  վար վե ցո ղութ յան 
կա նո նա գիր քը): Բա ցի այդ, ո րոշ կա նո նագր քեր օ րեն քի ուժ ու նեն, իսկ մյուս նե րը՝ ոչ:

Ըմբռ նե լի են այլ լու ծում ներ, զո րօ րի նակ՝ ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յու նը, հա տուկ 
հանձ նա րա րա կան նե րը և/ կամ  հրա հանգ նե րը (Ֆրան սիա յի Ազ գա յին ժան դար մե րիա) 
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կամ օ րեն քի այլ  դրույթ ներ (ոս տի կա նութ յան մա սին Շվե դիա յի Ազ գա յին խորհր դի օ րեն
քը՝ մեկ նա բա նութ յուն նե րով): Կա տար յալ լու ծում չկա: Այս բո լոր մե թոդ ներն էլ ու նեն 
ա ռա վե լութ յուն ներ և  սահ մա նա փա կում ներ: Լու ծում նե րը սո վո րա բար զու գակց վում են 
այլ լու ծում նե րի հետ, ոչ թե կի րառ վում  ա ռան ձինա ռան ձին: Օ րի նակ՝ այն կազ մա կեր
պութ յուն նե րը, ո րոնք օգտ վում են ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յու նից, սո վո րա բար մշա
կում և  տար բեր ձևե րով տա րա ծում են  լրա ցու ցիչ և  ա ռա վել ֆոր մալ դրույթ ներ (օր.՝ 
 Բել գիա յի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներն ու նեն և՛ մաս նա գի տա կան կա նո նա գիրք, 
և՛ ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յուն):

Մե թո դի ընտ րութ յու նը կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից՝

• ինչ պի սի՞ մե թոդ ներ են ար դեն իսկ օգ տա գործ վում.

• ինչ պե՞ս է բնու թագր վում ներ կա յիս ոս տի կա նա կան հա մա կար գը.

• ինչ պի սի՞ նպա տա կի են փոր ձում հաս նել.

• ինչ պի սի՞ն է հա մա տեքս տը (ան ցու մա յին, միա ձու լում և  վե րա կազ մա կեր պում).

• ո րո՞նք են կազ մա կեր պութ յան առջև ա պա գա յում ծա ռա ցող հար ցերն ու մար տա

հ րա վեր նե րը:
Օ րեն քի ուժ ու նե ցող կա նո նագր քե րը կա ռա վա րութ յան ցայ տուն ար տա հայտ ված կամ
քի արդ յունքն են՝ դրանց շնոր հել այդ կար գա վի ճա կը: Ընդ հան րա պես, կա ռա վա րութ
յան գործն է ո րո շել, թե ինչ պի սի լու ծում ընտ րել: Դա չի նշա նա կում, որ ոս տի կա նութ յան 
ղե կա վա րութ յու նը ներգ րավ ված չէ ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում: Կախ ված 
հա մա տեքս տից՝ նա խա րա րութ յու նը կա րող է խնդրել ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յա
նը կա նո նա գիրք մշա կել՝ միայն    կար գա վո րիչ կար գա վի ճա կով կամ տե ղե կատ վա կան 
ար ժե քով, կամ էլ կա նո նա գիր քը լրաց նել հա տուկ ու ղե նիշ նե րով կամ ի րենց մա կար դա
կում մշակ ված կա նո նադ րութ յամբ:  

3.2.3.2. Ի՞նչ պետք է պա րու նա կի վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիր քը

Նե րա ծութ յան մեջ կա նո նագր քե րի սահ ման ման վե րա բեր յալ նշված է, որ այս գլխում 
նա խա պատ վութ յու նը տրվում է մաս նա գի տա կան կա նո նագր քե րին, ո րոնց ու շադ րութ
յան կենտ րո նում և՛ ընդ հա նուր հա յե ցա կար գերն են (է թի կա), և՛ կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե
րը (վար վե ցո ղութ յուն, վար քա գիծ): Այս խա ռը մո տեց ման հի ման վրա մենք ա ռա ջար
կում ենք, որ մաս նա գի տա կան կա նո նագր քում ար ծարծ վեն ստորև ներ կա յաց վող Պա
տու հան 4ում ուր վագծ ված կող մե րը:
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Պա տու հան 4: Վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի կող մե րը  

• Ընդ հա նուր կող մեր: Հա վա տար մութ յուն, մաք րութ յուն, պա տաս խա նատ վութ

յուն, ա նա չա ռութ յուն, թա փան ցի կութ յուն, հա սա նե լիութ յուն, ուղ ղա մտութ յուն 

(ան կեղ ծութ յուն) և  մարդ կա յին ար ժա նա պատ վութ յուն:

• Վար քագ ծին վե րա բե րող կող մեր: Սրանք լու սա բան ված են  ստորև ներ կա յաց

ված հար ցե րին վե րա բե րող դրույթ նե րում՝

  պար տա կա նութ յուն նե րի կա տա րում ան կա շառ ձևով (հան ցա գործ նե րին տե

ղե կատ վութ յան տրա մադ րում).

  նվի րատ վութ յուն ներ, պարգ ևատ րում ներ, օ գուտ ներ, ար տո նութ յուն ներ, ըն ծա ներ 

(ըն դու նում, վճա րում).

  շա հե րի բա խում (հո վա նա վո րութ յուն).

  ան հա մա տե ղե լիութ յուն (այլ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցում).

  շա հույթ չհե տապն դող գոր ծու նեութ յան մի ջամ տութ յուն (որ ևէ մե կին ա ռա ջար կե լով).

  կա լան քի տակ գտնված ժա մա նակ ան հար կի ա ռա վե լութ յուն ստա նալ մե կի նկատ

մամբ կամ դա ստա նա լու փորձ.

  հան րա յին մի ջոց նե րի պատ շաճ օգ տա գոր ծում` կապ ված օ րեն քի ար դար ու ա նա չառ 

կի րա ռութ յան հետ .

  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցում.

  պե տա կան ծա ռա յութ յու նից դուրս գալ (նախ կին պետ ծա ռա յո ղը չպետք է օգ տա գոր

ծի կամ բա ցա հայ տի գաղտ նի տե ղե կատ վութ յուն, ո րը ձեռք է բե րել  իբրև պե տծա

ռա յող, ե թե   օ րեն քով լիա զոր ված չէ դա ա նելու).

  լիա զո րութ յուն նե րի կամ իշ խա նութ յան չա րա շա հում.

  տե ղե կատ վութ յան կա ռա վա րում (մաս նա գի տա կան և  անձ նա կան կյան քի միջև 

ե ղած սահ մա նը).

  ու նեց ված քի հայ տա րա րագ րում.

  քա ղա քա կան և  հա սա րա կա կան չե զո քութ յուն.

  ի րա վա պա հի հա մար այդ կար գա վի ճա կով գոր ծե լու ար գել քը, երբ նա աշ խա տան քի 

վայ րում չի գտնվում, երբ նա ֆի զի կա պես դուրս է իր աշ խար հագ րա կան ընդ դա

տութ յու նից կամ դա տա կան գոր ծե րի շրջա նա կում, ո րոնք ին քը  լիա զոր ված չէ վա

րե լու.

  այն պա հան ջը, ըստ ո րի ո րոշ զգա յուն ա ռա ջադ րանք ներ, զո րօ րի նակ՝ կաս կած յալ նե

րի հար ցաքն նութ յու նը, պետք է կա նո նա վոր կեր պով կա տար վեն վկա նե րի ներ կա

յութ յամբ և, ե թե հնա րա վոր է, տե սա ձայ նագր վեն:
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Վե րը բեր ված ցան կը կա րե լի է լրաց նել  այլ տար րե րով, ինչ պի սիք են՝ ռիս կե րի վեր
լու ծութ յու նը և  կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածք ներն ու վե րահս կիչ մե խա նիզմ նե րը 
գոր ծի դնե լը (տե՛ս Ոս տի կա նութ յան է թի կա յի եվ րո պա կան կա նո նագր քում ման րա մասն 
շա րադր ված հանձ նա րա րա կան նե րը): Ի լրումն դրա` վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի 
բո վան դա կութ յու նը կա րե լի է վերց նել այլ աղբ յուր նե րից, ինչ պի սիք են ազ գա յին սահ
մա նադ րութ յուն նե րը և  օ րենք նե րը: 

3.2.3.3. Վարվեցողության կանոնագրքի կիրառումը

Վարվեցողության կանոնագրքի իմաստն այն է, որ այն պետք է իմանան, հասկանան, 
ընդունեն և կիրառեն բոլոր աշխատակիցները: Ուստի կանոնագիրքը պետք է կիրառվի 
ոստիկանության գործունեության բոլոր ասպարեզներում՝ վերապատրաստում, հա
ղորդակցություն, մարդկային ռեսուրսներ, ղեկավարում, ոստիկանական ընթացակարգեր 
և վերահսկողության մեխանիզմներ: Երկարաժամկետ կտրվածքում ցանկալի 
առաջընթաց կարելի է ապահովել միայն այս բոլոր փոփոխականների միջև անխափան 
գործակցության արդյունքում:

3.2.4. Վե րա պատ րաս տու մը

Էա կան է, որ ոս տի կա նութ յան անձ նա կազմն ա րա գո րեն տե ղե կաց վի կազ մա կեր
պութ յան ար ժեք նե րի մա սին և դ րանց հա վա տա րիմ լի նի, հետ ևա բար է թի կան պետք է 
նե րառ վի սկզբնա կան ու սուց ման ծրագ րում: Է թի կան պետք է լի նի հա տուկ դա սըն թա
ցի ա ռար կան, սա կայն է թի կա յի կա նոն ներն ու նոր մե րը նույն պես պետք է նե րառ վեն 
դա սա վանդ վող բո լոր ա ռար կա նե րի մեջ:  Այդ սկզբունք նե րի պար բե րա կան հի շե ցու մը 
ա վե լի է դյու րաց նում վե րա բեր մուն քի փո փո խութ յու նը: Ի րենց ամ բողջ կա րիե րա յի ըն
թաց քում ոս տի կան ներն այլ ընտ րութ յուն չու նեն, քան պահ պա նել ի րենց գի տե լիք նե
րը և/ կամ մաս նա գի տա նան: Դա ա նե լու ցան կա ցած ա ռիթ նրանք պետք է  օգ տա գոր
ծեն (շա րու նա կա կան ու սու ցում, մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում)՝ պար բե րա բար 
կրկնե լու հա մար է թի կա յի ա ռաջ նա յին սկզբունք նե րը (տե՛ս Գ լուխ 8):
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Օ րի նակ 2: ՆՅՈԲը և  կո ռուպ ցիան

Նյու Յոր քի ոս տի կա նութ յան բա ժան մուն քում (ՆՅՈԲ) ոս տի կան նե րի ամ բողջ կա րիե
րա յի ըն թաց քում կո ռուպ ցիա յին մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում: Ա մեն ան գամ, երբ ոս տի
կան նե րի պաշ տո նը բարձ րաց նում են, նրանց հա մար անց կաց նում են վե րա պատ րաստ
ման դա սըն թաց ներ, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան կա տա րել շատացած պար տա կա նութ
յուն նե րը: Նոր ղե կա վար նե րը տե ղե կա նում են կա ռա վար ման տե սանկ յու նից է թի կա կան 
եր կընտ րանք նե րի մա սին: Այդ ծրա գի րը կոչ վում է «Սեր ժա՛նտ, քո հերթն է»: Այդ տեղ նրանց 
են ներ կա յաց նում կա ռա վար ման եր կընտ րան քը, և  ոս տի կան նե րը պետք է ար ձա գան քեն 
դրա է թի կա կան մար տահ րա վեր նե րին: Այս դա սըն թա ցին մաս նակ ցող ոս տի կան նե րի հա
մար ցու ցադ րում են բա րե վար քութ յան ստուգ ման մա սին պատ մող տե սան յու թեր: Ստու
գումն անց կաց վում է ղե կա վար նե րի նկատ մամբ: Տե սան յու թում  պատմ վում է  նրանց 
մա սին, ով քեր չեն կա րո ղա ցել ճիշտ գոր ծել: ՆՅՈԲի նոր ոս տի կան նե րին ներ կա յաց վում 
է եր կընտ րան քի վե րա բեր յալ ու սում նա կան դա սըն թաց՝ դե րեր խա ղա լու մի ջո ցով, որ տեղ 
ոս տի կան նե րը ծա նո թա նում են է թի կա կան եր կընտ րանք նե րով զա նա զան ի րա վի ճակ նե
րի: Ոս տի կան նե րը պետք է ո րո շում ըն դու նեն այն մա սին, թե ինչ պես գոր ծեն:

3.2.5. Հա ղոր դակ ցութ յուն

Եր բեմն վերապատրաստման դասընթացների միջև բավականաչափ ժա մա նա կ է 
մնում, ուս տի էա կան է, որ կո ռուպ ցիա յին առնչ վող ո րո շա կի է թի կա կան սկզբունք նե րի 
մնա ցած մա սը կա նո նա վոր կեր պով ներ կա յաց վի: Ներ քին հա ղոր դակ ցութ յան գոր ծո
ղութ յուն նե րը կա րող են կա տա րել դրա մի մա սը՝ անձ նա կազ մի ի րա զեկ վա ծութ յու նը 
բարձ րաց նե լու և  ո րո շա կի սկզբունք նե րի վե րա բեր յալ մեկ նա բա նութ յուն ներ տրա մա
դրե լու մի ջո ցով: Այդ սկզբունք նե րի ընտ րութ յու նը սո վո րա բար թե լադ րում են կազ մա
կեր պութ յու նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րը,  մի ջա դե պերն ու ռիս կե րը:

Օ րի նակ 3: Կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու ռազ մա վա րութ յու նը 

Մա դա գաս կա րում
Ինչոր բան ա սելն ու գրե լը հա ղոր դակ ցութ յան մի մասն է, իսկ հաս կաց ված լի նե

լը՝ մյու սը: Այդ առումով տեղին է Մա դա գաս կա րի  օ րի նա կը: Կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն 
զբաղ վե լու նպա տա կով Մա դա գաս կա րում ստեղծ վել է Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի 
ազ գա յին բարձր խոր հուրդ: Այդ մարմ նի ռազ մա վա րութ յու նը, ի թիվս այլ հար ցե րի, 
կենտ րո նա ցած է տնտե սա կան ու ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի վե րա բեր յալ տեքս տե րի 
մաս սա յա կա նաց ման վրա: Կա րե լի է ա սել, որ ոս տի կա նութ յան է թի կա յին վե րա բե րող 
դրույթ նե րի մաս սա յա կա նացումը և  պար զեց ումը օգնում են ա պա հո վելու անձ նա
կազ մի ա վե լի մեծ հա վա տար մութ յուն և, միա ժա մա նակ, կո ռուպ ցիա յի կան խար գել
ման գոր ծում մարդ կանց ա վե լի մեծ ներգ րավ վա ծութ յուն: 
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Ինչ պի սի գոր ծո ղութ յուն ներ էլ որ գոր ծի դրվեն, և՛ ներ քին (անձ նա կազ մի հա մար), 
և՛ ար տա քին (քա ղա քա ցի նե րի և  իշ խա նութ յուն նե րի հա մար) հա ղոր դակ ցութ յու նը կա
տար ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր գոր ծիք է: Կարևոր է, որ այդ հա ղոր դակ ցութ յու նը 
լի նի՝

• կրկնվող՝ կրկնվի տար բեր ձևե րով.

• հաս տա տուն՝  եր կա րա ժամ կետ կամ մշտա կան.

• վստա հե լի՝ օբ յեկ տիվ.

• հետ ևո ղա կան՝ ա ռա քե լութ յա նը և  դի տարկ վող գոր ծո ղութ յուն նե րին հա մա հունչ:
Եվ, վեր ջա պես, հա ղոր դակ ցութ յունն ա ռա ջին հեր թին նե րա ռում է ան հա տին, ով 

ինքն ի րեն տա լիս է հետև յալ հար ցե րը՝ «Ո՞վ եմ ես» «Ի՞նչ եմ ցան կա նում ար տա հայ տել», 
«Ինչ պե՞ս» «Ե՞րբ», «Ու՞մ» և «Ին չո՞ւ»: Այս ա մե նը նկա տի ու նե նա լով՝  Ավստ րա լիա յում 
Քո ւինս լեն դի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը մշա կել է ինք նաս տու գում (թեստ), ո րը ոս
տի կան նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս նախ քան ինչոր գոր ծո ղութ յուն ձեռ նար կե լը 
կա տա րել ինք նագ նա հա տում: Թես տում քննարկ վում է հետև յա լը՝

• Արդ յո՞ք Ձեր ո րո շու մը կդի մա նա հա մայն քի կամ ծա ռա յութ յան կող մից կա տար վող 

վե րահս կո ղութ յա նը:

• Ձեր ո րո շու մը հա մա հու՞նչ է Ձեր երդ մա նը, վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քին և 

 ծա ռա յութ յան քա ղա քա կա նութ յա նը:

• Արդ յո՞ք Ձեր ո րո շումն օ րի նա կան է: Արդ յո՞ք այն հա մա հունչ է բո լոր օ րենք նե րին, 

են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րին և  կա նոն նե րին:

• Արդ յո՞ք Ձեր ո րո շումն ար դա րա ցի է հա մայն քի, Ձեր ըն տա նի քի ան դամ նե րի և 

 գոր ծըն կեր նե րի նկատ մամբ:

3.2.6.  Մարդ կա յին ռե սուրս ներ

Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի նկատ մամբ վար վող պրակ տի կա յում բա րե վար քութ յու նը 
մտցնե լը (ինչ պես օ րի նակ՝ անձ նա կազ մի գնա հա տու մը, պաշ տո նի բարձ րա ցու մը, ընտ
րութ յու նը, տե ղա շար ժը և  այլն) նպաս տում է ոս տի կան նե րի վար քագ ծի վրա նե րազ
դե լուն: Այդ ա ռու մով  Բել գիա յի ոս տի կա նութ յան գնա հատ ման ձևի մի մասն այն է, թե 
գնա հատ ված անձ նա կազմն ինչ պես է  ի րա կա նաց րել ոս տի կա նութ յան ար ժեք նե րը, այ
սինքն՝ բա րե վար քութ յունն իր ա մե նօր յա աշ խա տան քում: Ան շուշտ, անձ նա կազ մի բա
ցա սա կան գնա հա տա կա նը բա րե վար քութ յան մա սով զգա լի ազ դե ցութ յուն ու նի նրա 
կա րիե րա յի զար գաց ման, իսկ արդ յուն քում՝  վար ձատ րութ յան վրա:
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Օ րի նակ 4: Անձ նա կան է թի կա յի աու դի տը

Ան ձի հա մար միշտ չէ, որ հեշտ է ինքն ի րեն գնա հա տել և  հարց նել՝ «Բա րե վար քութ
յան   ար ժեք նե րի ա ռու մով որ տե՞ղ եմ ես գտնվում»: Այս հարցն ու սում նա սի րե լու նպա
տա կով Մի շել Ժի րո դոն47 ստեղ ծել է գնա հատ ման գոր ծիք, ո րը կոչ վում է անձ նա կան 
է թի կա յի աու դիտ, և  ո րը Վար քագ ծի ռիս կե րի գնա հատ ման ու ռազ մա վա րա կան հա
մա կար գե րի ծրագ րի մի մասն է: Այս գոր ծի քը, որն ի րա կա նաց վել է ԱՄՆի և  Կա նա
դա յի ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում, նպա տակ ու նի մշա կե լու «բա րե վար
քութ յան կղզյակ ներ» բարձրռիս կա յին ստո րա բա ժա նում նե րում, զո րօ րի նակ՝  թմրան յու
թե րի, կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան և  այլ մաս նա գի տա ցած գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ժա մա նակ: Այդ ստուգ ման ըն թաց քում Ժի րո դոն յու րա քանչ յուր ան հա տի պատ կե րում 
է ե րե սուն ան հա տա կան դի մագ ծե րով, աշ խա տան քի նկատ մամբ քննա դա տա կան վե
րա բեր մուն քով և  է թի կա կան նկա տա ռում նե րով: Յու րա քանչ յու րը ներ կա յաց նում է այդ 
տե ղե կատ վութ յու նը և ս տա նում իր գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ գաղտ նի պա տաս խան:

3.2.7. Ղե կա վար ման ո ճը 

Ղե կա վար նե րի դե րա կա տա րութ յու նը չա փա զանց կար ևոր է: Քա նի որ նրանք փոխ
գոր ծակ ցում են անձ նա կազ մի հետ, նրանց ա վե լի լավ են ճա նա չում և ն րանց վրա մեծ 
ազ դե ցութ յուն ու նեն: Ղե կա վար ման նրանց ո ճը, այն ձևը, ո րով նրանք խո սում են կամ 
լավ օ րի նակ ծա ռա յում, անձ նա կազ մի վրա կու նե նա կամ չի ու նե նա դրա կան ազ դե ցութ
յուն և ն րանց կխրա խու սի ա վե լի դյու րին կեր պով հա վա տա րիմ լի նել կամ չլի նել կազ մա
կեր պութ յան է թի կա կան սկզբունք նե րին (տե՛ս Գ լուխ 3):

3.2.8. Ղե կա վար ման մե թոդ նե րը

Կազ մա կեր պութ յան աշ խա տե լու ձևը բա րեն պաստ կամ ան բա րեն պաստ պայ ման
ներ է ստեղ ծում է թի կա յի կեն սա գործ ման վրա: Քիչ հա վա նա կան է, որ լավ մշակ ված վե
րահս կիչ (կան խար գե լիչ և  հա կազ դող) հա մա կարգ ու նե ցող կազ մա կեր պութ յու նը բախ
վի մաս նա գի տա կան է թի կա յի խնդիր նե րին:

3.2.9. Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ըն թա ցա կար գե րը

Մաս նա գի տա կան կա նո նագր քում ամ րագր ված ար ժեք ներն ու սկզբունք նե րը պետք 
է պար բե րա բար ի րա կա նաց վեն օ պե րա տիվ տակ տի կա կան ըն թա ցա կար գե րով, ինչ
պես նաև մի ջամ տութ յան տար բեր հնարք նե րով: Ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քա յին ըն
թա ցա կար գե րի վրա ազ դե ցութ յու նը հնա րա վոր է դարձ նում գոր ծըն թա ցի վեր ջում փո
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խել ոս տի կա նի վար քա գի ծը: Ճա նա պար հա յին ստու գում անց կաց նե լու ըն թա ցա կար գը 
նկա րագ րող հրա հան գը մշտա պես հղում է ա նում մաս նա գի տա կան կա նո նա գրքի տա
ր րե րին, ինչ պի սիք են՝ գաղտ նիութ յան նկատ մամբ հար գան քը, քա ղա քա վարու թ յու նը, 
ա նա չա ռութ յու նը և  մարդ կա յին ար ժա նա պատ վութ յու նը:  

3.2.10. Վե րահս կո ղա կան մե խա նիզմ նե րի ի րա կա նա ցու մը

Վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի առ կա յութ յու նը վար քա գի ծը փո խե լու հա մար բա
վա րար չէ: Կար ևոր է, որ կա նո նա գիր քը կեն սա գործ վի: Այդ ա ռա ջադ րան քը կա րե լի է 
տալ ար տա քին և/ կամ ներ քին վե րահս կո ղա կան մարմ նի, օր.՝  ընդ հա նուր տես չութ յա նը: 
Այդ մարմ նի դե րա կա տա րութ յունն այս ո լոր տում չպետք է դի տարկ վի իբրև պատ ժիչ, 
այլ ա վե լի շուտ` իբրև աու դի տա յին գոր ծա ռույթ, այ սինքն՝ ներ կա յաց նի վեր լու ծութ յուն 
և  ա ռա ջար կութ յուն ներ (տե՛ս Գ լուխ 5 և 6):

Օ րի նակ` Բել գիա յի ոս տի կա նութ յան ընդ հա նուր տես չութ յու նը, բա ցի քննիչ գոր ծա
ռույ թից, նաև աու դիտ է ի րա կա նաց նում, ու նի խորհր դատ վա կան դե րա կա տա րութ յուն: 
Ինչ վե րա բե րում է է թի կա յին, այն, ի թիվս այլ բա նե րի, կա ռա վա րութ յանն ա ռա ջար կում 
է վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քում կա տա րել վե րամ շա կում ներ:

Քայլ 4: Ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի գնա հա տու մը

Վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի հաս տա տու մից և  այն գոր ծի դնե լուց հե տո կար ևոր 
է գնա հա տել դրա ազ դե ցութ յու նը ոս տի կան նե րի վար քագ ծի վրա: Կա նո նագր քի մշտա
դի տարկ ման (մո նի թո րին գի) հա մար պա տաս խա նա տու ստո րա բա ժա նու մը կամ վար
չութ յու նը պետք է ու նակ լի նի հետ ևե լու գոր ծըն թա ցի է վոլ յու ցիա յին և  հա մոզ վի, որ այն 
տա լիս է ակն կալ վող արդ յունք նե րը: Այդ նպա տա կով այն պետք է սահ մա նի ո րո շա կի 
ցու ցիչ ներ, ո րոն ցով գնա հա տի, թե գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը ինչ չա փով է հաս նում 
իր նպա տա կին, և  կա տա րի հարկ ե ղած փո փո խութ յուն նե րը, ինչ պես նաև մշա կի արդ
յունք նե րի վրա հիմն ված նոր քա ղա քա կա նութ յուն: Այդ ցու ցիչ նե րը ցան կում նե րա ռե լու 
և  դա սա կար գե լու հա մար տե՛ս ս տորև բեր վող Պա տու հան 5ը:
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Պա տու հան 5: Ցու ցիչ նե րի օ րի նակ ներ

Ար տադ րանք Ելք (արդ յունք ներ) Ելք (բա վա րար վա
ծու թ յուն)

  Ու սուց ման ըն թաց քում 

կո ռուպ ցիա յին նվիր ված 

ժա մե րը,

  թե մա յի վե րա բեր յալ ու

ղերձ նե րի թի վը, ո րոնք 

ո րո շա կի ժա մա նա կա

հատ վա ծում տա րած

վում են ներ քին և  ար

տա քին ձևով,

  կո ռուպ ցիան կան խար

գե լե լուն միտ ված փո փո

խութ յան են թարկ ված 

կա նոն նե րի թի վը: 

  Կո ռուպ ցիա յին վե րա բե

րող կար գա պա հա կան 

դեպ քե րի տո կո սա յին հա

րա բե րակ ցութ յու նը,

  ոս տի կան նե րի դեմ ներ

կա յաց ված բո ղոք նե րի 

թի վը,

  ոս տի կան նե րի նկատ

մամբ քրեա կան կար գով  

դա տա պար տում նե րի թի

վը:

  Ոս տի կա նութ յա նը 

վստա հող հան րութ

յան տո կո սա յին հա

րա բե րակ ցութ յու նը,

  ինչ պի սին է   ոս տի

կա նութ յան բա րե

վար քու թ յան ըն կա

լու մը հան րութ յան 

կող մից (և՛ ներ քին, 

և՛ ար տա քին):

Կատարողականիցուցիչները(ելք) տա լիս են հետև յալ հար ցի պա տաս խա նը՝ «Ես 
դեռևս ճիշտ ու ղու վրա եմ»: Դրանք օգ տա գործ վում են ստու գե լու հա մար, թե արդ յոք 
ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում նե րը կա տար վել են ըստ ծրագ րի: Մնա ցած ցու ցիչ ներն օգ
տա գործ վում են գոր ծըն թա ցի  արդ յուն քը (ել քը) չա փե լու հա մար: Դրանք տա լիս են 
հետև յալ հար ցի պա տաս խա նը՝ «Արդ յո՞ք ես հա սել եմ ճիշտ վերջ նա կե տին»: Այդ ցու ցիչ
նե րը եր կու տե սա կի են՝

• Արդ յունք նե րի ցու ցիչ ներ: Սրանք տե ղե կատ վութ յուն են տա լիս այն վար քագ ծի 

մա սին, ո րը ել քի ի րա կա նաց ման արդ յունքն է:

• Բա վա րար վա ծութ յան ցու ցիչ ներ: Սրանց նպա տա կը ոս տի կան նե րի կամ հան

րութ յան կար ծի քի ու սում նա սի րութ յունն է գոր ծու նեութ յան և/ կամ կա տա րո ղա

կա նի մա սին:
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Հա մայն աշ խար հում գո յութ յուն ու նի ոս տի կա նա կան հա մա կար գե րի մեծ բազ մա
զա նութ յուն: Դրանց միջև ե ղած տար բե րութ յուն նե րը վե րա բե րում են կազ մա կերպ չա
կան կող մե րին, ինչ պես նաև երկր նե րի զար գաց ման աս տի ճա նին: Այդ ա ռու մով նույն 
ի րա վի ճա կը տար բեր երկր նե րում կա րող է տար բեր լի նել: Ո րոշ երկր ներ (օր.՝  Ար ևել
յան Եվ րո պա յում կամ Ա սիա յում) դեռևս ստիպ ված են գործ ու նե նալ հետ կոնֆ լիկ տա
յին բար դութ յուն նե րի հետ, մյուս նե րը գտնվում են ան ցու մա յին փու լում (օր.՝ բալ կան յան 
երկր նե րը) կամ դար ձել են ժո ղովր դա վա րա կան երկր ներ (օր.՝  Արևմտ յան Եվ րո պա յում): 
Տար բեր փոր ձա ռութ յուն ու նե նա լով հան դերձ՝ այդ բո լոր երկր նե րի առջև ծա ռա ցած է  
տար բեր աս տի ճա նի կո ռուպ ցիան: Հա մա տեքս տի այդ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ազ
դում են  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի աշ խա տան քի վրա: 1ին գլխում ման րա
մասն կեր պով և  ո րո շա կի հա մա տեքս տում ներ կա յաց ված է  ոս տի կա նութ յու նում առ կա 
կո ռուպ ցիան, ինչ պես նաև դրա բնու թա գի րը:

4.1. Հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր ներ

Հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րում քա ղա քա կան հաս տա տութ յուն նե րի ոչնչացման 
հետ մեկ տեղ հա ճախ անվ տան գութ յան մեծ պա կաս կա՝ բռնութ յուն նե րի ո րոշ ձևե րի 
ա հագ նա ցու մով: Անվ տան գութ յան ու ժե րը հա ճախ ներգ րավ ված են ե ղել հա կա մար
տութ յուն նե րում, չա րա շա հել մար դու ի րա վունք նե րը, ուս տի նրանց բո լո րո վին չեն վստա
հում: Կա րող է գայ թակ ղիչ լի նել հետ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա կում ա նա պա հո վութ յան 
պատ ճա ռով  շա րու նա կել ոս տի կա նութ յունն օգ տա գոր ծել իբրև պատ ժիչ գոր ծիք՝ և՛ 
քա ղա քա կան իշ խա նութ յուն նե րի, և՛ հենց իր՝ ոս տի կա նութ յան կող մից: Հա ճախ հարկ 
է լի նում կա տա րել հա մա կար գա յին բա րե փո խում ներ, այդ թվում՝ անվտան գութ յան48 
ուժե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը ղե կա վա րող օ րենսդ րութ յան փո փո խութ յուն ներ:

Վե րա կա ռու ցու մը հետ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա կում գտնվող երկր նե րի ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի առջև ծա ռա ցած ա մե նա մեծ մար տահ րա վերն է: Այդ ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պա տե րազ մից հե տո վեր ջերս են ստեղծ վել և զ բաղ ված 
են հաշ տեց մամբ: Հետ ևա բար դրանք հա ճախ տար բեր ծա գում ու նե ցող  մարդ կանց, 
ինչ պի սին են, օ րի նակ, նախ կին ապս տամբ նե րը, զին վոր նե րը և  էթ նի կա կան տար բեր 
խմբե րի ան դամ նե րը, ստիպ ված են թույլ տալ մտնել ի րենց շար քե րը (տե՛ս ստորև բեր
վող 5րդ  օ րի նա կը): Նրանց ա ռա ջադ րան քը բարդ է եր կու պատ ճա ռով. առա ջի ն՝ հար

Ո րո շա կի հա մա տեքս տե րում 
ար ժեք նե րի, կա նոն նե րի և 
վար քագ ծի ներա ռու մը

4
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կա վոր է ին տեգ րել տար բեր, ան գամ թշնա մա կան մշա կույթ ներ և մ տա ծե լա կեր պեր: 
Երկ րոր դ՝ նրանք պա տե րազ մա կան հա մա տեքս տին ներ հա տուկ ռազ մա կան ար ժեք նե
րը պետք է փո խա րի նեն դե պի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յուն ուղղ ված ար ժեք նե
րով:

Հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րում ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի նա խա
ձեռ նած ա ռա ջին հիմ նա կան գոր ծե րից մե կը բո լո րի հա մար միև նույն հե նա կե տե րի և  
ե լա կե տա յին դիր քո րո շում նե րի ներ մու ծումն է: Այլ կերպ ա սած՝ դրանք ստեղ ծում են նոր 
ընդ հա նուր մշա կույթ: Այդ գոր ծըն թա ցը սո վո րա բար հապշ տապ ձևով է կա տար վում: 
Նոր սկզբունք նե րը պար տադր վում կամ ի րա կա նաց վում են հրա մա յա կան ե ղա նա կով՝ 
հիմ նա կա նում մի ջազ գա յին հան րութ յան ազ դակ նե րի ներ քո կամ էլ իբրև հա կա մար
տութ յան պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած քաո սի ար ձա գանք: Այդ հան գա մանք նե րում նո րա
ստեղծ շրջա նա կը կա րող է ան կա տար լի նել կամ էլ ամ բող ջա պես չհա մա պա տաս խա նել 
ի րա վի ճա կին:

Օ րի նակ 5: Բու րուն դիի փոր ձը

Բու րուն դիի ազ գա յին ոս տի կա նութ յու նը (ԲԱՈ) ստեղծ վել է 2004 թվա կա նին՝ Բու
րուն դիում քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ա վարտն ազ դա րա րող Ա րու շա յի հա մա ձայ
նագ րից  հե տո: ԲԱՈն, ո րը կազմ ված է  էթ նի կա կան տար բեր խմբե րի պատ կա նող 
նախ կին ոս տի կան նե րից, ապս տամբ նե րից և  զին վոր նե րից, հան րութ յան և  մի ջազ գա
յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի աչ քի ա ռաջ ստիպ ված էր հաղ թա հա րել մշա կու թա յին և 
վս տա հե լիութ յան խնդի րը: 

Զար գա նա լու նպա տա կով ԲԱՈն  ըն դու նեց մաս նա գի տա կան կա նո նա գիրք, ո րի 
հա մար հիմք էր ծա ռա յել բել գիա կան մո դե լը: Կա նո նագր քի հրա պա րակ մա նը հա ջոր
դե ցին ԲԱՈի ամ բողջ անձ նա կազ մի հա մար նա խա տես ված ու սում նա կան պա րապ
մունք նե րը, ո րոնց նպա տակն ակն կալ վող մո տե ցում նե րը բա ցատ րելն ու պար զա բա
նելն էր: Այդ նա խա ձեռ նութ յամբ հնա րա վոր դար ձավ ստեղ ծել, պար զա բա նել և  ամ
րապն դել նոր շրջա նա կը և  այդ նոր ու քաո սա յին ի րա վի ճա կում ներդ նել կա յու նաց նող 
գոր ծոն ներ:

Փո փո խութ յուն նե րի տեմպն ա րագ էր, և  անձ նա կազ մը ոչ միշտ էր ժա մա նակ ունե
նում հար մար վե լու և  ին տեգր վե լու: Ա վե լին՝ փո փո խութ յու նը տե ղի ու նե ցավ ա ռանց 
այլ գոր ծոն նե րի՝ վե րահս կո ղա կան մե խա նիզմ նե րի միա ժա մա նակ մշակ ման և  գոր ծա
դրման:

Ա ռա ջին քայ լին հա ջոր դեց երկ րորդը, ո րով մի ջազ գա յին անվ տան գութ յան ու ժե րի 
բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում ա պա հով վե լու էր նա խա գա հա կան, օ րենսդ րա կան և 
 տե ղա կան ընտ րութ յուն նե րի կազ մա կեր պու մը: Այդ խնդի րը հաղ թա հա րե լու հա մար 
մշակ վեց ա նա չա ռութ յու նը և  բա րե վար քութ յու նը նե րա ռող հա տուկ ու սուց ման մո դուլ: 



119

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վերապատրաստումը պար տա դիր էր ամ բողջ անձ նա կազ մի հա մար՝ լի նեին 
դրանք բարձ րաս տի ճան թե ստո րին օ ղակ նե րի ոս տի կան ներ: Միա ժա մա նակ, ԲԱՈի 
ներ սում տա րած վե ցին մաս նա գի տա կան է թի կա յի կա նո նագր քի ո րոշ կող մեր լու սա
բա նող հրա հանգ ներ:

Ներ կա յումս ԲԱՈն  գոր ծար կել է մաս նա գի տաց ման հսկա յա ծա վալ ծրա գիր, ո րին 
ա ջակ ցում են Բել գիա յի և  Հո լան դիա յի իշ խա նութ յուն նե րը, և  ո րը կի րա կա նաց վի մի 
քա նի տար վա ըն թաց քում: Այդ ծրագ րի հիմ նա կան ռազ մա վա րա կան տար րե րից մե կը 
բա րե վար քութ յունն է: Ըստ Բու րուն դիի պաշ տոն յա նե րի՝ բա րե վար քութ յան վե րա բեր
յալ քա ղա քա կա նութ յան մշա կումն անհ րա ժեշտ էր քա ղա քա ցի նե րի և  ոս տի կա նու թ
յան միջև վստա հութ յան վե րա կանգն ման և  հան րութ յան հետ հա մա տեղ ան վտան 
գութ յան հիմ նախն դիր նե րի պատ ճառ նե րով լրջո րեն զբաղ վե լու հա մար:

4.2. Ան ցու մա յին և  զար գա ցող երկր նե ր

Ան ցու մա յին երկր նե րը բնու թագր վում են իբրև քա ղա քա կան մեկ հա մա կար գից դե
պի մյու սը գնա ցող երկր ներ, որ տեղ, սա կայն, եր կար ժա մա նակ ներ քին բռնութ յուն ներ 
տե ղի չեն ու նե ցել: Կենտ րո նա կան և  Ար ևել յան Եվ րո պա յի երկր նե րում (ԿԱԵ) ան ցում 
կա տար վեց կո մու նիզ մից  դե պի հետ կո մու նիզմ: ԿԱԵ երկր նե րի փակ տնտե սութ յուն
նե րում ոս տի կա նութ յու նը սերտ կապ ու ներ քա ղա քա կան ղե կա վար նե րի և  պե տա կան 
կա ռույց նե րի հետ, որ տեղ ոս տի կա նութ յան կամ աշ խար հա զո րի ա ռա քե լութ յու նը գլխա
վո րա պես քա ղա քա կան էր49:

Զար գա ցող երկր նե րում, չնա յած պար տա դիր չէ, որ քա ղա քա կան մեկ հա մա կար գից 
դե պի մյու սը տե ղա շարժ կա տար վի, ոս տի կա նութ յու նը հա ճախ  սերտ կապ ու նի պե
տութ յան, այլ ոչ թե հան րութ յան կա րիք նե րի հետ: Բա րե փո խում նե րի կենտ րո նում հա
ճախ գա ղու թա յին ո ճից կամ ռազ մա մո լա կան ոս տի կա նա կան կա ռույց նե րից ան ցումն է 
դե պի ա վե լի ժո ղովր դա վա րա կան կա ռույց ներ, ո րոնք ստեղծ վում են հա մայն քին50 ծա
ռա յե լու և  պաշտ պա նե լու նպա տա կով:

2րդ գլ խի նպա տակ նե րով հիմ նա կան են թադ րութ յունն այն է, որ այդ եր կու ի րա վի
ճակն էլ է վոլ յու ցիոն գոր ծըն թաց ներ են, ո րոնց եր կա րա ժամ կետ նպա տա կը ան ցումն է 
դե պի ժո ղովր դա վա րութ յուն: Գոր ծըն թա ցի այս փու լում հա մա կար գը քիչ թե շատ կա
յու նա ցած է կա՛մ եր կիրն այլևս հետ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա կում չգտնվե լու, կա՛մ էլ ժո
ղովր դա վա րութ յան ու ղին ընտ րած լի նե լու պատ ճա ռով:

Որ պես զի հա մա պա տաս խա նեն մի ջազ գա յին հան րութ յան կող մից սահ ման ված չա
փա նիշ նե րին, օր.՝  Եվ րա միութ յանն ան դա մակ ցե լու պայ ման նե րին, այդ երկր ներն այլ 
ընտ րութ յուն չու նեին, քան կա տա րե լա գոր ծել ի րենց օ րենսդ րութ յունն ու նոր մա տիվ 
ակ տե րը՝ դրա նով իսկ ա ռա վել լավ սահ մա նե լով և  պար զա բա նե լով ի րենց է թի կա կան 
սկզբունք նե րը (ստորև տե՛ս 6րդ  օ րի նա կը): Այդ դեպ քում կազ մա կեր պա կան մշա կույ թը 
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դի նա միկ է դառ նում: Այս փու լում ա նո րոշ է այն հար ցը, թե արդ յոք քա րո զած ար ժեք
ներն ու դի տարկ ված վար քա գի ծը հա մա հունչ են միմյանց: Գո յութ յուն ու նե ցող մաս նա
գի տա կան կա նո նագր քե րը հա ճախ պետք է վե րամ շակ վեն ու հար մա րեց վեն, լրաց վեն 
կամ նո րից գրվեն:

Օ րի նակ 6: Բուլ ղա րիա յի փոր ձը

Բուլ ղա րիա յի ոս տի կա նութ յու նը Ոս տի կա նութ յան է թի կա յի մա սին Եվ րա խորհրդի 
եվ րո պա կան կա նո նագր քի (2001) 10 հանձ նա րա րա կա նի հրա պա րա կու մից շատ 
ա ռաջ ու ներ մաս նա գի տա կան կա նո նա գիրք: Եվ րա միութ յանն ան դա մակ ցե լու և  նոր 
չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու նպա տա կով Բուլ ղա րիան ամ բող ջո վին վե րա
նա յեց իր կա նո նա գիր քը և 2006 թ. այն փո խա րի նեց նո րով:

Միա ժա մա նակ, այդ երկ րի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յունն իր վար չութ յուն
նե րում ներդ րեց «կա ռա վա րում ըստ նպա տակ նե րի» հա մա կար գը, որ պես զի լու ծի 
անձ նա կազ մի վար քագ ծի փո փո խութ յուն նե րի հար ցը: Այդ սկզբունքն ի րա կա նութ
յուն է դար ձել կազ մա կեր պութ յան բո լոր մա կար դակ նե րում՝ վե րին ղե կա վա րութ յու
նից մինչև անձ նա կազ մի ա ռան ձին ան դամ ներ: Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան 
սահ մա նած նպա տակ նե րի շար քում բարձ րաց վում է կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման 
հար ցը:

Կո ռուպ ցիայի դեմ պայքարը ռազ մա վա րա կան նպա տակ է, և  կազ մա կեր պութ յան 
մա կար դա կում այն ստո րա բա ժան ված է ո րո շա կի նպա տակ նե րի, ո րոնք ի րենց հեր
թին ստո րա բա ժան ված են ան հա տա կան նպա տակ նե րի: Որ պես զի պե տա կան ծա ռա
յող նե րին խրա խու սեն ազն վո րեն աշ խա տե լու (ան հա տա կան նպա տակ), ներդր վել է 
պար գևատր ման հա մա կարգ:

Այս ծրա գիրն ի րա կան մար տահ րա վեր է, որը վճռե լու հա մար 2009 թ. Եվ րա
միութ յան հո վա նու ներ քո Ֆրան սիա յի և  Բել գիա յի միջև ստեղծ վեց հա մա գոր ծակ
ցութ յան նա խա գիծ, ո րի նպա տա կը հետև յալն է՝

• «կա ռա վա րում ըստ նպա տակ նե րի» մե թո դա բա նութ յու նը հար մա րեց նել կո ռուպ

ցիա յի   հար ցին.

• գոր ծըն թա ցին ցու ցա բե րել ա ջակ ցութ յուն հա մա կարգ չա յին հա մա կարգ մշա կե

լու մի ջո ցով.

• մշա կել անձ նա կազ մի արդ յու նա վետ գնա հատ ման հա մա կարգ:
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4.3. Զար գա ցած երկր նե ր

Զար գա ցած երկր նե րի հա մա տեքս տում ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րի կենտ
րո նում հա ճախ ոս տի կա նութ յան արդ յու նա վե տութ յան օպ տի մա լա ցումն է և  հա մայն քի 
կա րիք նե րին գոր ծուն կեր պով  ար ձա գան քե լը: Կա նա դա յի, ԱՄՆի և  եվ րո պա կան շատ 
երկր նե րի  նման զար գա ցած պե տութ յուն ներ տու ժել են ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիոն 
սկան դալ նե րի, չա փա զանց մեծ ու ժի գոր ծադր ման և  վայ րա գութ յուն նե րի51 պատ ճա ռով 
հան րութ յան վստա հութ յան կորս տից:

Այս դեպ քում, երբ հե տա մուտ են անվ տան գութ յան գոր ծու նեութ յան մեջ հան րութ յան 
(գոր ծըն կե րութ յան) ա ռա վել մեծ ներգ րավ վա ծութ յա նը, մաս նա գի տա կան կա նո նա գիր քը 
գոր ծում է իբրև թա փան ցի կութ յան և  կա ռա վար ման գոր ծիք: Փոր ձը ցույց է տվել, որ  կա
նո նագր քի մշա կու մը, այն փո փո խե լը բարդ է՝  պայմանավորված դրանում ներգ րավ ված 
հար ցե րով և տար բեր համակրանքներով: Ստորև տե՛ս 7րդ և 8րդ  օ րի նակ նե րը:

 Օ րի նակ 7: Բել գիա յի փոր ձը

Բել գիա յում մաս նա գի տա կան կա նո նագր քի մշա կումն սկսվել է 2001 թվա կա նին: 
Այն ըն դուն վեց հինգ տա րի անց՝ մի քա նի ոս տի կան նե րի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե
ցած լուրջ մի ջա դե պի արդ յուն քում: Այս եր կար ու շաց ման պատ ճառ նե րը մի քա նիսն են՝

• ամ բողջ անձ նա կազ մի հա մար ընդ հա նուր նոր մե րի և  ար ժեք նե րի սահ ման ման 

բար դութ յու նը: Այս հարցն ա վե լի քան զգա յուն էր, ո րով հետև բել գիա կան ոս տի

կա նութ յու նը վեր ջերս էր հիմ նադր վել՝ ոս տի կա նա կան տար բեր ծա ռա յութ յուն նե րի 

միա վոր ման մի ջո ցով.

• ոս տի կա նութ յու նում, հատ կա պես դրա ար տա քին վե րահս կո ղա կան ծա ռա յութ

յուն նե րում, մի տում կար նպաս տե լու ա վե լի շուտ ոչ թե կան խար գե լիչ, այլ հա կազ

դող մո տեց մա նը.

• Պե տա կան խոր հուր դը՝ այն մար մի նը, որն ստու գում է օ րենսդ րութ յան հա մա

պա տաս խա նութ յու նը, դժվա րութ յուն ներ ու ներ ըն դու նե լու, որ մաս նա գի  տա կան 

կա նո նա գիր քը, որն օ րեն քի ուժ ու ներ, ա վե լի շուտ կա ռա վար ման բնույ թի էր և 

 գո յութ յուն ու նե ցող օ րենք նե րի բաղ կա ցու ցիչ ար տա ցո լու մը չէր.

• ար հես տակ ցա կան միութ յուն նե րը վախ ու նեին, որ մաս նա գի տա կան կա նո նա գիր

քը կա րող է օգ տա գործ վել կար գա պա հա կան նպա տակ նե րով.

• կա նո նագր քի ըն դու նու մից չորս տա րի անց ար դեն իսկ ար վում են ա ռա ջար կութ

յուն ներ փո փո խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: Միա ժա մա նակ, ու րիշ նե րը հայ տա րա

րում են, որ դա ա ռաջ նա հերթ հարց չէ, և  մատ նան շում են այն դժվա րութ յուն նե րը, 

ո րոնք պետք է հաղ թա հա րել, որ պես զի հաս նեն նոր ըն դուն ված կա նո նագր քին:
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Օ րի նակ 8: Ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը

2011 թ. մար տի 29ին Ֆրան սիան ստեղ ծեց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ինս
տի տու տը՝ սահ մա նադ րա կան մար մին, ո րի ման դա տը Ֆրան սիա յում աշ խա տող 
ան վտան գութ յան անձ նա կազ մի կող մից մաս նա գի տա կան է թի կան հար գելն է: Ցան
կա ցած ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ, ում ի րա վունք ներն ու ա զա տութ
յուն նե րը խախտ վել են պե տա կան որ ևէ ծա ռա յութ յան կող մից, կա րող է բո ղո քել այս 
մարմ նին:

Ըստ ի րա վի ճա կի՝ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը կա րող է՝

• ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նել ի րեն հղված վե ճե րը լու ծե լու հա մար.

• կար գա պա հա կան լիա զո րութ յուն ներ գոր ծադ րող կա ռույց նե րին տե ղե կաց նել 

կաս կա ծե լի կար գա պա հա կան ի րա վա խախտ ման մա սին.

• ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նել կա ռա վա րութ յա նը՝ իր ի րա վա սութ յուն նե րի 

ո լոր տի օ րենսդ րութ յան մեջ կամ նոր մա տիվ ակ տե րում փո փո խութ յուն ներ կա

տա րե լու վե րա բեր յալ:
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2րդ գլ խի այս բաժ նում ու շադ րութ յան կենտ րո նում վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գրքի 
ի րա կա նաց ման ո րոշ կող մերն են, ո րոն ցից մի քա նիսն ու սում նա սիր վել են նա խորդ 
բաժ նում: Այս տեղ հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ վում կա ռա վար ման ա ջակ ցութ յան 
և  անձ նա կազ մի ներգ րավ վա ծութ յան հար ցե րին: Կազ մա կեր պութ յան մշա կույ թի փո
փո խութ յուն հնա րա վոր է միայն այն դեպ քում, երբ կազ մա կեր պութ յան բո լոր մա կար
դակ նե րում կա ռա վա րումն ա ջակ ցում է գոր ծըն թա ցին, իսկ անձ նա կազմն ակ տիվորեն  
ներգ րավ վա ծ է դրանում: Ի լրումն դրա՝ բաժ նում ուր վագծ վում են ո րոշ մար տահ րա
վեր ներ ու խո չըն դոտ ներ, ո րոնք կա նո նագր քի մշակ ման ըն թաց քում կա րող են ծա ռա
նալ ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան առջև:

5.1. Ա ջակ ցութ յուն  կա ռա վար մա նը

Որ ևէ ծա ռա յութ յան կա ռա վա րու մը փո փո խութ յուն նե րին կա ջակ ցի միայն այն դեպ
քում, երբ այն հա մոզ ված լի նի, որ դա օգ տա կար է, և  ին քը հաս կա նում է, թե որն է իր դե
րա կա տա րութ յու նը: Այդ նպա տա կին հնարավոր է հաս նել ռազ մա վա րա կան սե մի նար 
անց կաց նե լու մի ջո ցով, ո րը կա րե լի է կազ մա կեր պել հետև յալ ձևով:

Պա տու հան 6: Սե մի նա րի նպա տակ նե րը

• Պար զել կո ռուպ ցիան սան ձե լու հետ կապ ված սկզբունք ներն ու ար ժեք նե րը. 

նպա տակ նե րի սահ մա նում:

• Մշա կել ռազ մա վա րութ յուն, ո րին պետք է հետ ևել նպա տակ նե րին հաս նե լու հա

մար: Այն նե րա ռում է ստորև բեր ված հար ցե րի վրա ու շադ րութ յան կենտ րո նա

ցու մը՝

  ա մե նա հար մար մո տե ցում նե րը.

  ղե կա վար հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծու մը և ն րա ման դա տի սահ մա նու մը.

  հատ կաց վե լիք ռե սուրս նե րը: 

• Ո րո շել, թե ով պետք է մաս նակ ցի սե մի նա րին՝

  ոս տի կա նութ յան բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յու նը (խոր հուր դը).

Ի րա կա նա ցու մը
5
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  պա տաս խա նա տու նա խա րա րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը.

  կազ մա կեր պութ յան ա ռանց քա յին դեմ քե րը, զո րօ րի նակ՝ մարդ կա յին ռե սուրս

նե րի գծով ղե կա վա րը, կա պի գծով ղե կա վա րը և  զար գաց ման ու ռազ մա վա

րութ յան վար չութ յան պե տը.

  ներ քին կամ ար տա քին փոր ձա գետ նե րը, այ սինքն՝ մի ջազ գա յին կազ մա կեր

պութ յուն ներ, օ տա րերկր յա ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ և  այլն, ով քեր 

կա տա րե լու են եր կու ա ռա ջադ րանք՝

• մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կել մե թո դա բա նա կան ցու ցում ներ.

• մաս նա կից նե րին խոր հուրդ ներ տալ և/ կամ նա խա ձեռ նել ե լա կե տա յին 

գործ ըն թա ցը:

5.2. Անձ նա կազ մի ներգ րավ վա ծութ յու նը

Ռազ մա վա րա կան այս սե մի նա րից հե տո կա րե լի է կազ մա կեր պել նաև այլ սե մի նար
ներ, ո րոն ցում կա րե լի է ներգ րա վել ոս տի կա նութ յան  տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի և 
 վար չութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րի: Այդ սե մի նար նե րի նպա տա կը կա րող է լի նել ռազ
մա վա րա կան սե մի նա րի ժա մա նակ սահ ման ված հիմ նա կան հար ցե րի ի րա կա նա ցու մը: 
Տար բեր սե մի նար նե րի արդ յունք նե րը կա րող են իբրև հիմք օգ տա գործ վել գոր ծո ղութ
յուն նե րի հա մա պար փակ ծրա գիր մշա կե լու ժա մա նակ:

5.3. Վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի մշակ ման ըն թաց քում հան
դի պող մար տա հրա վեր ներն ու խո չըն դոտ նե րը

Նա խորդ բաժ նում նկա րագր ված մո տեց ման մշա կումն ու ի րա կա նա ցու մը բարդ են, 
ուս տի պետք է կա տար վի այն գոր ծոն նե րի ամ բող ջա կան գնա հա տում, ո րոնք կա րող են 
ա ջակ ցել դրան կամ խո չըն դո տել այն:

Պա տու հան 7: Զա նա զան դյու րաց նող գոր ծոն նե րի և  ռիս կե րի 

ու սում նա սի րութ յու նը

Դյու րաց նող գոր ծոն ներ Ռիս կեր վտանգ ներ

• Մի ջազ գա յին հան րութ յու նը խրա խու

սում և  ա ջակ ցում է փո փո խութ յա նը 

(փոր ձա գի տու թ յուն, մար զում, երկ կողմ 

կա պեր և  այլն):

• Սե փա կան կազ մա կեր պութ յու նում 

այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ար

ժեք նե րի, սկզբունք նե րի և  նոր մե րի 

ի րա կա նա ցում ա ռանց վստահ լի նե  
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• Ղե կա վա րութ յունն ա ջակ ցում է գոր ծ

ըն թա ցին և  օ րի նակ ծա ռա յում:

• Քա րո զած ար ժեք ներն ի րա կա նաց

վում են կազ մա կեր պութ յան զա նա

զան օ պե րա տիվ և  ոչ օ պե րա տիվ 

գոր ծըն թաց նե րում (հա վա քագ րում, 

ա ռաջ խա ղա ցում, շար ժու նա կութ յուն, 

գնա հա տում և  այլն):

• Մաս նա գի տա կան կա նո նա գր քի ի րա

կա նաց մանն ա ջակ ցում են ու սուց ման 

և  հա ղոր դակց ման ծրագ րե րի մի ջո

ցով:

• Հան րութ յունն ու ար տա քին իշ խա

նութ յուն նե րը գի տեն և հաս կա նում են, 

թե ինչ է կազ մա կեր պութ յան մշա կույ

թը:

• Ի րա կա նաց վե լու (կոնկ րետ վար քա

գիծ դառ նա լու) հա մար ար ժեք նե րը 

(ազն վութ յուն և  այլն) անձ նա կազ մի 

հետ միա սին են սահ ման վել:

• Փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցը 

գնա հատ վում է (հար ցում ներ, աու դիտ 

և  այլն):

• Ներդր ված են ներ քին և  ար տա քին վե

րահս կո ղա կան մե խա նիզմ ներ:

լու, որ դրանք հար մար են:

• Ներդ նել ինք նու րույն կամ ան հա մա տե

ղե լի հա մա կար գեր ու մե խա նիզմ ներ 

(ան հա մա պա տաս խա նութ յուն)՝  երկ

րում ու ժեղ մի ջազ գա յին ներ կա յութ

յան և  շատ դո նոր նե րի մի ջամ տութ յան 

պատ ճա ռով:

• Այն պի սի գոր ծի քի մշա կում, երբ դա 

ա նե լու մի ջոց նե րը բա ցա կա յում են, 

օր.՝ ն պա տա կի ի րա կա նա ցում, ո րը 

հիմնված է կա ռա վար ման վրա՝ իբրև 

կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մի ջոց, 

ա ռանց արդ յու նա վետ հա մա կարգ չա

յին հա մա կար գի:

• Ա րագ ա ռա ջըն թաց կա տա րե լու ցան

կութ յուն՝ ա ռանց հաշ վի առ նե լու այլ 

գոր ծըն թաց նե րի է վոլ յու ցիան: Կա րող 

են ի հայտ գալ հա կա սա կան ի րա վի

ճակ ներ:

• Մաս նա գի տա կան կա նո նագր քի մշա

կում ա ռանց օ րի նա կան ու ժի, ո րի հե

տևանքն այն կլի նի, որ անձ նա կազ մը չի 

հա մա պա տաս խա նի կա նո նագր քին:

• Մաս նա գի տա կան կա նո նագր քի մշա

կում, ո րը կա րող է դի տարկ վել իբրև 

կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք: Արդ

յուն քը՝ ընդ դի մութ յուն փո փո խութ յուն

նե րին:



126

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.3.1. Դյու րաց նող և  ռիս կի գոր ծոն ներ

Գոր ծըն թա ցի տևո ղութ յու նը հետ կոնֆ լիկ տա յին պե տութ յու նից մինչև զար գա ցող 
պե տութ յուն փու լը կա րող է տար բեր լի նել: Փո փո խութ յուն նե րի այդ գոր ծըն թա ցից 
բխում են ռիս կեր, ո րոնց մա սին պետք է տեղ յակ լի նել: Այդ ռիս կերն ան տե սե լը կա րող է 
ձգձգել կամ վտան գել շա րու նակ վող գոր ծըն թա ցը: Կան դյու րաց նող գոր ծոն ներ, ո րոնք 
կա րող են դրա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ գոր ծըն թա ցի վրա և  օգ նել այն ակ տի վաց
նե լու:

5.3.2. Խոչընդոտները

Մի քա նի հար ցեր կա րող են դժվա րաց նել վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի ա դապ
տա ցիան (հար մա րե ցու մը) և/ կամ նո րից գրե լը ՝

• Փաստ է, սա կայն հա ճախ կո ռուպ ցիան խո շոր հիմ նախն դիր չի հա մար վում:

• Քա նի որ մի ամ բողջ շարք դրույթ ներ ու են թաօ րենսդ րա կան ակ տեր ար դեն իսկ 

գործ ու նեն է թի կա կան ու վար վե ցո ղութ յան կող մե րի հետ, վար վե ցո ղութ յան կա

նո նագր քի մշա կու մը անհ րա ժեշ տութ յուն կամ ա ռաջ նա հեր թութ յուն չի հա մար

վում:

• Ե թե կա վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիրք, ան գամ ե թե այն մշակ վել է մինչև   մի

ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից հրա պա րակ ված զա նա զան ա ռա ջար

կութ յուն նե րը, օր.՝  Ոս տի կա նութ յան է թի կա յի եվ րո պա կան կա նո նա գիր քը, դա 

գո հա ցու ցիչ հան գա մանք է, հատ կա պես ե թե լրաց ված է օ րեն քի հա վել յալ դրույթ

նե րով: Գա ղա փարն այն է, որ կանոնագիրքը ան փո փոխ է, հատ կա պես ե թե դա 

է թի կա յի կա նո նա գիրք է:

• Զար գա ցած երկր նե րում ոս տի կա նա կան շատ ծա ռա յութ յուն ներ ջան քեր են գոր

ծադ րել ի րենց շար քե րում նպաս տե լու բազ մա զա նութ յա նը: Ոս տի կա նութ յու նը 

պետք է ար տա ցո լի իր հա սա րա կութ յու նը, այն բնու թագր վում է     մի շարք փի լի

սո փա յա կան մո տե ցում նե րով և  տար բեր հա մակ րանք նե րով: Այդ հա մա տեքս տում 

կա նո նագր քի ար ժեք ներն ու սկզբունք նե րը սահ մա նե լը և դ րա արդ յուն քում դա

սա կարգ ման ի րա կա նա ցու մը բարդ ու դան դաղ  խնդիր է, ո րը հա ճախ պա հան

ջում է փոխ զի ջում ներ և  հա վա սա րակշ ռութ յուն:

• Զար գա ցած երկր նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից է այն, որ ոս տի կա նա կան 

շատ ծա ռա յութ յուն ներ մի ջազ գա յին, տնտե սա կան կամ սո ցիալքա ղա քա կան 

ի րա վի ճա կի զար գաց ման արդ յուն քում պետք է վե րա կազ մա կերպ վեն: Եր բեմն դա 

նե րա ռում է վե րա կազ մա կեր պում կամ ան գամ այլ ծա ռա յութ յուն նե րի հետ միա վո
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րում՝ հետ ևե լով  մաս նա վոր հատ վա ծի օ րի նա կին, օր.՝  ռազ մա կան տի պի ոս տի

կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի աս տի ճա նա կան փո խա րի նու մը քա ղա քա ցիա կան 

ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յամբ: Մշա կու թա յին լեզ վով ա սած՝ այն խնդի րը, ո րը 

կանգ նած է  այդ ծա ռա յութ յուն նե րի ա ռաջ՝ ար ժեք նե րի, սկզբունք նե րի, նոր մե րի 

և  կա նոն նե րի ին տեգ րում նոր հա մա կար գի մեջ, հա ճախ տար բեր են: Միա վո րում

նե րը, օ րի նակ, չպետք է ա ռա ջաց նեն այն զգա ցո ղութ յու նը, որ հին ոս տի կա նա կան 

ծա ռա յութ յուններից մեկի մշա կույ թը   բարձր է մյու սից:
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Ար ժեք նե րը, կա նոն ներն ու վար քա գի ծը, ո րոնք կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի բա
ղադ րիչ ներն են, կա րող են գոր ծուն ներդ րում ու նե նալ կո ռուպ ցիան կան խար գե լե լու 
հար ցում՝ ո րո շա կի պայ ման ների իրականացման դեպքում: Այդ պայ ման նե րը հետև յալն 
են՝

• Հա վաս տիա նալ, որ ոս տի կա նութ յան անձ նա կազմն աշ խա տում է հարմարավետ 

պայ ման նե րում և ս տա նում պատ շաճ աշ խա տա վարձ, որ պես զի չներգ րավ վի այն

պի սի ան ցան կա լի գոր ծու նեութ յան մեջ, ինչ պի սին կո ռուպ ցիան է:

• Սահ մա նել այն հիմ նա կան ար ժեք ներն ու սկզբունք նե րը, ո րոնք հա մա տե ղե լի են 

կազ մա կեր պութ յան ա ռա քե լութ յան և բ նու թագ րի հետ: Ար ժեք նե րի և սկզբունք

նե րի սահ մա նու մը ղե կա վա րութ յան պա տաս խա նատ վութ յունն է, սա կայն այդ 

գոր ծըն թա ցում անձ նա կազ մի ներգ րա վու մը նրա ան դամ նե րին կօգ նի ին տե

գ րե լու այդ ար ժեք ներն ու սկզբունք նե րը: Ինչ պի սի ընտ րութ յուն էլ որ կա տար

վի, ո րոշ ար ժեք ներ և սկզ բունք ներ ընդ հա նուր են ոս տի կա նա կան բո լոր ծա ռա

յութ յուն նե րի հա մար՝ ազն վութ յու նը, ա նա չա ռութ յու նը, թա փան ցի կութ յու նը և 

 հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը.

  տար բեր ար ժեք ներն ու սկզբունք նե րը նե րա ռել վար վե ցո ղութ յան կա նո նա

գրքում, ո րը պետք է մատ չե լի լի նի անձ նա կազ մի և  հա սա նե լի՝ հան րութ յան 

հա մար: Այդ ար ժեք նե րին ու սկզբունք նե րին հար կա վոր է  ա ջակ ցել կոնկ րետ 

դրույթ նե րով՝ շեշ տը դնե լով վար քագ ծի վրա: Որ պես զի կա նո նա գիրքն արդ յու

նա վետորեն ի րա կա նաց վի, այն պետք է օ րեն քի ուժ ու նե նա:

• Այդ ար ժեք նե րը կեն սա գոր ծել կազ մա կեր պութ յան աշ խա տան քա յին և  ոչ աշ խա

տան քա յին գոր ծըն թա ցում:

• Կո ռուպ ցիա յի և  ազն վութ յան մա սով, հիմն ված ռիս կե րի վեր լու ծութ յան վրա, մշա

կել գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րեր և/ կամ կազ մա կեր պութ յան տար բեր մա կար

դակ նե րում ի րա կա նաց նել կոնկ րետ գոր ծո ղութ յուն ներ:

• Ա պա հո վել գոր ծըն թա ցի ա ջակ ցութ յու նը ղե կա վա րութ յան կող մից, ով պետք է ներգ

րավ ված լի նի և որ պես օ րի նակ  ծա ռա յի, այ լա պես գոր ծըն թա ցը վստա հե լի չի լի նի:

Եզ րա կա ցութ յուն ներ և  
ա ռա ջար կութ յուն ներ. Գլուխ 2

6
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Ար ժեք նե րի վրա հիմն ված ղե կա վա րու մը կա րող է կի րառ վել ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յուն նե րի բո լոր տե սակ նե րի նկատ մամբ՝ լի նի դա հետ կոնֆ լիկ տա յին, ան ցու մա
յին, զար գա ցող, թե զար գա ցած երկր նե րում: Ի հար կե, ոս տի կա նա կան բո լոր ծա ռա յութ
յուն ներն ու նեն հիմ նա կան ընդ հա նուր  ար ժեք ներ ու սկզբունք ներ: Այդ ար ժեք նե րն ու 
ա ռա վել կոնկ րետ՝ բա րե վար քութ յու նը կա րե լի է տար բեր կերպ մեկ նա բա նել՝ ըստ երկ
րի զար գաց ման աս տի ճա նի:

Նույն կերպ այդ ար ժեք նե րի ի րա կա նաց ման մո տե ցու մը հար կա վոր է հար մա րեց նել 
է վոլ յու ցիոն գոր ծըն թա ցին: Հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րում  կար ևոր է, որ հնա րա վո
րինս շուտ ստեղծ վի ընդ հա նուր դաշտ, որ պես զի առ կա հա մա կար գը վերս տին կա յու
նա նա: Հենց որ այդ հա մա կար գը կա յու նա նա, ինչ պես օ րի նակ՝ ան ցու մա յին կամ զար
գա ցող երկր նե րում, մի ջոց նե րը, այսինքն` կանոնագիրքը, որն ըն դուն վել է, կա րե լի է կա
տա րե լա գոր ծել մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի և  ա ռա ջար կութ յուն նե րի  հա մա ձայն:

Ա ռանց քա յին հար ցը ոչ այն քան «Ինչ պե՞ս  փո փո խութ յուն ներ կա տա րել»ն  է, որ քան 
«Արդ յո՞ք  փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու կամ քը բա վա կա նա չափ ու ժեղ է»: Այլ կերպ 
ա սած՝ հարկ կա հարց նե լու՝ արդ յոք փո փո խութ յուն նե րի են թարկ վող ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յու նը պատրաստ է գնալու այդ ճանապարհով: Ե թե ա յո, ա պա պատրաստ է 
որ քա ն հեռու գնալու: 

Հա ջո ղութ յա նը նպաս տող գոր ծոն նե րը

Կազ մա կեր պութ յան մշա կույ թի փո փո խութ յու նը նուրբ և  բարդ խնդիր է: Այդ գոր ծո
ղութ յու նը կա րող է հա ջո ղութ յուն գրան ցել միայն այն դեպ քում, երբ կի րառ վեն մի շարք 
սկզբունք ներ՝ հա ջո ղութ յա նը նպաս տող գոր ծոն նե րը՝

• Ա ջակ ցութ յուն հայ ցել կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րութ յու նից:

• Ստեղ ծել ղե կա վար խումբ, ո րը կուղ ղոր դի փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցը: Այդ 

խում բը պետք է կազմ ված լի նի բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յան տար բեր ան դամ

նե րից: Նրանց խնդիրն է լի նե լու՝

  բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յան սահ մա նած ռազ մա վա րա կան գծի վե րա ծու մը 

գոր ծո ղութ յուն նե րի միաս նա կան ծրագ րի.

  գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման մշտա դի տար կու մը.

  այդ ծրագ րի արդ յունք նե րի գնա հա տու մը.

  բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յա նը հաշ վե տու լի նե լը:
Ղե կա վար խմբին իր ա ռա ջադ րանք նե րը կա տա րե լիս կա րող են օգ տա կար լի
նել մեկ կամ մի քա նի աշ խա տան քա յին խմբեր:

• Ու նե նալ պա տաս խա նա տու նա խա րա րութ յան և/ կամ իշ խա նա կան բարձ րա գույն 

այլ մար մին նե րի կող մից հաս տատ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր: Ծրագ րում 
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պա րու նակ վում են կար ևոր կա ռուց ված քա յին, գոր ծա ռա կան և մ շա կու թա յին մի

ջո ցա ռում ներ: Ընտ րութ յու նը պետք է նա խա պես հաս տատ վի պա տաս խա նա տու 

նա խա րա րութ յուն նե րի կող մից: Հաշ վի առ նե լով ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի 

վրա մաս նա գի տա կան կա նո նագր քի ու նե ցած ազ դե ցութ յու նը՝ էա կան է, որ նա

խա րա րութ յան մար մին նե րը հաս տա տեն գրանց ված ա ռա ջըն թա ցը: 

• Հե տա մուտ լի նել անձ նա կազ մի կող մից ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յա նը.

  անձ նա կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին (արհ միութ յուն նե րին) ներգ րա վել գոր ծըն

թա ցի ի րա կա նաց ման մեջ: Մաս նա գի տա կան կա նո նագր քի մշակ ման ժա մա

նակ միութ յուն նե րը կա րող են նա խագ ծում ներգ րավ վել խորհր դակ ցութ յուն նե

րի մի ջո ցով.

  մաս նա գի տա կան կա նո նա գիր քը մշա կել հստակ ու դրա կան ո ճով, օր.՝  այն պի

սի ար տա հայ տութ յուն նե րից, ինչ պի սիք են «ար գել վում է…» կամ  «դուք պետք 

է…», հար կա վոր է խու սա փել:

• Մշա կել հա մա ձայ նեց ված ժա մա նա կա ցույց, որն օգ տա գործ վե լու է գոր ծո ղութ

յուն նե րի ծրագ րի հետ մեկ տեղ: Այլ կերպ ա սած՝ սահ մա նել մի ջո ցա ռում նե րի ի րա

կա նաց ման ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի կարգ:
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Գլուխ 2       Ար ժեք ներ, կա նոն ներ և  վար քա գիծ

Այս գլու խը կար դա լուց հե տո ինչ պի սի՞ն է Ձեր ար ձա գան քը: Արդ յո՞ք այս գլխում կար 
նոր տե ղե կատ վութ յուն, ո րը կա րող եք օգ տա գոր ծել Ձեր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու
նը բա րե լա վե լու նպա տա կով: Արդ յո՞ք կան փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք կա րե լի է կա տա
րել Ձեր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում:

Ստորև կտես նեք ինք նագ նա հատ ման աղ յու սակ, ո րը Ձեզ կօգ նի պա տաս խա նե լու 
այդ և  այլ հար ցե րի: Սույն գնա հատ ման նպա տա կը Ձեզ օգ նելն է` գնա հա տե լու Ձեր սե
փա կան ծա ռա յութ յու նում առ կա ի րա վի ճա կը, ո րո շե լու, թե արդ յոք պետք է կա տար վեն 
փո փո խութ յուն ներ, ինչ պես նաև գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման մի ջոց նե րը այդ փո փո
խութ յուն ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Սույն գլխից քա ղած գա ղա փար նե րը կի րա ռե
լու ա ռա վել հա մա պար փակ մո տե ցում մշա կե լու նպա տա կով կա րե լի է կազ մա կեր պել 
ու սում նա կան պա րապ մունք ներ կամ աշ խա տան քա յին խմբեր, որ պես զի այս գնա հա
տու մը լրաց վի, և դ րա հի ման վրա զար գաց վի մնա ցա ծը: Ի լրումն դրա՝ այն կա րող է օգ
տա կար լի նել կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հար ցե րում ազ գա յին կամ մի ջազ գա յին 
փոր ձա գետ նե րից օգ նութ յուն հայ ցե լիս:

Հար ցեր Ի՞նչ ա նել թույլ կող մե րը կա

տա րե լա գոր ծե լու հա մար

Ինչ պե՞ս դա ա նել

Արդ յո՞ք մենք գնա հա
տել ենք մեր ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յան մշա
կույ թը կո ռուպ ցիոն և  ան
հա մա պա տաս խան գոր
ծո ղութ յուն նե րի մա սով: 

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք՝

• պար զել ազ դե ցութ յան 

գոր ծոն նե րը.

• սահ մա նել, թե ինչ պես 

օգտ վել դրա կան գոր ծոն

նե րից և նվա զեց նել բա

ցա սա կան գոր ծոն նե րը.

• սահ մա նել, թե որ տեղ 

պետք է գոր ծո ղութ յուն

ներ ձեռ նար կել:

Մենք կա րող ենք՝

• կա տա րել գնա հա տում գա

ղա փար նե րի հե տա խուզ

ման, փոր ձա գետ ների կամ 

աշ խա տան քա յին խմբեր 

նշա նա կե լու մի ջո ցով.

• կազ մա կեր պել գա ղա փար

նե րի հե տա խու զում/աշ

խա տա ժո ղով/աշ խա տան

քա յին խումբ.

• գնա հա տում կա տա րե լու

ԻՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 

ԱՂ ՅՈՒ ՍԱԿ
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• նպա տա կով հա մա գոր

ծակ ցել միութ յուն նե րի 

հետ.

• նշա նա կել փոր ձա գետի 

և/ կամ աշ խա տան քա յին 

խումբ.

• տե ղե կութ յուն ներ հա վա

քել այլ ոս տի կա նա կան ծա

ռա յութ յուն նե րից և  ուսում

նա սի րել, թե նրանք ինչ են 

ա րել.

• ոս տի կան նե րի շրջա նում 

հար ցում անց կաց նել:

Կա՞ն, արդ յոք, են թամ
շա կույթ ներ, արդ յո՞ք 
դրանք նե րազ դում են  
կո ռուպ ցիոն և  ան հա
մա պա տաս խան գոր
ծո ղութ յուն նե րի նկատ
մամբ ոս տի կան նե րի  վե
րա բեր մուն քի վրա:

Մենք կա րող ենք՝

• պար զել են թամ շա կույթ

նե րը և  սահ մա նել, թե ինչ

պես են դրանք ազ դում 

կոռուպցիոն և  ան հա

մա պա տաս խան գոր ծո

ղութ յուն նե րի նկատ մամբ 

ոս տի կան նե րի վե րա բեր

մուն քի վրա:

Արդ յո՞ք մեզ հու զում 
է ոս տի կան նե րի բա րե
կե ցութ յու նը, որ պես զի 
նվա զեց վեն կո ռուպ ցիոն 
և  ան հա մա պա տաս խան 
վար քագ ծի ռիս կե րը:

Մենք կա րող ենք՝

• սահ մա նել ոս տի կան նե րի 

ակն կա լիք նե րը.

• հա մե մա տել մեր ա ռա

ջար կա ծի հետ.

• սահ մա նել ո րոշ ված բաց

թո ղում ներն ար ձա նագ րե

լու մի ջոց նե րը:
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Արդ յո՞ք մենք սահ մա
նել ենք այն է թի կա կան 
ար ժեք նե րը, ո րոնք հար
կա վոր է հար գել:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք՝

• սահ մա նել այն ար ժեք նե

րը, ո րոնք ոս տի կան նե րը 

պետք է հար գեն:

Արդ յո՞ք այդ ար ժեք
ներն առ կա են հայ տա
րար ված նպա տա կում և 
 վար վե ցո ղութ յան կա նո
նագր քում:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք՝

• ո րո շել, թե ինչ փաս տա

թղ թեր ու նենք.

• ո րո շել, թե փաս տաթղ թե

րում ինչ պետք է լի նի.

• պար զել, թե ինչ է հար

կա վոր բաց թո ղում նե րը 

շտկե լու հա մար.

• սահ մա նել գոր ծո ղութ

յուն նե րի ծրա գիր ըստ 

այս գլխում նկա րագր ված     

քա ռա փուլ գոր ծըն թա ցի:

Ինչ պե՞ս ենք գնա հա
տել սույն գոր ծըն թա ցի 
ի րա կա նա ցու մը դյու րա
ց նող և  ռիս կա յին գոր
ծոն նե րը:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք՝

• պար զել այդ գոր ծոն նե րը.

• ո րո շել, թե ինչ պես օ գուտ 

քա ղել դրա կան գոր ծոն

նե րից և ն վա զեց նել բա

ցա սա կան նե րը:
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3րդ գլ խի հիմ նա կան գա ղա փա րը բխում է այն հաս կա ցութ յու նից, որ ոս տի կա նութ
յու նում կո ռուպ ցիան սան ձե լու ջան քե րը չեն  կա րող սահ մա նա փակ վել ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յու նում աշ խա տող ան հատ նե րով, այլ պետք է հաշ վի առն վի այն ամ բողջ մի
ջա վայ րը, ո րում գոր ծում է ոս տի կա նութ յու նը:

Մար դիկ ի րա վա խախ տում նե րի հե ղի նակ ներն են, սա կայն նրանք աշ խա տում են 
մշա կու թա յին և  կազ մա կերպ չա կան մի ջա վայ րում: Այդ մի ջա վայ րը կա րող է խրա խու
սել կամ սահ մա նա փա կել, խթա նել կամ  խո չըն դո տել վար քագ ծի ո րո շա կի տե սակ ներ 
ու գոր ծո ղութ յուն ներ: Կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են դի տարկ վել իբրև աս պա րեզ, 
որ տեղ կազ մա կեր պութ յան ան դամ ներն ի րենց սե փա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու 
հա մար կա րող են զար գաց նել անձ նա կան ռազ մա վա րութ յուն, ո րը կա րող է տար բեր
վել, ան գամ  հա կա ռակ լի նել կազ մա կեր պութ յան նպա տակ նե րին:

Կազ մա կերպ չա կան թույլ կող մե րը կա րող են կազ մա կեր պութ յան ներ սում այն բաց 
ա նել ան հատ նե րի վնա սա կար վար քագ ծի  և  գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար: Այդ թույլ կող
մե րի հստակ նույ նա կա նա ցու մը հար կա վոր է ար տա քին ու ներ քին կո ռուպ ցիա յի ռիս կե
րը նվա զեց նե լու նպա տա կով մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու հա մար:

Սույն գլխում ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց վե լու է կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  կո
ռուպ ցիա յի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի վրա: Այս տեղ քննվե լու է այն հար ցը, թե ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի վրա ինչ պի սի ազ դե ցութ յուն ու նի կո ռուպ ցիան, և  այդ 
հա մա տեքս տում ինչ պի սի դե րա կա տա րութ յուն ու նեն ղե կա վա րութ յու նը և  կազ մա կեր
պութ յու նը:

3րդ գլ խի կա ռուց ված քը 

Ներ կա գլխի ա ռա ջին բաժ նում ներ կա յաց վում են եզ րույթ նե րի և  հա յե ցա կար գե րի 
սահ մա նում ներն ու նե րա ծութ յու նը: Երկ րորդ բաժ նում տրվում են այն հար ցի պա տաս
խան նե րը, թե ին չու են կազ մա կերպ չա կան հար ցե րը կար ևոր կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա
րում:

Եր րորդ բաժ նում ու սում նա սիր վում են այն տար րե րը, թե կազ մա կեր պութ յան վրա 
առ կա ու շադ րութ յու նը և դ րա մե խա նիզմ նե րը ինչ պես կա րող են միաց վել ոս տի կա նութ
յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում:

Ներածություն 

3րդ գլխի
1
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• Սկզբում ո րոշ վում է ա վե լի ըն դար ձակ մի ջա վայ րում ոս տի կա նութ յան տե ղը: Ոս տի

կա նա կան կազ մա կեր պութ յան վրա մե ծա պես ազ դում են ար տա քին գոր ծոն նե րը. 

քա ղա քա կան հա մա կար գը կո րո շի դրա կա ռույցները, ո րոնք դաշ նա յին պե տութ

յան մեջ ա պա կենտ րո նաց ված են, իսկ ու նի տար պե տութ յան մեջ՝ կենտրոնացված, 

օ րենսդ րութ յունն ու դա տա կան հա մա կար գը, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան հա

սա րա կութ յան ար ժեք նե րը կա րևոր դե րա կա տա րութ յուն կու նե նան: Այդ կար ևոր 

ազ դե ցութ յուն ներն ան հրա ժեշտ կդարձ նեն շրջա պա տող մի ջա վայ րի և  ոս տի կա

նութ յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րին ու շադ րութ յուն դարձ նե լը:

• Այ նու հետև քննարկվում է ռազ մա վա րութ յան հար ցը, քան զի հար կա վոր է սահ մա

նել, թե  ինչ պես են ու սում նա սիր վե լու դրսի մար տահ րա վեր նե րը և  ոս տի կա նութ

յան առջև ծա ռա ցած ռիս կե րը:

• Եր րորդ են թա բաժ նում քննարկ վում է կա ռուց վածք նե րի հար ցը, ներ կա յաց վում 

ռազ մա վա րութ յան ի րա կա նաց ման հա մար դրանց ա ռա վե լութ յուն ներն ու  թե

րութ յուն նե րը:

• Չոր րորդ են թա բաժ նում   քննվում են ո րոշ գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք ա ջակ ցում են 

կա ռուց վածք նե րում ռազ մա վա րութ յան ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ գոր

ծու նեութ յան ռա ցիո նալ և  արդ յու նա վետ կա տար մա նը:

• Այդ են թա բա ժին նե րում ո րոշ ված են կո ռուպ ցիա յի հնա րա վոր արդ յունք նե րը, ներ

կա յաց ված է սխե մա, ո րում դրանք ամ փոփ ված են, և  ո րը ոս տի կա նութ յու նում 

կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ վող մի ջոց նե րի հիմքն է:
Չոր րորդ և  հին գե րորդ են թա բա ժին նե րում քննվում են այդ հար ցե րը, սա կայն տար

բեր հա մա տեքս տե րում, ա ռա ջարկ վում է կազ մա կերպ չա կան թույլ կող մե րի գնա հատ
ման գործ նա կան օ րի նակ: Եվ, վեր ջա պես, 3րդ գ լուխն ա վարտ վում է քա ղած ո րոշ դա
սե րի ներ կա յաց մամբ:

1.2. Ի՞նչ է կազ մա կեր պութ յու նը

Կազ մա կեր պութ յու նը հա սա րա կա կան կա յուն միա վոր է (սա են թադ րում է նրա 
ան դամ նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը), հա մա կար գա յին ձևով դա սա վոր ված և  գի
տակ ցա բար կան խա սահ ման ված (սա են թադ րում է նպա տակ ներ, ռազ մա վա րութ յուն, 
կա ռա վա րում, կա ռույց ներ, աշ խա տան քա յին գոր ծըն թաց և  տար բեր մե խա նիզմ ներ, 
զո րօ րի նակ` վե րահս կո ղութ յուն և  հա ղոր դակ ցութ յուն), որն արդ յու նա վետ, գոր ծուն և  
է թի կա կան ձևով ի րա կա նաց նում է գոր ծու նեութ յուն՝ ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու և/ 
կամ ապ րանք ներ ար տադ րե լու հա մար, որ պես զի ո րո շա կի տե ղում  և  տար բեր «հա
ճա խորդ նե րի» (շու կա, հա ճա խորդ ներ, հան րութ յուն) հա մար բա վա րա րի սահ ման ված 
կա րիք նե րը: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լիս տրա մադր ված ծա ռա յութ
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յուն նե րը նպաս տում են օ րեն քի կա տար մա նը և  հա ճա խորդ նե րի, հան րութ յան հա մար 
կար գի պահ պան մա նը:

Նկար 1: Ինչպե՞ս է գործում կազմակերպությունը 

Նկար 1. Հա մա կար գը տե ղե կատ վութ յուն է ստա նում ա վե լի ըն դար ձակ մի ջա վայ րից 
և  զա նա զան մե խա նիզմ նե րի ու ըն թա ցա կար գե րի մի ջո ցով դրանք վե րա ծում արդ յունք
նե րի: Ներ կա յաց ված գոր ծո ղութ յուն նե րը հա մե մատ վում և գնա հատ վում են սկզբնա
կան կա րիք նե րի և  ակն կա լիք նե րի հետ, որ պես զի կա տար վեն հարկ եղած ուղ ղում ներն 
ու ճշգրտում նե րը:

 Վե րը բեր ված Նկար 1ում պատ կեր ված է, թե ինչ պես է գոր ծում կազ մա կեր պութ
յու նը: Դրա մի ջա վայ րի վեր լու ծութ յու նից բխում և  սահ ման վում է ռազ մա վա րութ յու նը: 
Ա ռա ջին հեր թին այն պար զում է անվ տան գութ յան սպառ նա լիք նե րը և հ նա րա վո րութ
յուն նե րը (օր.՝  նոր տեխ նո լո գիա նե րի շնոր հիվ ստեղծ ված կամ մի ջազ գա յին հա մա գոր
ծակ ցութ յան զար գա ցու մը), երկ րոր դ՝ մշա կում է սպառ նա լիք նե րի նվա զեց ման և  հան
րութ յան կա րիք ներն ու ակն կա լիք ներն ու սում նա սի րե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր: 
Ա պա այդ ռազ մա վա րութ յու նը  պետք է ի րա կա նաց վի ա մե նաարդ յու նա վետ ձևով, ուս
տի այդ նպա տա կով մշակ վում են կա ռույց ներ ու գոր ծըն թաց ներ: Տե ղե կութ յուն նե րը, 
հա ղոր դակ ցութ յունն ու վե րահս կո ղութ յունն օգ նում են վեր լու ծե լու ա ռա վել ըն դար ձակ 
մի ջա վայ րը, հա ղոր դե լու ռազ մա վա րութ յու նը, շա հագրգ ռե լու կազ մա կեր պութ յան ան
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դամ նե րին և գ նա հա տե լու գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յունն ու նպա տակ նե րին 
հաս նե լը:

Կապն այլ գլուխ նե րի հետ

 Սույն գլխում քննարկ ված ո րոշ թե մա ներ ա ռա վել ման րա մասն զար գաց վում են 
նաև մյուս գլուխ նե րում՝
Գլուխ 1: Նե րա ծութ յուն
Գլուխ 2: Մշա կույթ
Գլուխ 4: Ա ջակ ցութ յուն
Գլուխ 6 և 8: Ներ քին և  ար տա քին վե րահս կո ղութ յուն
Գլուխ 7: Հե տաքն նութ յուն
Գլուխ 8: Կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցում
Գլուխ 9: Մե թոդ ներ և  գոր ծիք ներ (տե՛ս  ներ կա գլխի 3րդ և 4րդ  բա ժին նե րը):
Կոնկ րետ հղում նե րը կնշվեն տեքս տում:
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Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի հիմ նախն դի րը սո վո րա բար բարձ րաց վում է 
ա ռան ձին ոս տի կա նի կամ ստո րա բա ժան ման մա կար դա կով: Ե թե բա նը դրան հաս նի, 
ա պա են թադ րութ յունն այն է, որ ամ բողջ ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նը կո ռում
պաց ված է: Ու շադ րութ յան կենտ րո նում ան հատ ներն են, ում կո ռուպ ցիոն գոր ծո ղութ
յուն նե րը վեր են հա նում նրանց բա րո յա կան թու լութ յուն նե րը: Մի ջա վայ րին, ո րում այդ 
ան հատ ներն աշ խա տում են, պա կաս կար ևո րութ յուն են տա լիս՝ դրա նով իսկ ան տե սե
լով կա ռույց նե րի, աշ խա տան քա յին գոր ծըն թաց նե րի, կա ռա վար ման ո ճի և կազ մա կեր
պա կան մշա կույ թի ազ դե ցութ յու նը: Սրանք այն մի քա նի գոր ծոն ներն են, որոնք կա րող 
են օգ նել ան հա տա կան վար քագ ծի ի հայտ գա լուն: Կազ մա կերպ չա կան հար ցե րի ան
տե սու մը սահ մա նա փա կում է ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան ըմբռ նե լը, ա հա թե ին
չու այդ հար ցը պետք է ա վե լի շատ ու շադ րութ յան ար ժա նա նա:

2.1. Կազ մա կեր պութ յունն աս պա րեզ է

Որ ևէ կազ մա կեր պութ յու նում աշ խա տող ան հատ ներն ու նեն ի րենց սե փա կան նպա
տակ նե րը, ո րոնք կա րող են տար բեր լի նել կազ մա կեր պութ յան նպա տակ նե րից: Հա վակ
նութ յուն նե րը, ա գա հութ յունն ու պրոբ լեմ նե րից խու սա փե լը շար ժա ռիթ նե րից մի քա
նիսն են, ո րոնք կա րող են կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րին ստի պել մշա կել ի րենց անձ
նա կան ռազ մա վա րութ յու նը և  հե տապն դել ի րենց սե փա կան շա հե րը, ո րոնք կա րող են 
վնաս պատ ճա ռել կազ մա կեր պութ յան շա հե րին: Կազ մա կերպ չա կան և  կա ռա վար ման 
թույլ կող մե րը կա րող են օգ նել ա ռան ձին շա հե րի` գե րիշ խելու հա վա քա կան շա հե րի 
նկատ մամբ և խ րա խու սելու կո ռուպ ցիա յի զար գա ցու մը: Այս ա մե նը ճիշտ է նաև այն պի
սի կազ մա կեր պութ յան դեպ քում, ինչ պի սին է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը:

2.2. Կազ մա կեր պութ յու նը մշա կույթ է ստեղ ծում

2րդ գլ խում ման րա մասն կեր պով քննարկ վում է կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի դե
րը: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան մշա կույ թը կա րող է մե ծա պես ազ դել ոս տի կա նութ
յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ  ոս տի կան նե րի վե րա բեր մուն քի վրա: Մշա
կույթն այն «սո սինձն» է, որն ստեղ ծում և  պա հում է կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րին 
պատ կա նե լու զգա ցու մը՝ նրանք ու նեն ընդ հա նուր նպա տակ ներ, ու սու ցում, մար տա

Ին չո՞ւ է կազ մա կեր պութ յան հար ցը 
կար ևոր կո ռուպ ցիա յի դեմ 
պայ քա րում

2
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հրա վեր ներ, հմտութ յուն ներ և  գոր ծու նեութ յուն: Մշա կույթն է սահ մա նում այն, թե կազ
մա կերպ չա կան ար ժեք ներն ինչ պես են նե րառ վում աշ խա տան քի կա տար ման ձևի կամ 
ղե կա վար ման ո ճի մեջ: Մշա կույթն ազ դում է ո րո շա կի վար քա գիծ ըն դու նե լու կամ մեր
ժե լու վրա, այն բա նի վրա, թե կազ մա կեր պութ յան ան դամ ներն ինչ պես են    տես նում 
արտաքին աշ խար հը: Ոս տի կա նա կան մշա կույ թը կա րող է վկա յա կո չել «մենք նրանց 
դեմ» վե րա բեր մուն քը, ո րը վե րագր վում է ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին հա
մար յա ա մե նու րեք, ո րով «նրանց» կա րող է նշա նա կել «լայն հա սա րա կութ յան», «հան
ցա գործ նե րի» կամ «ա վագ ոս տի կան նե րի»: Դա կա րող է վկա յա կո չել ոս տի կա նութ յան 
վե րա բեր մունքն ի ր հա յե ցո ղա կան լիա զո րութ յուն նե րի նկատ մամբ, հատ կա պես այն
տեղ, որ տեղ հա մար վում է, որ նպա տա կը կամ վեր ջը (հա սա րա կութ յա նը պաշտ պա նե լը 
հան ցա գործ նե րից) ար դա րաց նում են մի ջոց նե րը, օր.՝  ա նօ րի նա կան խու զար կութ յուն
նե րը, ու ժի ան հա մա չափ կի րա ռու մը և  կեղծ վկա յութ յու նը: Եվ, վեր ջա պես, այն կա րող 
է վկա յա կո չել հա վա տար մութ յան խոր զգա ցու մը և  հա մե րաշ խութ յու նը գոր ծըն կեր ոս
տի կան նե րի հանդեպ, մի զգա ցում, ո րը վեր է անձ նա կազ մի ան դամ նե րի շրջա նում սո
վո րա բար հան դի պող զգա ցու մից:

2.3.  Կազ մա կեր պութ յու նը պա տաս խա նա տու է 
 հա սա րա կութ յան և ն րա ան դամ նե րի առջև

Ոս տի կա նութ յու նից պա հանջ վում է ցու ցաբերել սո ցիա լա կան պա տաս խա նա
տվութ յուն: Դրան կա րե լի է հաս նել միայն այն ժա մա նակ, երբ այն վա յե լում է  հա սա րա
կութ յան վստա հութ յու նը, որն անհ րա ժեշ տութ յուն է դարձ նում այն բա նի ցու ցա դրութ
յու նը, որ ին քը գոր ծում է օ րի նա կան և  է թի կա կան ձևով: Սո ցիա լա պես պա տաս խա
նա տու կազ մա կեր պութ յունն իր ան դամ նե րին կա պա հո վի նաև այն պի սի մի ջա վայ րով, 
որ տեղ նրանք ա վե լի քիչ հակ ված կլի նեն սթրես նե րի և  ան բա վա րար վա ծութ յան:

2.4.  Կազ մա կերպ ա կան հա մա կար գե րը և  գոր ծըն թաց նե րը 
 կա րող են ներ գոր ծել կո ռուպ ցիա յի վրա

Կազ մա կերպ չա կան կա ռույց նե րը, ա պա կենտ րո նաց ման և  կենտ րո նաց ման միջև 
ե ղած հա վա սա րակշ ռութ յու նը, լիա զոր մար մի նը և  վե րահս կո ղա կան հա մա կար գերն 
այն գոր ծոն ներն են, ո րոնք ազ դում են ոս տի կան նե րի ինք նու րույ նութ յան, նրանց աշ
խա տաձ ևի և  մո նի թո րին գի վրա: Կազ մա կեր պութ յա նը, այ սինքն՝ ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յա նը վե րա բե րող ո րո շում նե րը պետք է գնա հատ վեն  այն հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ա ռու մով, ո րոնք ա պա հո վում են կո ռուպ ցիա յի զար գա ցու մը:
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2.5.  Կազ մա կերպ ա կան թույլ կող մե րը դուռ են բա ցում 
 հա կաի րա վա կան վար քագ ծի հա մար

Կազ մա կեր պութ յան խո ցե լի կող մե րը կա րող են լի նել արտաքին գործոնների արդ
յուն քը, օր.՝  քա ղա քա կան ազ դե ցութ յուն նե րը: Այդ թույլ կող մե րը կա րող են կապ ու նե
նալ ներ քին գոր ծոն նե րի հետ, ինչ պի սիք են` կազ մա կերպ չա կան թե րութ յուն նե րը և  վատ 
կա ռա վա րու մը, և  կա րող են հան գեց նել ան հա տա կան վար քագ ծի:  Կազ մա կեր պութ
յունն այն տեղն է, որ տեղ այդ բո լոր ազ դե ցութ յուն ներն ար տա ցոլ ված են, և  ե թե կազմա  
կերպա կան մա կար դա կում մի ջոց ներ չեն ձեռ նարկ վում, ա պա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ
քարն ա նարդ յու նա վետ կլի նի:

2.6.  Կազ մա կեր պութ յան մա կար դա կով պետք է ձեռ նարկ վեն
 ան հատ նե րի կա րո ղութ յուն նե րի հզո րաց մանն ուղղ ված
 մի ջոց ներ, որպեսզի նրանք  դի մադ րեն կո ռուպցիա յին

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում կո ռուպ ցիան և  ոչ է թի կա կան վար քա գի ծը կան
խար գե լե լու նպա տա կով հար կա վոր է, որ յու րա քանչ յուր ոս տի կան ու նե նա բարձր 
է թի կա կան ակն կա լիք և  պար զի, թե ինչն է ճիշտ, ին չը՝ սխալ: Դրան կօգ նեն նրանց 
ի մա ցութ յու նը օ րեն քի, մար դու ի րա վունք նե րի մա սին և  ղե կա վա րութ յան օ րի նա կը: 
Էթիկայի դա սա վան դու մը և  ու սու ցու մը կօգ նեն նրանց հա ղոր դե լու այդ ար ժեք նե րը: 
Կազ մա կեր պութ յու նը պա տաս խա նա տու է նաև է թի կա կան վար քագ ծին ա ջակ ցող այն
պի սի փաս տաթղ թե րի տրա մադր ման հա մար, ինչ պի սիք են վար վե ցո ղութ յան կա նո
նա գիր քը և  ար ժեք նե րի գնա հա տու մը (այս փաս տաթղ թե րի վե րա բեր յալ ման րա մասն 
տե ղե կութ յուն նե րի հա մար տե՛ս Գ լուխ 2) և  է թի կա կան խնդիր նե րի ա ռաջ կանգ նած 
ոս տի կան նե րին ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու հա մար (ման րա մասն տե ղե կութ յուն նե րի 
հա մար տե՛ս Գ լուխ 4):
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Այս բաժ նում ու սում նա սիր վում և քն նարկ վում են կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ
յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րը` ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի զար գաց ման կամ 
դրա զսպման հնա րա վոր հետ ևանք նե րի ա ռու մով: Ա ռա ջին հեր թին ու սում նա սիր վում 
է մի ջա վայ րը, քան զի ռազ մա վա րութ յան ձևա կեր պու մը պետք է հիմն ված լի նի մի ջա
վայ րի վեր լու ծութ յան վրա: Ա պա քննարկ վում են կա ռուց վածք նե րը, քա նի որ դրանք 
հե  տևում են ռազ մա վա րութ յա նը, ինչ պես նաև տար բեր գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք ներ կա
յաց ված են: Պատ կեր վում է կազ մա կերպ չա կան թույլ կող մե րի սխե ման, և նշ վում են 
դրանք նվա զեց նե լու հնա րա վոր մի ջոց նե րը:

3.1. Ա ռա վել ըն դար ձակ մի ջա վայ րը52

Ոս տի կա նութ յունն ա վե լի մեծ հա մա կար գի մի մասն է, ո րը ո րո շում է նրա հիմ
նախն դիր նե րը (օր.՝  հան ցա գոր ծութ յան տե սա կը), նրա աշ խա տան քի հա մա տեքս տը 
(օր.՝  օ րենսդ րա կան և  քա ղա քա կան դաշ տը), նրա մատ չե լի ռե սուրս նե րը և  հան րութ յան 
կա րիք ներն ու ակն կա լիք նե րը: Ա հա թե ին չու անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել կազ մա կեր
պութ յան և ն րա ա ռա վել ըն դար ձակ մի ջա վայ րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը և  այն, թե 
դրանք ինչ պես են ազ դում ոս տի կա նութ յան կա ռուց ված քի վրա:

3.1.1. Քա ռաս տի ճան մո դե լը

Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը դի տար կե լիս հար կա վոր է քննար կել չորս 
աս տի ճան՝

1. Մի ջազ գա յին մի ջա վայ րը  կազ մա կեր պութ յան վրա  ազ դում է այն հիմ նախն դիր
նե րի և ս պառ նա լիք նե րի մի ջո ցով, ո րոնք ինքն է ստեղ ծում: Օր.՝  Խորհր դա յին 
Միութ յան վեր ջը և  սահ ման նե րի բա ցումն Արևմտ յան Եվ րո պա յում նպաս տե ցին 
հան ցա վո րութ յան ա վե լաց մա նը: Աշ խար հի հե ռա վոր մա սե րում պա տե րազմ նե րը 
դառ նում են  փախս տա կան նե րի հոս քե րի, ինչ պես նաև մաք սա նեն գութ յան ու ղի
նե րի պատ ճառ: 

2. Ազ գա յին մի ջա վայրն ա պա հո վում է օ րենսդ րութ յու նը, հա սա րա կութ յան ար ժեք
նե րը, կա րիք նե րին ար ձա գան քե լու մի ջոց նե րը, հան րութ յան ակն կա լիք նե րը և 

Ինչ պե՞ս կա րե լի է 
կազ մա կեր պութ յան վրա ե ղած 
ու շադ րութ յու նը միաց ել 
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րին

3
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 ռե սուրս նե րի հատ կա ցու մը ոս տի կա նութ յա նը:

3. Կազ մա կեր պութ յու նը:

4. Կազ մա կեր պութ յան ան հատ նե րը:
Կո ռուպ ցիա յի մա սով այս քա ռաս տի ճան մո դե լի հետ ևանք նե րը պարզ են: Կո ռուպ

ցիա յի դեմ պայ քարն ա մե նաարդ յու նա վետն է, ե թե այն վե րա բե րում է բո լոր չորս աս
տի ճան նե րին: Միայն ոս տի կա նութ յան մա կար դա կով կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե
լը բա վա կան չէ, ե թե կո ռում պաց ված է ա վե լի ըն դար ձակ մի ջա վայ րը: Նույ նը կա րե լի 
է ա սել այն դեպ քում, երբ ու շադ րութ յու նը բևեռ ված է միայն ա ռան ձին ոս տի կան նե րի 
վրա՝ ա ռանց քննար կե լու կազ մա կեր պութ յան հետ ևանք նե րը:

Մեկ մա կար դա կում առ կա կո ռուպ ցիան կա րող է հետ ևանք ներ ու նե նալ բո լոր մա
կար դակ նե րում: Օր.՝  քա ղա քա կան կո ռուպ ցիան կա րող է ազ դել բարձ րաս տի ճան ոս
տի կան նե րի նշա նակ ման, դրա ռազ մա վա րութ յան, ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի և գոր ծո
ղութ յուն նե րի  վրա (հան ցա գոր ծութ յուն նե րի տե սակ ներ, ո լորտ ներ և  թի րախ դար ձած 
ան ձինք): Այդ ազ դե ցութ յուն նե րը կզգաց վեն ամ բողջ ոս տի կա նութ յու նում, իսկ ոս տի
կան ներն ի րենց վար վե ցո ղութ յու նը և  գոր ծո ղութ յուն նե րը կհար մա րեց նեն այդ նոր պայ
ման նե րին: Հետ ևանք նե րը հստակ են՝ կո ռուպ ցիան հնա րա վոր չէ սան ձել ա ռանց հաշ վի 
առ նե լու այդ չորս փոխ կա պակց ված աս տի ճան նե րը: Անհ րա ժեշտ է միաս նա կան քա
ղա քա կա նութ յուն, ո րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում կլի նի կազ մա կեր պութ յու նը, որն էլ 
կդրվի իր ա վե լի ըն դար ձակ հա մա տեքս տի կամ մի ջա վայ րի մեջ: Օր.՝  այն գոր ծո ղութ
յուն նե րը, ո րոնք քննում են միայն կո ռուպ ցիա յի բա րո յա կան կող մը, հա ջո ղութ յամբ չեն 
պսակ վի, ե թե դրանք ա ջակ ցութ յուն չստա նան կազ մա կեր պութ յան մա կար դա կի գոր ծո
ղութ յուն նե րի մի ջո ցով:

3.1.2. Ա վե լի ըն դար ձակ մի ջա վայ րի վեր լու ծութ յու նը

Շրջա պա տող մի ջա վայ րի վեր լու ծութ յունն անհ րա ժեշտ է` հաս կա նա լու հա մար այն 
մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնք ծա ռա ցած են ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան առջև: 
Պետք է ո րոշ վեն հնա րա վո րութ յուն նե րը, սպառ նա լիք ներն ու ակն կա լիք նե րը և   ու
սում նա սիր վեն ռազ մա վա րութ յան մի ջո ցով: Ստորև բեր ված Աղ յու սակ 1ում հա մա ռոտ 
նկա րագր ված են մի ջա վայ րի վեր լու ծութ յան մի քա նի մե թոդ ներ:

Աղ յու սակ 1: Կազ մա կեր պութ յան մի ջա վայ րի վեր լու ծութ յան հնա րա վոր 
  մե թոդ նե րը

Ո րո շել քննարկ վե լիք մի ջա վայ րը Նկա րել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան 
վրա ար տա քին ազ դե ցութ յան քար տե զը 
(գոր ծոն նե րի մե թո դի կա):
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Գնա հա տել մի ջա վայ րի չափ վող 
ա նո րո շութ յան աս տի ճա նը՝ ըստ բար
դութ յան և  փո փո խա կա նութ յան

Հաշ վար կել այն ժա մա նա կը, ո րը հար կա
վոր է փո փո խութ յուն ներ ա նե լու հա մար, 
որ պես զի հար մար վեն մի ջա վայ րի փո փո
խութ յուն նե րին:

Գնա հա տել մի ջա վայ րի տար բեր 
ո լորտ նե րը

Կա տա րել քա ղա քա կան, տնտե սա կան, 
սո ցիա լա կան, տեխ նո լո գիա կան և  ի րա վա
կան վեր լու ծութ յուն (ՔՏՍՏԻ): Այդ մե թո դը 
նե րա ռում է մի ջա վայ րի ո լորտ նե րի հիմ նա
կան ուղ ղութ յուն նե րի նույ նա կա նա ցու մը 
և  կազ մա կեր պութ յան հա մար դրանց հե
տևանք նե րի դուրս բե րու մը՝ նկա տի ու նե
նա լով հնա րա վո րութ յուն ներն ու սպառ նա
լիք նե րը:

Տվյալ նե րի հա վա քագ րումն ու վեր լու ծութ յու նը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
հե տա խու զութ յան գործն է: Տար բեր աղբ յուր նե րից հա վաք ված տվյալ նե րը, օր.՝ հան ցա
վո րութ յան վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, տու ժած նե րի շրջա նում կա տար
ված հար ցում նե րը և  քա ղա քա ցի նե րի կի զա կե տա յին (ֆոկուս) խմբե րից ստաց ված թվե
րը, ար ժե քա վոր են լի նե լու ոս տի կա նութ յան կող մից քննվող  ուղ ղութ յուն նե րը, ռիս կերն 
ու հնա րա վո րութ յուն նե րը պար զե լու և  հաս կա նա լու հա մար:

Աղ յու սակ 2: ՔՏՍՏԻի վեր լու ծութ յան ցան ցը

Ա ռանց քա յին 
գոր ծոն նե րը

Ա ռանց քա յին 
ուղ ղութ յուն նե րը

Հնա րա վո րութ յուն
ներ

Սպառ նա լիք ներ

Քա ղա քա կան

Տնտե սա կան

Սո ցիա լա կան

Տեխ նո լո գիա կան

Ի րա վա կան

Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վեր լու ծութ յու նը ոս տի կա նութ յան կար ևոր խնդիրներից 
մեկն է: Որ պես զի այդ գոր ծը լավ ար վի, հար կա վոր է վեր լու ծել հա սա րա կութ յու նում 
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առ կա ա վե լի մեծ ուղ ղութ յուն նե րը: Դրանք բեր ված են ստորև՝ Պա տու հան 1ում: Ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը  պետք է վեր լու ծի կազ մա կեր պութ յան վրա այդ ուղ ղութ
յուն նե րի ազդեցության հետ ևանք նե րը:

Պա տու հան 1: Հան ցա վո րութ յան  ո րոշ հիմ նա կան մի տում ներ

• Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան ա վե լա ցում (դրա «ար տադ րա կան գծի» ընդ

լայ նում):

• Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան  մի ջազ գա յին տա րա ծում:

• Կա տա րե լա գործ ված հան ցա վո րութ յան նոր տե սակ ներ, օր.՝  կի բեր   հան ցա վո րութ յուն, 

տնտե սա կան և  հա մա կարգ չա յին խար դա խութ յուն:

• Քա ղաք նե րում կա տար վող բռնութ յուն նե րի աճ:

• Ան չա փա հաս նե րի շրջա նում հան ցա գոր ծութ յուն նե րի թվի աճ:

• Ա հա բեկ չութ յուն (ներ պե տա կան և  մի ջազ գա յին):

• Ոչ բա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի թվի աճ, օր.՝  պա տա հա կան, ան կա նոն հրաձ գութ յուն:

Շրջա պա տող մի ջա վայ րի վեր լու ծութ յու նը նույն պես պետք է կենտ րո նա նա կո ռուպ
ցիա յի հնա րա վոր ռիս կե րի վրա, որ պես զի դրանք նվա զեց վեն կամ վե րաց վեն: Պա տու
հան 2ում նկա րագր ված են ար տա քին գոր ծոն նե րի հետ կապ ու նե ցող հնա րա վոր կո
ռուպ ցիոն ռիս կե րը: Կոնկ րետ գնա հա տու մը պետք է ա վե լի ճշգրիտ լի նի:

Պա տու հան 2: Ա վե լի ըն դար ձակ մի ջա վայ րում  կո ռուպ ցիա յի հնա րա վոր 

պատճառ նե րը

Ո րո՞նք են ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի ձևե րի վրա դրա կան կամ  բա ցա
սա կան կեր պով ազ դող ար տա քին գոր ծոն նե րը: Ե թե մենք հղում ենք ա նում վե րը 
բեր ված ՔՏՍՏԻի սխե մա յին (Աղ յու սակ 2), կա րող ենք  պար զել այդ գոր ծոն նե րից մի 
քա նի սը և  բա ցատ րել ոս տի կա նութ յան վրա կո ռուպ ցիա յի ազ դե ցութ յու նը:

      

Քա ղա քա կան Քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի (գոր ծա դիր, օրենս դիր, քա ղա
քա կան կու սակ ցութ յուն ներ)  կող մից ոս տի կա նութ յան վրա 
գոր ծադր վող ճնշում՝ ի րենց և/ կամ ու րիշ նե րի հա մար օ գուտ 
ստա նա լու նպա տա կով:
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Տնտե սա կան Տնտե սա կան խմբե րի կամ լոբ բի նե րի կող մից գոր ծադր վող 
ճնշում՝ օ գուտ ստա նա լու նպա տա կով: Տնտե սա կան ի րա վի
ճա կին առնչ վող կո ռուպ ցիա, ո րի պատ ճա ռով ոս տի կա նութ
յու նը կա շառք է կոր զում հան րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից:

Սո ցիա լա կան Հա սա րա կութ յան ընդ հա նուր ար ժեք ներ, ո րոնք  ա ռա վել 
կամ պա կաս թույ լատ րե լի են պաշ տո նա կան կա ռույց նե րում 
կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ:

Տեխ նո լո գիա կան Հա մա կար գեր և  զար գա ցում ներ, ո րոնք կա րող են բա րե
նպաստ լի նել ո րո շա կի կո ռուպ ցիա յի զար գաց ման հա մար:

Ի րա վա կան Ի րա վա կան «բա ցեր»: Ո րո շա կի խախ տում նե րի նկատ
մամբ ի րա վա կան մո տե ցու մը կա րող է պատ ճառ դառ նալ, որ 
ոս տի կա նութ յու նը դա դա րեց նի օ րեն քի կա տա րու մը: Դա տա
կան իշ խա նութ յու նում կո ռուպ ցիան կա րող է հետ ևանք ներ 
ու նե նալ ոս տի կա նութ յան հա մար:

3.2. Ռազ մա վա րութ յու նը53

3.2.1. Ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րում

Ռազ մա վա րութ յամբ, գոր ծո ղութ յան մեջ դրված կա ռույց նե րով և ռե սուրս նե րի օգ
տա գործ ման ձևով ար տա ցոլ ված է մի ջա վայ րի կող մից ա ռա ջարկ վող ձևը, ո րով ոս տի
կա նութ յունն ու սում նա սի րում է հիմ նախն դիր նե րը և  օգտ վում հնա րա վո րութ յուն նե րից: 
Ռազ մա վա րութ յան պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցը հա մա ռոտ նկա րագր ված է ստորև 
բեր ված Պա տու հան 3ում:

Պա տու հան 3: Ռազ մա վա րա կան պլա նա վո րու մը ո րո շում նե րի կա յաց ման 

գոր ծում
Ռազ մա վա րա կան պլա նա վո րու մը ո րո շում նե րի կա յաց ման ա ռա ջին, ան բա ժա նե

լի մասն է: Պլա նա վո րու մը հիմ նա կա նում վե րա բե րում է ներ կա ի րա վի ճա կը (հիմ նախն
դի րը) հաս կա նա լուն և  ոս տի կա նին (ո րո շում ներ կա յաց նող) հա սա նե լի ընտ րանք նե րի 
շրջա նակն ընդ լայ նե լուն (այ լընտ րանք ներ և  գոր ծո ղութ յուն նե րի ուղ ղութ յուն): Պլա
նա վո րու մը միտ ված է տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րե լուն (ծրա գիր), մինչ դեռ ո րո շում
նե րի կա յա ցու մը նպա տակ ու նի օգտ վե լու այդ տե ղե կատ վութ յու նից՝ հիմ նախն դիր նե
րը լու ծե լու կամ ընտ րանք ներ կա տա րե լու հա մար54:
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Ռազ մա վա րութ յու նը մի գոր ծըն թաց է, ո րը թույլ է տա լիս պա տաս խա նել մի քա նի 
կար ևոր հար ցե րի:

• Ի՞նչ «գոր ծի» մեջ է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը և  ին չո՞ւ: (Գոր ծու նեութ յան 

նպա տա կը, ա ռա քե լութ յու նը)

• Ո՞ րը պետք է լի նի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան գոր ծը: (Ռազ մա վա րա կան ընտ

րութ յուն)

• Ինչ պե՞ս է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը հաս նում իր նպա տակ նե րին: (Ռե սուրս

նե րի ստա ցում և  օգ տա գոր ծում): Պետք է ո րո շել ռիս կե րը, որ պես զի դրանք նվա

զեց նե լու հա մար ձեռ նարկ վեն մի ջոց ներ:
Ռազ մա վա րութ յան ընդ հա նուր նկա րագ րութ յու նը կազ մե լիս հա ջո ղութ յան գոր ծոն

նե րից մե կը նպա տակ նե րի (հա սա նե լիք նպա տակ ներ) միջև կապն է, ու ղի նե րը (նպա
տակ նե րին հաս նե լու մե թոդ նե րը) և  մի ջոց նե րը (նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար մատ
չե լի ռե սուրս նե րը):  Օր.՝  հարկ կլի նի  նպա տակ ներն ա վե լի ի ջեց նել կամ մե թոդ ներն 
ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նել, ե թե բա վա կա նա չափ ռե սուրս ներ (մի ջոց ներ) չկան:

Ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րու մը մեկ նա բան ված է Նկար 2ում, որ տեղ ցու ցա
դրված է վեր լու ծութ յան, ընտ րանք նե րի և  զար գաց ման միջև ե ղած փոխ հա րա բե րութ
յու նը:

Նկար 2: Ռազմավարական կառավարումը
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3.2.2. Ա ռանց քա յին ռազ մա վա րա կան ո րո շում: Ոս տի կա նա կան 

          ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման մո դե լի ընտ րութ յու նը

Ոս տի կա նութ յան հա մար ա մե նա կար ևոր ռազ մա վա րա կան ո րո շում նե րից մե կը ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման մո դե լի ընտ րութ յունն է, քան զի այն կազ
մա կեր պութ յան հա մար ու նե նա լու է մի քա նի հետ ևանք ներ՝ դրա կա ռույց նե րը, ա ռա
ջադ րանք նե րի բա ժա նու մը, լիա զո րութ յուն նե րի բաշխ ման ձևը և  այն, թե կազ մա կեր
պութ յան տար բեր մա սե րի միջև  ինչ պես է կա տար վե լու հա մա կար գու մը:

Հա սա րա կութ յան է վոլ յու ցիան ոս տի կա նութ յանն ստի պել է ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ա վան դա կան մո դե լը հար մա րեց նել նոր պայ մա ննե րին: 
Ա վան դա կան մո դե լը կենտ րո նա ցած է օ րեն քի խիստ կի րարկ ման վրա, հա կազ դող է 
և  պատ ժիչ. ոս տի կա նութ յունն ար ձա գան քում է մի ջա դե պե րին, իսկ նրա արդ յու նա վե
տութ յու նը գնա հատ վում է՝ հաշ վի առ նե լով ար ձա գանք ման ժա մա նա կը և  մի ջամ տող
նե րի պրո ֆե սիո նա լիզ մը: Ոս տի կա նութ յան կա ռույց ները հիե րար խիկ են, իսկ ղե կա
վար նե րի ու են թա կա նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը վե րար տադ րում են ռազ մա կան 
մո դե լը (տե՛ս Գլուխ 4): Մի քա նի գոր ծոն նե րի պատ ճա ռով ոս տի կա նութ յու նը պետք է  
կաս կա ծի տակ դնի այդ ա վան դա կան մո դե լը:

• Հա սա րա կա կան փո փո խութ յուն ներ: Շատ երկր ներ գլո բա լաց ման և  ներ գաղ թի 

պատ ճա ռով էթ նի կա կան, կրո նա կան և տն տե սա կան ա ռու մով դար ձել են ա վե լի 

բազ մա զան: Այդ փո փո խութ յուն նե րը կար ևոր հետ ևանք ներ ու նեն այն ար ժեք նե

րի հա մար, ո րոնք հա սա րա կութ յան «սո սինձն» են: Նոր միգ րանտ նե րի բե րած նոր 

ար ժեք նե րը կամ աս տի ճա նա բար գո յակ ցում են բնիկ բնակ չութ յան ար ժեք նե րի 

հետ, կամ բախ վում դրանց հետ: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներն այժմ պետք է 

ի րենց աշ խա տան քը կա տա րեն բազ մամ շա կույթ հա սա րա կութ յան մեջ: Ոս տի կա

նութ յան և  հա սա րա կա կան փո փո խութ յուն նե րի և  սո ցիա լա կան բազ մա զա նութ

յան մա սին ա վե լի շատ տե ղե կութ յուն ներ տե՛ս Գ լուխ 4ում:

• Այդ հա սա րա կա կան փո փո խութ յուն ներն ար տա ցոլ ված են նաև ոս տի կա նութ յան 

նոր հա վա քագր ված անձ նա կազ մի ան դամ նե րի մեջ, ում ար ժեք ներն ու վար քա

գի ծը տար բեր վում են ա վագ նե րի ար ժեք նե րից ու վար քա գծից. նրանք, ընդ հա

նուր առ մամբ, ու նեն կրթա կան ա վե լի բարձր մա կար դակ, ցան կա նում են ու նե նալ 

ա ռա վել լավ հա վա սա րակշ ռութ յուն աշ խա տան քի ու անձ նա կան կյան քի միջև, 

ակն կա լում են ի րա վա զո րութ յան նոր ձևեր:

• Տնտե սա կան փո փո խութ յուն նե րը եր բեմն դառ նում են ոս տի կա նութ յան բյու ջեի 

կրճա տում նե րի պատ ճա ռը:

• Ներ կա յումս երկր ներն օգտ վում են գոր ծա րար կա ռա վար ման տե սութ յուն նե րից: 
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«Հան րա յին նոր կա ռա վա րու մը» հան գեց րել է ոս տի կա նութ յա նը հատ կաց ված ռե

սուրս նե րի ա վե լի խիստ վե րահս կո ղութ յան և դ րանց օգ տա գործ ման ա վե լի սուր 

գնա հատ ման:

• Վե րը նկա րագր ված հան ցա վո րութ յան է վոլ յու ցիան ոս տի կա նա կան կազ մա կեր

պութ յուն նե րի հա մար դար ձել է նոր դժվա րութ յուն նե րի պատ ճառ և ն րանց ստի

պում է փո խել ի րենց աշ խա տան քա յին մե թոդ նե րը:

• Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը վի ճար կել են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ

յուն նե րի մա տուց ման ա վան դա կան մո դե լը՝ ցույց տա լով, որ՝

  քրեա կան ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գի մի ջո ցով կան խար գե լու մը 

հան ցա վո րութ յան լու ծում չէ.

  ոս տի կա նութ յան կող մից ընդ հան րա պես (այլ ոչ թե նպա տա կա յին) կի րառ

վող ռազ մա վա րութ յու նը պա կաս արդ յու նա վետ է.

  հե տա խու զութ յու նը  վճռո րոշ է, ինչ պես և  հան րութ յան հետ հա մա գոր

ծակ ցութ յու նը.

  ոս տի կան նե րի թվի ա վե լա ցու մը և  ար ձա գան քե լու ժա մա նա կի պա կա

սե ցու մը չեն կան խար գե լում հան ցա գոր ծութ յու նը կամ նվա զեց նում դրա 

նկատ մամբ եղած վա խը.

  ա ռա վել արդ յու նա վետ է լու ծել պար բե րա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 

ներ քո գտնվող պայ ման նե րը:

• Հան րութ յան վստա հութ յու նը վերս տին շա հե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը ոս տի կա

նութ յանն ստի պել է բա րե լա վել իր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հան րութ յան հետ:
Ոս տի կա նա կան շատ ծա ռա յութ յուն ներ հար մար վել են նոր մար տահ րա վեր նե րին՝ 

գնա լով ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման մեկ այլ մո դե լի ուղ ղութ յամբ: 
Եր կու մո դել նե րի միջև ե ղած տար բե րութ յուն նե րը կա րե լի է տես նել՝ քննար կե լով այն 
հար ցը, թե ինչ պես են դրանք տա լիս մի շարք հար ցե րի պա տաս խան նե րը55: Ա վե լի ման
րա մասն տե ղե կութ յուն ներ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման տար բեր  
մո դել նե րի և դ րանց հա մե մա տութ յան վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված են ստորև բեր ված 
Աղ յու սակ 3ում:
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      Աղ յու սակ 3: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման եր կու մո դել նե րը     

Հարց Ա վան դա կան ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տու ցում

Հա մայն քա յին ոս տի կա
նութ յուն

Ով քե՞ր են 
ոս տի կան նե րը:

Պե տա կան գե րա տես
չութ յունն սկզբուն քո րեն 
պա տաս խա նա տու է օրեն
քի կա տար ման հա մար:

Ոս տի կա նութ յու նը հան
րութ յունն է, իսկ հան րութ
յու նը` ոս տի կա նու թ  յու  նը, 
ոս տի կան ներն այն մար
դիկ են, ում վճա րում են, 
որ պես զի նրանք լիար ժեք 
ու շա դրութ յուն դարձ նեն 
յու րա քանչ յուր քա ղա քա
ցու պար տա կա նութ յուն նե
րին: 

Ինչ պի սի՞ն են ոս տի կա
նութ յան հա րա բե րութ
յուն նե րը պե տա կան ծա
ռա յութ յան մնա ցած վար
չութ յուն նե րի հետ:

Ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե
րը հա ճախ բախ վում են:

Ոս տի կա նութ յու նը կյան
քի ո րա կը բա րե լա վե լու 
հա մար պա տաս խա նա տու 
բազ մա թիվ կազ մա կեր
պութ յուն նե րից մեկն է:

Ո՞րն է ոս տի կա նութ յան 
դե րա կա տա րութ յու նը:

Հան ցա գոր ծութ յուն նե րը 
բա ցա հայ տե լը:

Ա վե լի մեծ հիմ նա
խնդիր նե րի լու ծում: 

Ինչ պե՞ս է չափ վում ոս
տի կա նութ յան աշ խա
տան քի արդ յու նա վե
տութ յու նը:

Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
բա ցա հայտ մամբ և  ձեր բա
կա լութ յուն նե րով:

Հան ցա վո րութ յան և  ան
կար գութ յուն նե րի բա ցա
կա յութ յամբ:

Ո րո՞նք են ա մե նա մեծ 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե
րը:

Խոշոր գումարների հետ  
կապված (օր.՝ բան կի կո
ղո պուտ) և բռ նութ յուն նե
րով ու ղեկց վող հան ցա գոր
ծութ յուն նե րը: 

Որ հիմ նախն դիր ներն են 
հա մայն քին ա մե նա շատն 
ան հանգս տաց նում:

Կոնկ րետ ին չի՞ հետ 
գործ ու նի ոս տի կա նութ
յու նը:

Հան ցա գոր ծութ յուն ների: Հան րա յին հիմ նախնդիր
ների և մ տա հո գութ յուն
ների:
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Ի՞նչն է ո րո շում ոս
տի կա նութ յան գոր ծու
նեութ յան արդ յու նա վե
տութ յու նը:

Ար ձա գան քի ժա մա նա
կը:

Հան րա յին հա մա գոր
ծակ ցութ յուն:

Ի՞նչ է ոս տի կա նութ յան 
պրո ֆե սիո նա լիզ մը:

Ա րագ/արդ յու նա վետ ար
ձա գանք լուրջ հան ցա գոր
ծութ յա նը:

Մոտ լի նել հա մայն քին:

Ո՞ր հե տա խու զութ
յունն է ա մե նա կար ևո րը:

Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ հե տա խու զա
կան տվյալ նե րը (ո րո շա կի 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
կամ դրանց շար քի ու սում
նա սի րութ յուն):

Քրեա կան հե տա խու
զութ յուն (տե ղե կատ վութ
յուն ան հատ նե րի կամ 
խմբի մա սին):

Ո՞րն է ոս տի կա նութ յան 
հաշ վետ վո ղա կա նութ յան 
հիմ նա կան բնույ թը:

Կենտ րո նաց ված, կա
նոն նե րով, նոր մե րով և 
 քա ղա քա կա նութ յան հրա
հանգ նե րով ղե կա վար վող, 
հաշ վե տու օ րեն քի ա ռաջ:

Հա մայն քի կա րիք նե րին 
տե ղա կան հաշ վետ վո ղա
կա նութ յան ընդգ ծում: 

Ո՞րն է կենտ րո նա կա
յա նի (շտա բի) դե րա կա
տա րութ յու նը:

Ա պա հո վել կա նոն ներ և 
քա ղա քա կա նութ յուն:

Խթա նել կազ մա կերպա
կան ար ժեք նե րը:

3.2.3. Կո ռուպ ցիա յի հետ ևանք նե րը

Հար ցը հետև յալն է՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման վերոնշյալ եր
կու մո դել նե րը կո ռուպ ցիա յի վրա արդ յոք դրա կա՞ն, թե՞ բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու
նեն: Հիմ նա կան տար բե րութ յու նը ոս տի կա նութ յան և  հան րութ յան միջև հաս տատ ված 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի առումով է: Ա վան դա կան մո դե լում ոս տի կա նութ յան և  հան
րութ յան միջև տա րան ջա տու մը հստակ է: Ոս տի կա նութ յու նը կեն սա գոր ծում է օրեն քը, 
իսկ մար դիկ օ րեն քի սուբ յեկտ ներն են: Հա մայն քա մետ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի մա տուց ման մո դե լում ոս տի կա նութ յունն ու հան րութ յու նը օ րենքն ու կար գու կա
նո նը պահ պա նե լու հար ցում հա մա գոր ծակ ցում են: Քա ղա քա ցին այլևս սոսկ  օ րեն քի 
սուբ յեկտ չէ, նա դար ձել է անվ տան գութ յան դե րա կա տար: Այս նոր օ րի նա կում ոս տի
կա նի դե րա կա տա րութ յու նը փոխ վում է. նա այժմ ա վե լի շատ է հաշ վե տու հան րութ յա
նը և  դառ նում է ծրագ րի ղե կա վա րի նման մեկը՝ հան րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցե լով 
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մշա կե լու լու ծում ներ, ո րոնք կան խար գե լում կամ նվա զեց նում են հան ցա վո րութ յու նը: 
Պա հանջ վում են նոր հմտութ յուն ներ և  հա ղոր դակ ցութ յուն, ո րոնք նպաս տում են վստա
հութ յան վրա հիմն ված հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ ման հա մար անհ րա ժեշտ թա
փան ցի կութ յա նը: 

Հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յան վե րա բեր յալ եզ րա կա ցութ յուն նե րի հա մար տե՛ս 
ս տորև ներ կա յաց ված Պա տու հան 4ը:

Պա տու հան 4: Հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յու նը ոչ բո լոր հիմ նախն դիր նե րի 

պա տաս խանն է տա լիս

Բա րե հա ջող ի րա կա նաց ման դեպ քում հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յու նից ակն
կալ վում է կրճա տել «կո ռուպ ցիոն» գոր ծու նեութ յան ո րոշ ձևեր, հատ կա պես «գոր
ծըն թա ցա յին կո ռուպ ցիան»: Մեծ վտանգ կա, երբ հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յա նը 
վե րա բեր վում են իբրև ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց մա նը և  կո ռուպ
ցիա յին առնչ վող  բո լոր հիմ նախն դիր նե րը լու ծո ղի: Նախ՝ 3րդ գլ խում պետք է հստա
կեց վի, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայքարով լրջո րեն զբաղ վե լու ռազ մա վա րութ յան մշա
կու մը պա հան ջում է բազ մա կողմ մո տե ցում, ո րը  ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հում 
է և՛ ա վե լի ըն դար ձակ մի ջա վայ րը, որ տեղ մա տուց վում են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յուն ներ, և՛ ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յունը: Երկ րոր դ՝ հնա րա վոր է, որ հա մայն
քա յին ոս տի կա նութ յունն իր հետ բե րի ո րո շա կի «կո ռուպ ցիոն հակ վա ծութ յուն»՝  այն 
հնա րա վո րութ յու նը, որ կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պը կա րող է դյու րաց վել և  ծաղ կել, 
ե թե հա տուկ զգո նութ յուն չլի նի56:

3.3. Կա ռույց նե րը

Ռազ մա վա րութ յու նը կլի նի վե րա ցա կան, ե թե չի վե րած վում գոր ծո ղութ յուն նե րի: 
Ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար հար կա վոր է մի ջոց ներ ձեռ նար կել: 
Այդ մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը կախ ված է լի նե լու նյու թա կան ու ոչ նյու թա կան 
գոր ծոն նե րից, ինչ պի սիք են ռե սուրս նե րը, հա մա պա տաս խան հմտութ յուն նե րը և  ժա
մա նա կին ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յու նը: Կազ մա կերպ չա կան և  կա ռա վար չա կան 
գոր ծոն նե րը նույն պես ան մի ջա կա նո րեն ազ դե լու են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան արդ
յու նա վե տութ յան վրա: Սա ճիշտ է և՛ կա ռույց նե րի, և՛ տար բեր գործ ըն թաց նե րի դեպ
քում: Կա ռուց ված քը կքննարկ վի այս տեղ, իսկ գոր ծըն թաց նե րը՝ հա ջորդ են թա բաժ նում:

Կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածքն այն ֆոր մալ ա պա րատն է, ո րի մի ջո ցով կազ մա
կեր պութ յուն նե րը բա րե հա ջող կեր պով ի րա կա նաց նում են եր կու ա ռանց քա յին գոր ծու
նեութ յուն՝

1. աշ խա տան քի բա ժա նում,

2. աշ խա տան քի հա մա կար գում57:
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Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը սահ ման վում են ըստ ի րենց կա ռուց

ված քի՝ այն ցու ցա նիշ նե րի, ո րոնց հի ման վրա կազ մա կեր պութ յու նը համակարգում 

է իր ռե սուրս նե րը, որ պես զի կա տա րի աշ խա տան քը և  հաս նի իր նպա տակ նե րին: 

Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան կա ռուց ված քի առանցքում հիմ նա կան յոթ 

տար րերն են, ո րոնք ներ կա յաց ված են  ստորև բեր վող Պա տու հան 5ում:

Պա տու հան 5: Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան կա ռուց ված քի յոթ տար րե րը

1. Ուղ ղա հա յաց տար բե րա կում: Հիե րար խիա յի բնույ թը, այդ թվում՝ հրա մա նա տա
րա կան խա վի թի վը և  խա վե րի միջև սո ցիա լա կան հե ռա վո րութ յու նը:

2. Մաս նա գի տա կան տար բե րա կում: Սա կա րող է հիմն ված լի նել գոր ծու նե ու թ յան, 
կոնկ րետ նա խագ ծե րի, աշ խար հագ րա կան բաշխ ման կամ գոր ծըն թաց նե րի վրա:

3. Գոր ծա ռա կան տար բե րա կում: Այն աս տի ճա նը, ո րով կազ մա կեր պութ յունն իր 
աշ խա տան քը բա ժա նում է մաս նա գի տաց ված գոր ծա ռույթ նե րի: Հա մար յա բո լոր 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներն ու նեն ա ռան ձին  պա րե կա յին, քննչա կան և  
վար չա կան վար չութ յուն ներ: Որ քան շատ են այդ բա ժա նում նե րը տրոհ վում ա վե
լի մաս նա գի տաց ված են թա բա ժին նե րի, այն քան դրանք  ա վե լի    տար բե րակ ված 
գոր ծա ռույթ ներ ու նեն:  

4. Տա րա ծա կան տար բե րա կում: Կազ մա կեր պութ յան տա րա ծումն իր ընդ դա
տութ յան մեջ: Միաս նա կան կենտրոնակայան ու նե ցող ոս տի կա նա կան գոր ծա
կա լութ յուն նե րը տա րա ծա կան ա ռու մով ա վե լի քիչ են տար բե րակ ված, քան մո
տա կայ քում տե ղա կայ ված ոս տի կա նա կան տե ղա մա սեր, են թա բա ժին ներ և  այլ 
գրա սեն յակ ներ ու նե ցող ոս տի կա նա կան գոր ծա կա լութ յուն նե րը:

5. Վար չա կան թափ: Վար չա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու գոր ծա ռույթ ներ ու նե
ցող աշ խա տա կից նե րի հա մա մաս նութ յու նը, օր.՝  մարդ կա յին ռե սուրս նե րով  կամ 
հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յով զբաղ վող նե րը՝ ի հա կադ րութ յուն ա ռանց քա յին 
ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րող նե րի՝ պա րե կութ յուն կամ քննութ յուն ի րա կա նաց
նող նե րի:

6. Ձևա կա նա ցում: Այն չա փը, ո րով կազ մա կեր պութ յունն ա վե լի շուտ հիմնվում է 
պաշ տո նա կան գրա վոր քա ղա քա կա նութ յան և  ըն թա ցա կար գե րի, ոչ թե ոչ պաշ
տո նա կան ու ղե նիշ նե րի՝ ա վան դույթ նե րի կամ ըն կե րութ յան  վրա:

7. Կենտ րո նա ցում: Այն չա փը, ո րով կազ մա կեր պութ յու նում ո րո շում նե րը կենտ րո
նաց ված են հիե րար խիա յի գա գա թի վրա:
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3.3.1. Կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քի հիմ նա կան տե սակ նե րը

Գո յութ յուն ու նի կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քի եր կու հիմ նա կան տե սակ՝ 

բարձր և  հարթ: Բարձր կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածք նե րը բնու թագր վում են 

բազ մա թիվ հիե րար խիա նե րով և  մի քա նի աս տի ճան ու նե ցող բուր գի մո դե լով: 

Հարթ կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածքն այն պի սին է, որ ղե կա վա րութ յան և  անձ

նա կազ մի միջև շեր տե րի թի վը շատ քիչ է: Այս եր կու հիմ նա կան կա ռուց վածք նե րը 

չեն նկա րագ րում կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան բո լոր գոր ծոն նե րը,  այն պես 

որ կան կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քի այլ մո դել ներ:

3.3.2. Կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քի այլ տե սակ ներ

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը կազ մա կերպ վում են ըստ կա ռուց ված քի հետև
յալ մո դել նե րի, ո րոնք ման րա մաս նո րեն նկա րագր ված են ստորև՝ գծա յին կա ռուց վածք, 
գծա յին և  աշ խա տա կազ մի կա ռուց վածք, գոր ծա ռա կան կա ռուց վածք, մաս նաճ յու ղա
յին կա ռուց վածք, կա ղա պա րա յին կազ մա կեր պա կան  կա ռուց վածք և  կա ռուց ված քի 
նոր ձևեր: Որ ևէ սխալ մո դել չկա, կան մո դել ներ, ո րոնք ա վե լի լավ են հար մա րեց ված 
զար գաց ման ա ռանձ նա հա տուկ փու լե րին, ինչ պես նկա րագր ված է    ստորև` այս բաժ
նում: Հիմ նա կան գոր ծոն նե րը, ո րոն ցով ո րոշ վում է այն փու լը, ո րում գտնվում է ոս տի
կա նութ յու նը, կազ մա կեր պութ յան չափն է, նրա աշ խար հագ րա կան տե ղա բաշ խու մը և  
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լու մո դե լը: Կա ռուց վածք ներն ու գոր ծըն թաց
նե րը պետք է հա մա հունչ լի նեն ի րա վի ճա կին:

3.3.2.1. Գծա յին կա ռուց ված քը

Սա ա մե նա պարզ ձևն  է և  լա վա գույնս հար մա րեց ված է փոքր ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յա նը: Կա ռուց ված քը հիմն ված է տար բեր գծե րի վրա՝ հա մազ գես տա վոր պա րե
կա յին ծա ռա յութ յուն, ճա նա պար հա յին և  քրեա կան  գոր ծով քննութ յուն:

3.3.2.2. Գծա յին և  աշ խա տա կազ մի կա ռուց վածք

Մեծ ոս տի կա նա կան բա ժան մունք նե րում հիմ նա կան գծա յին տար րե րը հա մա լրվում 
են տար բեր օ ժան դակ ստո րա բա ժա նում նե րով՝ աշ խա տա կազ մի բա ղադ րիչ ներն ա վե
լաց վում են գծա յին կա ռուց ված քին, որ պես զի ա պա հով վի փոր ձա գի տա կան խորհր
դատ վութ յուն (ինչ պես օ րի նակ` ի րա վա խորհր դա տու նե րը), հա ջո ղութ յամբ կա տա րեն 
մաս նա գի տաց ված աշ խա տանք (օր.՝  գի տա կան, ու սում նա կան, հա ղոր դակ ցա կան), օգ
նեն, որ պես զի վե րահս կո ղութ յան, կար գա պա հա կան ըն թա ցա կար գե րի և  այլ նի մի ջո
ցով բա ժան մուն քը հաս նի հա մա պա տաս խա նութ յան:



157

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նկար 3: Գծային և աշխատակազմի կառուցվածքը

Առավելությունները

• Պարզ

• Պատասխանատվությունները 

հստակ կերպով սահմանված են

• Մասնագիտացում

Թերությունները

• Առօրյա խնդիրները ծանր են

• Ռազմավարական խնդիրներն 

անտեսվում են

• Դժվար է կառավարել բազմազանությունը

• Համակարգում

• Դիմադրություն փոփոխությունների նկատմամբ

3.3.2.3. Գործառական կառուցվածքը

Կա ռուց ված քի այս տե սա կը հան րութ յա նը դա սա կար գում է ըստ կազ մա կեր պութ
յան մեջ նրա կա տա րած գոր ծա ռույ թի/դե րա կա տա րութ յան, որ պես զի օգ նեն հաս նե լու 
կազ մա կեր պութ յան նպա տա կին: Կազ մա կեր պութ յու նը կա րող է բա ժան վել վար չութ
յուն նե րի, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ու նի ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծա ռույթ, իսկ բո լոր վար
չութ յուն նե րը գոր ծում են առանձինառանձին, որ պես զի ա ջակ ցեն կազ մա կեր պութ յան 
նպա տակ նե րին ու խնդիր նե րին: Գոր ծա ռա կան կա ռուց ված քի ա ռա վե լութ յուն ներն ու 
թե րութ յուն ներն ամ փոփ ներ կա յաց ված են ստորև բեր ված Պա տու հան 6ում:

Պա տու հան 6: Գոր ծա ռա կան կա ռուց վածք նե րի ա ռա վե լութ յուն ներն ու 
թե րութ յուն նե րը

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

• Քա նի որ գոր ծա ռա կան կա ռուց ված քը հիմն ված է մաս նա գի տաց ման վրա, կար ծիք 

կա, որ այն յու րա քանչ յուր վար չութ յու նից դուրս կհա նի լա վա գույ նը:

• Երբ միև նույն շա հերն ու նե ցող աշ խա տա կից նե րը հա մախմբ վում են, հա վա նա կան է, 

որ նրանք կգործեն ա ռա վել արդ յու նա վետ:

• Հրա հանգ ներ  տա լը և  զա նա զան նա խագ ծեր ի րա կա նաց նելն ա վե լի հեշտ է դառ նում 

ող ջա միտ գծա յին կա ռուց ված քի շնոր հիվ:

• Յու րա քանչ յուր աշ խա տա կից ու նի իր կա րիե րա յի համար նախանշված ճա նա պարհ 

և նե րուժ՝ ա ճե լու ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան  իր վար չութ յու նում:
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Թե րութ յուն նե րը

• Գոր ծա ռա կան կա ռուց ված քը  կոշտ  հիե րար խիա յի պատ ճա ռով ա մե նա բյու րոկ

րա տա կանն է:

• Ո րո շում նե րի նյու թա կա նաց ման հա մար ժա մա նակ է պա հանջ վում:

• Բա ժան մունք նե րի միջև կապն ա նարդ յու նա վետ է:

• Յու րա քանչ յուր բա ժան մուն քի տե սա կետ նե րը նեղ են և  սահ մա նա փակ ված են 

իր նպա տա կով, ո րը նրանց թույլ չի տա լիս տես նել ա վե լի ըն դար ձակ պատ կե րը 

և  արդ յու նա վետ կեր պով աշ խա տել ընդ հա նուր նպա տա կի ուղղությամբ:

3.3.2.4. Մաս նաճ յու ղա յին կա ռուց ված քը

Այ սօ րի նակ կա ռուց ված քը հայտ նի է նաև իբրև «ար տադ րա կան կա ռուց վածք», 
քան զի յու րա քանչ յուր գոր ծա ռա կան ստո րա բա ժա նում խմբա վոր վում է իբրև բա ժին 
(մաս նաճ յուղ):  Յու րա քանչ յուր բա ժին ու նի մաս նաճ յու ղի նպա տակ նե րին հաս նե լու հա
մար պահանջվող բո լոր ռե սուրս ներն ու գոր ծա ռույթ նե րը: Ա մեն մաս նաճ յուղ կա րող է 
տար բե րակ վել իր գտնվե լու վայ րի, ա ռա ջադ րանք նե րի, ար տադ րան քի, ծա ռա յութ յուն
նե րի և  այլ նի հի ման վրա: Մաս նաճ յու ղա յին կա ռուց վածք նե րի ա ռա վե լութ յուն նե րի և 
 թե րութ յուն նե րի ամ փո փու մը ներ կա յաց ված է ստորև՝ Պա տու հան 7ում:

Պա տու հան 7: Մաս նաճ յու ղա յին կա ռուց վածք նե րի ա ռա վե լութ յուն ներն ու 
թե րութ յուն նե րը

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

• Ի րենց գոր ծու նեութ յան վրա մաս նաճ յու ղե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նա ցումն 

ա պա հո վում է փոր ձա գի տա կան աշ խա տան քի և  արդ յու նա վե տութ յան բարձր 

մա կար դակ:

•  Կա տա րո ղա կա նի գնա հա տու մը դյու րաց ված է:

• Կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րութ յու նը կա րող է ու շադ րութ յու նը բևե ռել ընդ

հա նուր ռազ մա վա րութ յան վրա, իսկ բա ժին նե րը դրանք կա րող են բա ցատ րել 

ի րենց մա կար դա կում:

• Ղե կա վար ներն ու նակ են զար գա նա լու ա պա կենտ րո նաց ման շնոր հիվ լիա զո

րութ յուն ներ ստա ցած լի նե լու պատ ճա ռով:



159

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Թե րութ յուն նե րը

• Բա ժին նե րը կա րող են ձգտել ինք նու րույ նութ յան:

• Ռե սուրս նե րի հատ կաց ման պատ ճա ռով կա րող է հա կա մար տութ յուն լի նել         

բա ժին նե րի միջև:

• Կազ մա կեր պութ յան հա մա կար գու մը բարդ է:

3.3.2.5. Կա ղա պա րա յին տի պի  կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածք

Կա ղա պա րա յին տի պի կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը միա վո րում է կազ մա կեր
պա կան կա ռուց վածք նե րի եր կու տե սակ՝ ար տադ րան քի կազ մա կեր պա կան կա ռուց
ված քը և  մա քուր գոր ծա ռա կան կա ռուց ված քը, և  միա վոր ման արդ յուն քում ստեղծ վում 
է միաս նա կան աշ խա տան քա յին մի ջա վայր: Այս կա ռուց վածքն ա մե նաօգ տա կարն է, երբ 
ա ռա ջադ րանք նե րը բխում են նա խագ ծից, ո րով հետև այս մո դե լում հստակ գոր ծող լիա
զո րութ յուն նե րով օժտ ված մի քա նի պրո ֆե սիո նալ նե րից պա հանջ վում է օգ նել հաս նե լու 
կազ մա կեր պա կան նպա տակ նե րին և  կա տա րե լու ա ռա ջա դրանք նե րը:

Սո վո րա բար այս կա ռուց վածքն ու նե նում է ծրագ րի մե կից ա վե լի ղե կա վար ներ, իսկ 
ծրագ րի վրա աշ խա տող անձ նա կազ մը պետք է հաշ վե տու լի նի այդ ղե կա վար նե րից յու
րա քանչ յու րին, հետ ևա բար կա ղա պա րա յին տի պի կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քում 
տե ղե կատ վութ յու նը կի սե լը դառ նում է պար տա դիր, որ պես զի արդ յու նա վետ ու հարթ աշ
խա տան քը նպաս տի ա ռա ջադ րան քի կա տար մա նը:

Յու րա քանչ յուր նա խա գիծ ու նե նա լու է ծրագ րի ղե կա վար, իսկ տար բեր խմբե րից 
ակն կալ վում է ի րենց արդ յունք նե րի մա սին զե կու ցել նրան: Ար տադ րան քի ղե կա վարն ան
մի ջա կա նո րեն հաշ վե տու է կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րին: Ի լրումն այդ ա մե նի` կլի նի 
գոր ծա ռա կան վար չութ յան ղե կա վար, ով պա տաս խա նա տու է լի նե լու կազ մա կեր պութ
յան տեխ նի կա կան գոր ծու նեութ յան հա մար՝ ա պա հո վե լով պատ շաճ տեխ նի կա կան հիմ
քը, աշ խա տան քի ըն թաց քում բարձր ո րա կը և  կազ մա կեր պա կան ղե կա վար ման հմտութ
յուն նե րը: Կա ղա պա րա յին տի պի կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածք նե րի ա ռա վե լութ յուն
ներն ու թե րութ յուն ներն ամ փոփ ներ կա յաց ված են ստորև` Պա տու հան 8ում:

Պա տու հան 8: Կա ղա պա րա յին տի պի կա ռուց վածք նե րի ա ռա վե լութ յուն ներն ու 
թե րութ յուն նե րը

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

• Կա ռա վար ման մաս նա գի տաց ված  խումբ կա րե լի է ընտ րել նրա ան դամ նե րի աշ

խա տան քա յին ո րա կի հի ման վրա:

• Նա խագ ծի կա րիք նե րը պրո ֆե սիո նալ ներ վար ձե լու միակ չա փա նիշն են, ո րոնք 

հա ջո ղութ յան հաս նե լու ա վե լի մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ են ըն ձե ռում:
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• Քա նի որ իբրև մեկ թի մի մաս վարձ ված  հիմ նա կան ան ձինք աշ խա տում են նաև 

այլ թի մե րում, դա դառ նում է ծախ սարդ յու նա վետ, ո րով հետև նա խա գծի ծախ սը 

հասց վում է նվա զա գույ նի:

• Կա ռուց ված քը հա վա սա րակշռ ված է ծախ սի, ժա մա նա կի և  կա տա րո ղա կա նի 

միջև:

• Բախ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը պա կա սում են:

• Նա խագ ծի/ա ռա ջադ րան քի վրա ազ դող ար տա քին գոր ծոն նե րի հա վա նա կա

նութ յու նը փոքր է:

Թե րութ յուն նե րը

• Ե թե աշ խա տան քի գոր ծոն նե րի վե րա բեր յալ թյու րըմբռ նում կա, ա պա կա րող են 

լի նել խառ նաշ փոթ և  բա խում, օր.՝  ռե սուրս նե րի հա մա տեղ օգ տա գոր ծում եր կու 

թի մե րի կամ մի թի մի  կող մից, որն աշ խա տում է եր կու բա ժան մուն քում:

• Ծախ սը կա րող է ա վե լա նալ, ե թե նա խագ ծի հա մար վար ձել են մի քա նի ղե կա

վար նե րի:

• Թի մի ան դամ նե րի կամ ան գամ ծրագ րի ղե կա վա րի վրա դրված ան կա խութ յունն 

ու ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վա սութ յու նը նշա նա կում են, որ հա վա նա կան է` 

ծրագ րի ա վար տի ժամ կետ նե րը չպահ պան վեն:

3.3.2.6. Կա ռուց ված քի նոր ձևեր

• Թի մա յին կա ռուց վածք: Կազ մա կեր պա կան այս կա ռուց ված քի ու շադ րութ յան 

կենտ րո նում թի մե րով աշ խա տելն է, ո րը կա րող է լի նել կա՛մ  ուղ ղա հա յաց, կա՛մ 

 հո րի զո նա կան: Թի մե րը կա րող են հիմն ված լի նել նաև ա ռան ձին գոր ծըն թաց նե րի և 

 գոր ծա ռույթ նե րի վրա:

• Ցան ցա յին կա ռուց վածք: Այս տի պի կա ռուց վածք նե րում ղե կա վար նե րը սո վո րա բար 

պա տաս խա նատ վութ յուն են կրում հա մա կար գե լու և  վե րահս կե լու ար տա քին հա մա

գոր ծակ ցութ յու նը և  փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը է լեկտ րո նա յին մի ջոց նե րով:

• Համացանցային (վիրտուալ) կա ռուց վածք: Սա ցան ցա յին կա ռուց ված քի ընդ լայ նումն 

է և  ղե կա վար նե րին հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում կա նո նա վոր կա պեր հաս տա տելու 

և դ րանք պահ պա նելու աշ խար հով մեկ տար բեր բա ժին նե րի հետ՝ առանց մեծ նյու

թա տեխ նի կա կան բա զա յի անհ րա ժեշ տութ յան: Կազ մա կեր պա կան այս կա ռուց ված

քը սահ ման ներ չի ճա նա չում, իսկ դրա աշ խա տան քը գրե թե ամ բող ջո վին կախ ված է 

հա մա ցան ցից (ին տեր նե տից):
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3.3.3. Կա ռուց վածք նե րը և  կո ռուպ ցիան

Արդ յո՞ք կազ մա կեր պութ յան կա ռուց վածք նե րը կա րող են խրա խու սել կո ռուպ ցիա յի 
զար գա ցու մը կամ այդ մտադ րութ յու նից հետ կանգ նեց նել և, ե թե ա յո, ա պա ինչ պես: Այս 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը կախ ված են ե րեք տար րից՝

1. Աշ խար հագ րա կան կա ռուց ված քը: Ա պա կենտ րո նաց ված կազ մա կեր պութ յու նը 
թույլ է տա լիս, որ իր բա ժին ներն ա վե լի շատ ինք նա վա րութ յուն ու նե նան, իսկ հե
ռա վո րութ յու նը ա վե լի է բար դաց նում վե րահս կո ղութ յու նը: Այս պի սով` կո ռուպ
ցիան կա րող է զար գա նալ ա ռանց կենտ րո նի կող մից նկատ վե լու: 

2. Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի միջև ա վել կամ 
պա կաս կար ևոր տրո հու մը կխո չըն դո տի այն վե րա նա յե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
թա փան ցի կութ յու նը: Ուղ ղա հա յաց կա ռուց վածք նե րը կա րող են հան գեց նել ինք
նա վար ստո րա բա ժա նում նե րի, ո րոնք փոր ձում են հե ռու պա հել կազ մա կեր պութ
յան ղե կա վա րութ յա նը և  կան խել ստո րա բա ժա նում նե րը վե րահս կե լու անհ րա
ժեշտ մե խա նիզմ նե րի մշա կու մը: Այն վտան գը, որ կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յու նը 
կա րող է զար գա նալ ա ռանց նկատ վե լու, ա վե լի մեծ է փակ, քան բաց կազ մա կեր
պութ յուն նե րում:

3. Իշ խա նութ յան և  վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գե րը կա ռուց ված քի հետ ու նե նա լու 
են հզոր կա պեր, հետ ևա բար ազ դե լու են կո ռուպ ցիա յի զար գաց ման հնա րա վո
րութ յուն նե րի վրա:

Օ րի նակ 1: Ոս տի կա նութ յան կենտ րո նա ցո՞ւմ, թե՞ ա պա կենտ րո նա ցում

ԱՄՆում բազ մա զան աշ խար հագ րութ յու նը նպաս տում է ոս տի կա նա կան բա ժան
մունք նե րի ա պա կենտ րո նաց մա նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա մե նա կար ևոր փո փո խա կանն 
այն է, որ ոս տի կա նութ յու նը դիրքավորվում է տե ղա կան քա ղա քա կա նութ յան մեջ: Շատ 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ կազմ ված են հա տուկ էթ նի կա կան խմբե րից, ո րոնք 
ար տա ցո լում են հա մայն քում առ կա գե րիշ խող էթ նի կա կան խում բը և սերտ կապ ու նեն 
տե ղի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հետ, ո րոն ցից շա տե րը հա մար վում էին կո ռում պաց ված:

Բա րե փո խում ներ ա նե լու տրա մա դիր շատ ան հատ նե րի (օ րի նակ` Օ գասթ Վոլ մե րին 
և  Օ. Ու. Ո ւիլ սո նին) այդ կո ռուպ ցիան հու շել է ոս տի կա նութ յու նը տա նել խիստ կենտ
րո նաց ված կազ մա կեր պութ յուն դառ նա լու ուղ ղութ յամբ՝ օգտ վե լով կա ռա վար ման այն
պի սի ա ռանց քա յին գա ղա փար նե րից, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, հրա ման նե րի շղթան, հրա
մա նա տա րութ յան միաս նա կա նութ յու նը և  վերահսկողության չափը:  Կենտ րո նաց ված 
կազ մա կերպ չա կան ձևը ներ կա յա նում էր իբրև ոս տի կա նութ յան օպե րա տիվ աշ խա տա
կից նե րի շրջա նում բույն դրած կո ռուպ ցիա յի, քա ղա քա կան կա պե րի և  շեղ վող վար   
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քագ ծի վե րահս կո ղութ յան լա վա գույն մի ջոց:
Քա նի որ այ սօր ոս տի կա նա կան բա ժան մունք նե րը գնում են հա մայն քի կա րիք նե

րին ար ձա գան քե լու կա րո ղութ յան փի լի սո փա յութ յան ուղ ղութ յամբ, ոս տի կա նութ յան 
ա պա կենտ րո նաց ման մա սին կո չե րը շա տա ցել են: Ա պա կենտ րո նա ցու մը ոս տի կան նե
րին  լիա զո րում է ի րենց հա յե ցո ղութ յունն օգ տա գոր ծել ստեղ ծա գոր ծա բար, ա ռանց 
այն բա նի, որ ի րենց աշ խա տան քը վե րին ղե կա վա րութ յու նը չթե լադ րի:

Կենտ րո նաց ված ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նը կա րող է ա ռա վել գոր ծուն 
կեր պով վե րահս կել կո ռուպ ցիան և  հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը, սա կայն այն ոս տի
կա նութ յա նը թույլ չի տա լիս ա րագ ար ձա գան քել հա մայն քի կարիք նե րին58:

3.3.4. Ինչ պե՞ս մշա կել կա ռուց վածք նե րը

Կա ռուց վածք ներ մշա կե լիս հար կա վոր է քննար կել տար բեր տար րեր: Ա մե նա կա
րևոր տար րե րը հետև յալն են՝

• կենտ րո նաց ման և  ա պա կենտ րո նաց ման միջև ե ղած հավասարակշռությունը.

• հիմ նա կան տար րի ընտ րութ յու նը, ո րի շուրջ ստեղծ վում են կա ռույց նե րը՝ գոր ծըն

թա ցը, աշ խար հագ րա կան տա րածք նե րը, լիա զոր մար մի նը և  այլն:
Ինչ պի սի՞ մո տե ցում է հար կա վոր ու նե նալ կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածք նե րը 

մշա կե լիս: Գոր ծըն թա ցը կա րե լի է նկա րագ րել հետև յալ կերպ՝

• վեր լուծ վում է գոր ծու նեութ յու նը.

• գոր ծու նեութ յու նը վե րա դա սա կարգ վում է ըստ շի նա րա րա կան խմբե րի (Դրա քե

րը դրանք դա սա կար գում է ըստ ի րենց ներդր ման՝ արդ յունք ներ ստեղ ծող գոր

ծու նեութ յուն, օ ժան դակ գոր ծու նեութ յուն, սպա սարկ ման գոր ծու նեութ յուն, վե

րին ղե կա վար ման գոր ծու նեութ յուն)59.

• պարզ վում են ո րո շում նե րի գոր ծըն թաց նե րը և  փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը.

• ստեղծ վում են հա մա կարգ ման մե խա նիզմ ներ.

• կա ռույցն ստեղծ ված է:

Պա տու հան 9: Կազ մա կեր պա կան ձևե րը պետք է հար գեն ո րոշ 
հիմ նա կան սկզբունք ներ

• Պար զութ յուն

• Հստակ հրա ման նե րի շղթա

• Կա ռա վար ման սահ մա նա փակ նոր մա

• Կազ մա կեր պում` ըստ գոր ծա ռույթ նե րի

• Հրա մա նա տա րութ յան միաս նա կա նութ յուն
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3.3.5. Կա ռուց վածք նե րը փոխ վում են ժա մա նա կի ըն թաց քում3
***

Կազ մա կեր պութ յուն նե րը կարծ րա ցած կազ մա վո րում ներ չեն: Դրանք ա ռա ջըն թաց 
են ապ րում զար գաց ման փու լե րի մի ջո ցով, և ն րան ցից յու րա քանչ յու րը պետք է հա տուկ 
խնդիր ներ լու ծի: Մեկ մո դե լը սահ մա նում է կազ մա կեր պա կան ա ճի հինգ փուլ:

1. Ձեռ նար կա տի րա կան փուլ, ո րը կապ ու նի   ղե կա վա րութ յան ճգնա ժա մի տե սա կի 
հետ, երբ հիմ նադ րի կա ռա վա րումն այլևս ի վի ճա կի չէ ղե կա վա րել կազ մա կեր
պութ յու նը, որն ա ճում է: (Նույ նը կա րող է լի նել նաև  ոս տի կա նա կան փոքր բա
ժան մուն քի դեպ քում, ո րը գնա լով  ա վե լի կար ևոր է դառ նում):

2. Ուղ ղորդ ման փուլ, երբ պետք է ստեղծ վեն հա մա պա տաս խան կա ռուց վածք նե րը, 
օր.՝  ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նում, երբ ստո րա բա ժա նում նե րը պետք է 
ա վե լաց վեն գծա յին կա ռուց վածք նե րին, ա վե լաց վում են նոր հրա մա նա տա րա կան 
օղակ ներ: Կա ռուց վածք նե րի ու ժեղ կենտ րո նա ցումն անհ րա ժեշ տութ յուն է դարձ
նում ա ռա վել ինք նա վա րա ցումն ու ա պա կենտ րո նա ցու մը: Հա մայն քա մետ ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը կա րող է բա ցատ րել այդ ի րա վի ճա կը:

3. Պատ վի րակ ման փուլ, երբ պատ վի րակ ված ինք նա վա րութ յու նը կա րող է հան գեց
նել վե րահս կո ղութ յան կորս տի և  կազ մա կեր պութ յան հա մար ընդ հա նուր  ռազ մա
վա րութ յան հաս նե լու գոր ծում դժվա րութ յուն նե րի: Այդ դեպ քում պետք է ու սում
նա սիր վի ա վե լի լավ վե րահս կո ղութ յան անհ րա ժեշ տութ յան հար ցը:

4. Հա մա կարգ ման փուլ, երբ ստեղծ վում են այն գոր ծիք ներն ու գոր ծըն թաց նե րը, 
ո րոնք ա պա հո վում են կազ մա կեր պութ յան նպա տակ նե րին հաս նե լը: Մշակ վում են 
ծրագ րա վոր ման ֆոր մալ ըն թա ցա կար գեր:

5. Հա մա գոր ծակ ցութ յան փուլ, երբ ու շադ րութ յան կենտ րո նում միա վոր ված մո տե
ցում նե րի մի ջո ցով հիմ նախն դիր նե րի լու ծումն է:

Հիմ նախն դիր նե րը ծա գում են, երբ տվյալ փու լով պա հանջ ված անհ րա ժեշտ մի ջոց
նե րը չեն ձեռ նարկ վում, օր.՝  ե թե ոս տի կա նա կան կա ռույց նե րի ա պա կենտ րո նա ցու մը չի 
հա մա պա տաս խա նեց վում լիա զո րութ յուն նե րի պատ վի րակ ման կամ վե րահս կո ղութ յան 
հա մա կար գի փո փո խութ յուն նե րով: Այ դօ րի նակ ի րա վի ճակ ներն ընդգ ծում են «կա ռա
վար ման կա ռույց նե րը հետ ևում են ռազ մա վա րութ յա նը» հիմ նա կան սկզբուն քի կար ևո
րութ յու նը:

*** Այս բա ժի նը հիմն ված է Լեր րի Է. Գրեյ նե րի մո դե լի վրա, որն ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց վել է նրա «Է վոլ

յու ցիան և  հե ղա փո խութ յու նը կազ մա կեր պութ յան ա ճի ժա մա նակ» հոդ վա ծում (Հար վար դի բիզ նես ամ սա գիր, 

հու լիսօ գոս տոս, 1972 թ.):
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3.3.6. Կենտ րո նա ցո՞ւմ, թե՞ ա պա կենտ րո նա ցում

Կազ մա կերպ ա կան բո լոր հիմ նախն դիր նե րում հիմ նա կան ռազ մա վա րա կան որո
շումն այն է, թե ին չը պետք է կենտ րո նաց վի, իսկ ին չը` ա պա կենտ րո նաց վի: Այդ եր կու սի 
միջև բա նա կան հա վա սա րակշ ռութ յու նը նպաս տում է կազ մա կեր պութ յան սա հուն աշ
խա տան քին: Ընդ հա կա ռա կը, հիմ նախն դիր նե րը կա րող են հա կա ռակ ազ դե ցութ յունն 
ու նե նալ կազ մա կեր պութ յան և ն րա ընդ հա նուր արդ յու նա վե տութ յան փոխ հա րա բե
րութ յուն նե րի վրա: 

Այս հար ցին տրված պա տաս խա նը կո րո շի կա ռուց վածք նե րի ուր վա գի ծը և  մեծ ազ
դե ցութ յուն կու նե նա իշ խա նա կան ու վե րահս կո ղա կան հա մա կար գե րի վրա:

Ոս տի կա նութ յան կա ռույց նե րը պետք է հար մա րեց վեն քա ղա քա կան նե րին: Օ րի
նակ` դաշ նա յին տի պի պե տութ յուն նե րում ոս տի կա նութ յունն ա պա կենտ րո նաց ման մի
տում ու նի, իսկ ավ տո րի տար պե տութ յուն նե րում այն կենտ րո նաց ված է: Կազ մա կերպա
կան սկզբունք նե րից մեկն այն է, որ կա ռույց նե րը հետ ևում են ռազ մա վա րութ յա նը, իսկ 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման նոր մո դե լի ըն դու նու մը, ինչ պես օ րի
նակ՝ հա մայն քա մետ մո դե լը, պետք է ար տա ցոլ վի կենտ րո նա ցումա պա կենտ րո նա ցում 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի փո փո խութ յուն նե րով: Ստորև տե՛ս  Պա տու հան 10ը` կենտ
րո նաց ման և  ա պա կենտ րո նաց ման  ա ռա վե լութ յուն նե րի ամ փոփ ներ կա յաց մամբ:

Պա տու հան 10: Կենտ րո նաց ման և  ա պա կենտ րո նաց ման ա ռա վե լութ յուն նե րը

Կենտ րո նաց ման ա ռա վե լութ յուն նե րը

• Գոր ծո ղութ յուն նե րի ա վե լի ու շա դիր վե րահս կո ղութ յուն

• Քա ղա քա կա նութ յուն նե րի, գոր ծե լա կեր պի և  ըն թա ցա կար գե րի  միա տե սա կութ

յուն

• Կենտ րո նաց ված ու մաս նա գի տաց ված փոր ձա գետ նե րի ա վե լի լավ օգ տա գոր

ծում

Ա պա կենտ րո նաց ման ա ռա վե լութ յուն նե րը 

• Ա ռանց ա վե լի բարձր մա կար դա կի ատ յան նե րի հետ խորհր դակ ցե լուն դի մե լու  

ո րո շում նե րի ա վե լի ա րագ կա յա ցում

• Ա վե լի բարձր աս տի ճա նի ղե կա վար ման նպատակով ա ռաջ խա ղաց ման հա մար 

գե րա զանց ու սում նա կան փոր ձա ռութ յուն

• Ո րո շում ներն ա վե լի լավ են հար մա րեց ված տե ղա կան պայ ման նե րին
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3.4. Գոր ծըն թաց նե րը

Ռազ մա վա րութ յունն ու կա ռուց վածք նե րը քննար կե լուց հե տո հար կա վոր է դի տար
կել այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք կազ մա կեր պութ յունն օգ տա գոր ծում է իր ա ռա քե լութ
յու նը բա րե հա ջող ի րա կա նաց նե լու և  իր ծա ռա յութ յուն նե րը մա տու ցե լու հա մար: Այդ 
գոր ծըն թաց ներն ան մի ջա կան ազ դե ցութ յուն ու նեն աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յան 
վրա և  նաև ամ րաց նում կամ վնաս են հասց նում ամ բողջ կազ մա կեր պութ յան հա ջոր
դա կա նութ յա նը: Նպա տակ նե րը, ու ղի նե րը և  մի ջոց նե րը պետք է հետ ևո ղա կան լի նեն, 
իսկ գոր ծըն թաց նե րը՝  հար մա րեց վեն դրանց: Օ րի նակ` հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յան 
ներդ րումն ա ռանց ա վե լի կենտ րո նաց ված կա ռույց նե րի ըն դուն ման և  հա մայն քա յին 
ոս տի կան նե րին ա ռա վել ինք նա վա րութ յուն տա լու կհա կա սի ակն կալ վող արդ յուն քին: 
Ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց ված է կազ մա կեր պութ յան լավ գոր ծու նեութ յան ա ռա վել 
կար ևոր տար րե րի վրա:

3.4.1. Իշ խա նութ յան հա մա կար գը60

Այս տեղ իշ խա նութ յուն ա սե լով հար կա վոր է հաս կա նալ այն հա մա կար գը, ո րի մի ջո
ցով կա յաց վում, կար գադր վում և  կա տար վում  են ո րո շում ներ: Պետք է ու շա դրութ յուն 
դարձ նել ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցին, հրա ման նե րի շղթա յին, ղե կա վա րութ
յա նը և  վե րահս կո ղութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րին:

3.4.1.1. Ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը

Ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը պատ կեր ված է Նկար 5ում: Յու րա քանչ յուր 
վան դա կում ներ կա յաց ված են գոր ծըն թա ցի քայ լը կամ քայ լե րը` սկզբից մինչև վերջ (ձա
խից աջ):

 

Նկար 4: Ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը
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Հաշ վի առ նե լով այն հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րի ըն թաց քում 
հիմ նախն դի րը կա րե լի է ողջամտորեն լու ծել, հետև յալ փու լե րով կազմ վում է մո տե ցու
մը և՛ ղե կա վար ման, և՛ գոր ծառ նա կան հիմ նախն դիր նե րի մեջ: Ստորև ներ կա յաց ված 
Աղ յու սակ 4ում յու րա քանչ յուր փուլ մենք տե ղա վո րել ենք մի վան դա կում` ձախ կող մի 
սյու նա կում: Դա հետ ևում է այն նույն ժա մա նա կագ րա կան կար գին, ո րին կհետ ևի ղե
կա վա րը` սկզբից (վեր ևի վան դակ) մինչև վերջ (ներք ևում վեր ջին վան դա կը): Այս փու լի 
ըն թաց քում ձեռ նարկ վե լիք գոր ծո ղութ յուն նե րը թվարկ ված են աջ կող մում:

Աղ յու սակ 4: Ինչ պե՞ս մո տե նալ ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցին

Փուլ Գոր ծո ղութ յուն ներ

Հիմ նախնդ րի 
սահ մա նու մը

• Հաս կա նալ հիմ նախն դի րը, ո րոշ ված կա րի քը, 

ստանձնած ա ռա քե լութ յու նը

• Հիմ նախնդ րի վեր լու ծութ յու նը

• Հիմ նախնդ րի ձևա կեր պու մը

Ո րո շում նե րի 
կա յա ցում

• Հիմ նախնդ րի գնա հատ ման մի ջո ցով` այն պես, ինչ պես 

ձևա կերպ ված է 1ին փու լում

• Նպա տակ ներ և սահմանա փա կում ներ (օրինակ` ռե

սուրս ներ, իրա  վա կան)

•  Հնա րա վոր և  թույ լատր ված գոր ծո ղութ յուն նե րի նույ

նա կա նա ցում և գ նա հա տում

• Միակ տար բե րա կի ընտ րութ յուն

Ի րա կա նա ցում • Ո րո շու մը կա յաց նե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր

• Հրա ման ներ

• Կա տա րում

Մշտա դի տար կում • Հետ ևել, թե նպա տակ նե րին հա մա պա տաս խան ինչ չա

փով են գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նարկ վում   

Հե ռան կա րա յին
ծրագ րա վո րում

• Պար զել ի րա վի ճա կի հնա րա վոր փո փո խութ յու նը

• Նա խա պատ րաս տել ար ձա գան քը

Գնա հա տում • Արդ յունք նե րի և  գոր ծըն թա ցի գնա հա տում
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Կհա վաք վի տե ղե կատ վութ յուն, ըստ ո րի` ինչ տվյալ ներ են օգ տա կար հիմ նա խնդի
րը լա վա գույնս հաս կա նա լու և  զա նա զան տար բե րակ նե րը կամ լու ծում նե րը լու սա բա
նե լու հա մար: Ո րո շու մը կլի նի հնա րա վոր լու ծում նե րի  մի ջից կա տար վող ընտ րութ յուն` 
տակ տի կան ու տե ղա կա յու մը կմիա վո րեն ու ղի նե րը (տակ տի կա, մե թոդ ներ) և  մի ջոց նե
րը (ռե սուրս ներ), որը կլինի լա վա գույն համադրությունը, որ պես զի հաս նեն նպա տակ նե
րին (ա ռա քե լութ յուն կամ հիմ նախնդ րի լու ծում): Մշտա դի տար կու մը թույլ կտա պար զել 
սահ ման ված նպա տակ նե րի և  շա րու նա կա կան մի ջոց նե րի ազ դե ցութ յան միջև ե ղած 
բա ցե րը, իսկ գնա հա տու մը կօգ նի դա սեր քա ղե լու: Ո րո շում նե րի կա յաց ման հստակ 
գոր ծըն թա ցը կար ևոր է կազ մա կեր պութ յան հա մար, քան զի

• այն ե րաշ խա վո րում է, որ պես զի ո րոշ մա նը մաս նակ ցեն հա մա պա տաս խան դե րա

կա տար նե րը.

• օգ տա գործ վում է մե թո դա բա նութ յուն, ո րը թույլ է տա լիս բա նա կան մո տե ցում ու

նե նալ հիմ նախն դիր նե րի նկատ մամբ և  ընդ հա նուր լե զու է ստեղ ծում ո րո շում կա

յաց նող նե րի հա մար.

• ո րո շում ներ կա յաց նե լիս ժա մա նակ չեն կորց նում:
Ո րո շում նե րը եր բեք ամ բող ջա պես բա նա կան չեն լի նի` տե ղե կատ վութ յան պա կա

սը, ժա մա նա կա յին սահ մա նա փա կում նե րը, անձ նա կան կան խա կա լութ յու նը, կա պի տալ 
ներդ րում նե րը և  այլ գոր ծոն ներ կա րող են հեշ տութ յամբ խե ղաթ յու րել դրանք: Կո ռուպ
ցիան կա րող է լի նել մեկ այլ խե ղաթ յու րում:

3.4.1.2. Ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը և  կո ռուպ ցիան

Ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի բո լոր փու լե րը կո ռուպ ցիա յի հնա րա վո րութ
յուն ներ են ըն ձե ռում: Ստորև ներ կա յաց ված Աղ յու սակ 5ում բեր ված են մի քա նի օ րի
նակ ներ:

Աղ յու սակ 5: Ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի և  կո ռուպ ցիա յի օ րի նակ

Ո րո շում նե րի կա յաց ման փուլ Կո ռուպ ցիա յի հնա րա վո րութ յուն ներ

Տե ղե կատ վութ յան հա վա քում 
և վեր լու ծութ յուն

• Տե ղե կութ յուն ներ հա վա քե լը սահ մա նա փակ է, 

որ պես զի ո րոշ մարդ կանց պաշտ պա նեն:

• Վեր լու ծութ յու նը կան խա կալ է:

Ո րո շում ներ • Կար գադր վում են այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք 

չեն վտան գում ո րոշ մարդ կանց կամ նրանց 

գոր ծու նեութ յու նը:
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Տե ղա կա յում/քննութ յուն • Տե ղա կայ ման ժա մա նակ տրված տե ղե կութ

յուն ներ:

• Կոնկ րետ նպա տա կը չի քննարկ վում:

Վե րահս կո ղութ յուն • Վե րահս կո ղութ յան ո րո շա կի տե սակ չի ձեռ

նարկ վում:

3.4.1.3. Հրա ման նե րի շղթան

Հրա ման նե րի շղթան կազ մա կեր պութ յու նում իշ խա նութ յան, հա ղոր դակ ցութ յան և 
 պա տաս խա նատ վութ յան ֆոր մալ գիծն է: Այն ա պա հո վում է պար տա կա նութ յուն նե րի և 
 պա տաս խա նատ վութ յուն նե րի հստակ բաշ խու մը: Հրա ման նե րի շղթան պետք է հա մա
ձայ նեց ված լի նի ռազ մա վա րութ յան, կա ռույց նե րի և  զա նա զան գոր ծըն թաց նե րի հետ, 
հատ կա պես ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում:

3.4.1.4. Ղե կա վա րութ յու նը

Գո յութ յուն ու նեն ղե կա վա րութ յան տար բեր սահ մա նում ներ: Փի թեր Դրու քերն այն 
ամ փո փում է հետև յալ կերպ` «Ղե կա վա րի միակ սահ մա նումը` ինչոր մեկն է, ով ու նի 
հետ ևորդ ներ»61: Ո ւո րեն Բե նի սի սահ մա նումն ա վե լի շատ  կենտ րո նա ցած է ղե կա վա
րի ան հա տա կան կա րո ղութ յուն նե րի վրա` «Ղե կա վա րե լը ինքն ի րեն ճա նա չե լու գոր ծա
ռույթն է, տես լա կան ու նե նա լը, ո րը լավ է հա ղորդ վում, գոր ծըն կեր նե րի մոտ ստեղ ծում է 
վստա հութ յուն, գոր ծուն մի ջոց ներ է ձեռ նար կում սե փա կան ա ռաջ նոր դութ յան ներուժն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար»62: Ջոն Մաք սո ւելն իր սահ մա նումն ամ փո փում է այսպես` «Ղե
կա վա րելն ազ դե ցութ յուն է` ո չինչ ա վե լի, ո չինչ պա կաս»63: Այս սահ մա նում նե րի հա մար 
ընդ հա նուրն իշ խա նութ յան և  ազ դե ցութ յան գա ղա փար ներն են: Ա ռաջ նորդ նե րի միջև 
տար բե րութ յու նը բխում է այն բա նից, թե ինչ պես են նրանք օգտ վում ի րենց իշ խա նութ
յու նից ու ազ դե ցութ յու նից:

Օ րի նակ 2: Ա ռաջ նոր դութ յունն ու կո ռուպ ցիան

Ղե կա վար նե րը նույն պես հետ ևորդ ներ են: Նրանք են թարկ վում են ու րիշ նե րի ազ
դե ցութ յա նը, ի րենց իշ խա նութ յունն են  գոր ծադ րում  ու րիշ նե րի նկատ մամբ: Հե տևա
բար կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լիս կո ռում պաց ված մի ջա վայ րում հար կա վոր է 
գծել ազ դե ցութ յան քար տեզ, որ պես զի մի կող մից պարզ վեն կաս կա ծե լի ղե կա վա րի 
վրա ազ դե ցութ յան աղբ յուր նե րը, մյուս կող մից` իբրև աղբ յուր դի տարկ վող ղե կա վա
րից բխող հա րա բե րութ յուն նե րի հնա րա վոր վա րակ ված ցան ցը: 
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Ա ռաջ նորդ նե րի իշ խա նութ յու նը տար բեր վում է ըստ նրանց գրա ված պաշ տո
նի, հետ ևա բար կո ռուպ ցիա յի ո լոր տում նրանց ազ դե ցութ յու նն ար տա ցոլ ված կլի նի 
նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևանք նե րի չա փի մեջ: Ա վագ ղե կա վար ներն ու նակ են 
ա ղա վա ղե լու գոր ծըն թաց նե րը և խ թա նե լու հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիան, օ րի նակ` 
պաշ տո նեա կան ա ռաջ խա ղա ցում նե րի ժա մա նակ, ե թե դրանց կա րե լի է հաս նել կա
շառ քի մի ջո ցով: Այ դօ րի նակ հա մա կար գը կա րող է գոր ծել միայն այն դեպ քում, երբ 
ա վագ ղե կա վար ներն այն ըն դու նում  և օգ տա գոր ծում են ի րենց շա հի հա մար: Կազ
մա կեր պութ յան ներք ևում ա ռան ձին ոս տի կան ներ կա րող են հան րութ յան ան դամ
նե րից կա շառք ըն դու նել, որ պես զի, օ րի նակ,  աչք փա կեն կաս կա ծե լի վար քի կամ 
երթ ևե կութ յան կանոնների խախ տում նե րի վրա:

Այ սօ րի նակ կո ռուպ ցիան, ե թե այն զար գա նում է մինչև ո րո շա կի աս տի ճան, կա
րող է հա մա կար գա յին դառ նալ: Ան մի ջա կան ղե կա վար նե րի դե րա կա տա րութ յու նը 
վճռո րոշ է: Նրանք ան մի ջա կան շփման մեջ են գտնվում ոս տի կան նե րի հետ, նաև քա
ջա տեղ յակ են այն ա մե նին, ինչ կա տար վում է ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան 
վե րին օ ղակ նե րում: Ե թե նրանք ա հա զանգ չեն հնչեց նում, երբ տես նում են ի րենց են
թա կա նե րի կո ռուպ ցիոն գոր ծո ղութ յուն նե րը, ա պա վե րին ղե կա վա րութ յու նը ժա մա
նա կին այդ մա սին չի տե ղե կա նա: Ե թե նրանք հան դուր ժում են ո րո շա կի վար քա գիծ 
և վատ սո վո րութ յուն ներ, ա պա շու տով կզար գա նա աշ խա տե լու հա մա պա տաս խան 
մշա կույթ:

Ան մի ջա կան ղե կա վա րը` սեր ժան տը, այն անձն է, ում ազ դե ցութ յու նը են թա կա նե
րի վրա ա մե նա կար ևորն է, քա նի որ նա նրանց հետ ան մի ջա կան շփում ու նի, տեղ յակ 
է նրանց հիմ նախն դիր նե րին և  կա րող է վե րին օ ղա կի հետ կա պեր հաս տա տել: Նա 
նաև այն անձն է, ով կա րող է ազ դել իր են թա կա նե րի վրա` վեր ևից ստաց ված հրա
հանգ նե րը փո խան ցե լու ձևով: Իր խմբի հա մար նրա կար ևո րութ յունն իբրև օ րի նա
կե լի մո դել չպետք է թե րագ նա հատ վի: Բա րե փո խում նե րի ժա մա նակ մի ջին օ ղա կի 
ղե կա վար նե րը կա րող են կամ փո փո խութ յուն ներ կա տա րել, կամ դրանք խախ տել` 
դրանց ա ջակ ցե լու կամ դի մադ րե լու մի ջո ցով:

Ղե կա վար նե րի վար քա գիծն օ րի նակ է ծա ռա յե լու: Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ
յան ան դամ նե րը դի տար կում են ղե կա վար նե րին: Նրանք այն ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի 
անձինք են, ով քեր պետք է գոր ծեն կազ մա կեր պութ յան հռչա կած ար ժեք նե րին հա մա
պա տաս խան: Նրանց վար վե ցո ղութ յունն այդ հա մա տեքս տում սահ մա նում է չա փա
նիշ ներ, ո րոնք վկա յա կոչ վում են: Քա նի որ վատ օ րի նակ նե րին ա վե լի հեշ տութ յամբ են 
հետ ևում, ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յա նը հասց ված վնա սը կա րող է հսկա յա կան 
լի նել, ե թե նրա ան դամ նե րը հաս կա նան, որ ի րենց ղե կա վար նե րի վար քա գի ծը չի հա մա
պա տաս խա նում նրանց հռչա կած ար ժեք նե րին:
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3.4.1.5. Ղե կա վար ման ո ճե րը

Ղե կա վար ման ոճն ուղ ղութ յուն ցույց տա լու, ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու, նպա տակ
նե րին ու դրված խնդիր նե րին հաս նե լու հա մար անձ նա կազ մին մղե լու ձևն  ու մո տե
ցումն է: Այն սահ մա նում է ղե կա վար նե րի և  են թա կա նե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի 
տե սա կը: Կա ղե կա վար ման ե րեք հիմ նա կան ոճ`

1. ավ տո րի տար, երբ ղե կա վա րը ո րո շում է, իսկ հետ ևորդ նե րը` կա տա րում.

2.  ժո ղովր դա վա րա կան, երբ  հետ ևորդ նե րի հետ խորհր դակ ցում են, կամ նրանք 
կապ ու նեն ո րո շում նե րի հետ.

3. պատ վի րակ ված, երբ ո րո շում ներն ըն դուն վում են հետ ևորդ նե րի կող մից` ըստ 
նրանց ի րա վա սութ յան:

Որ ևէ ճիշտ ոճ չկա, կան միայն այն պի սի ո ճեր, ո րոնք տվյալ ի րա վի ճա կում 

հա մար ժեք են և  հար մա րեց ված են հետ ևորդ նե րի հմտութ յուն նե րի աս տի ճա նին և 

 պատ րաս տա կա մութ յա նը: Ղե կա վար ման ոչ հա մար ժեք ո ճերն անձ նա կազ մի ներ

կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում կստեղ ծեն ան բա վա րար վա ծութ յուն, ան հանգս տութ յուն 

և  բա րո յա կան թույլ վի ճակ, ուս տի կա րող են ազ դել կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ նրանց 

վե րա բեր մուն քի վրա:

3.4.2. Վե րահս կո ղութ յու նը

5րդ գլ խում հան գա մա նո րեն  քննարկ վում է վե րահս կո ղութ յու նը: Իսկ այս գլխում 
վե րահս կո ղութ յանն ու շադ րութ յուն են դարձ նում իբրև գոր ծըն թա ցի, ո րը նպաս տում է 
կազ մա կեր պութ յան լավ աշ խա տան քին, և  ո րը կա րող է խրա խու սել կամ հու սալ քել կո
ռուպ ցիան: Վե րահս կո ղութ յունն օգ նում է հայտ նա բե րե լու ի րա վի ճակ նե րի տար բե րութ
յուն նե րը և  փո փո խութ յուն նե րը, վար քագ ծի չա փա նի շը, ծրագ րա վո րու մը կամ նպա տա
կը: Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նում կա վե րահս կո ղութ յան եր կու տե սակ`

ա) ար տա քին,

բ) ներ քին:
Ար տա քին վե րահս կո ղութ յունն ի րա կա նաց նում են քա ղա քա կան, դա տա կան իշ խա

նութ յուն նե րը և  հան րա յին կար ծի քը: Այս վե րահս կո ղութ յան նպա տա կը օ րենք նե րին և 
 կա ռա վա րութ յան սահ մա նած քա ղա քա կա նութ յուն նե րին  ոս տի կա նութ յան գոր ծո ղութ
յուն նե րի հա մա պա տաս խա նութ յան և դ րանց ի րա կա նաց ման արդ յու նա վե տութ յան 
ստու գումն է: Դա 6րդ գլ խի թե ման է:

Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը վե րա բե րում է եր կու մեծ ո լոր տի`

1. անձ նա կազ մի վե րահս կո ղութ յուն` ստու գե լու հա մար հրա ման նե րի, ա ռա ջա
դ րանք նե րի և  գոր ծու նեութ յան լավ կա տա րու մը և  այն բա նի ա պա հո վու մը, որ 
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նրանց վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա նի նոր մե րին,

2. բյու րոկ րա տա կան վե րահս կո ղութ յուն, որ պես զի չափ վի ըն թա ցա կար գե րի, սահ
ման ված նպա տակ նե րի, գի տե լիք նե րի գնա հատ ման և  այլ նի նկատ մամբ հար գան
քը:

Իբրև ղե կա վար ման կար ևոր մե խա նիզմ` վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը պետք է 
խու սա փի մի քա նի ծու ղակ նե րից, որ պես զի շա րու նա կի արդ յու նա վետ գոր ծել`

• Վե րահս կո ղութ յու նը պետք է հա մա հունչ լի նի ռազ մա վա րութ յա նը: Օ րի նակ` ե թե 

ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նը մշա կում է հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յուն, 

այն պետք է հար մա րեց վի ա վե լի ա պա կենտ րո նաց ված կազ մա կեր պութ յան, հան

րութ յան հետ շփում նե րում ոս տի կան նե րին օժ տի ի րա վա սութ յուն նե րով, մշա կի 

հա ղոր դակ ցութ յան և  հա մա գոր ծակ ցութ յան մե թոդ ներ: Ե թե վե րահս կո ղութ

յան հա մա կար գե րը հար մա րեց ված չեն և  շա րու նա կում են ի րենց ու շադ րութ

յան կենտ րո նում պա հել ըն թա ցա կար գե րի կի րա ռու մը և  ոս տի կան նե րի խիստ 

վե րահս կո ղութ յու նը, ա պա նրանք կխո չըն դո տեն ի րենց ինք նա վա րութ յու նը և 

 նա խա ձեռ նութ յու նը, կկան խեն ի րենց հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հան րութ յան հետ:

• Վե րահս կո ղութ յու նը չպետք է սխալ ազ դան շան ներ հա ղոր դի:

• Այն, ինչ վե րահսկ վում է, ցույց է տա լիս, թե ինչն է կար ևոր ոս տի կա նութ յան ղե կա

վա րութ յան հա մար:

• Կարճ ժա մա նակ հե տո ոս տի կան նե րը կպար զեն ղե կա վար նե րի ա սա ծի և  իրա կա

նութ յան միջև ե ղած ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րը:

• Ցի նիկ վե րա բեր մուն քը կդառ նա կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի մի մա սը, եթե 

փաս տե րը հա կա սում են հրա պա րա կա յին հայ տա րա րութ յուն նե րին:

• Այ դօ րի նակ հա կա սութ յուն նե րը մե ծա պես ազ դում են ոս տի կա նի շա հագրգռ վա

ծութ յան և  նա խա ձեռ նութ յան վրա:

• Արդ յունք նե րի վե րահս կո ղութ յու նը նպաս տում է կազ մա կեր պութ յան արդ յու նա վե

տութ յա նը:

Պա տու հան 11: Մի քա նի նկատառում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ

• Կա վե րահս կո ղութ յան ե րեք տե սակ` ա) վե րահս կո ղութ յուն անձ նա կազ մի նկատ

մամբ, բ) բյու րոկ րա տա կան վե րահս կո ղութ յուն և գ) հա սա րա կա կան վե րա հսկո

ղու թ յուն: Կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րը են թարկ վում են ի րենց հա սա րա

կա կան մի ջա վայ րին: Նրանք ապ րում և  աշ խա տում են կազ մա կեր պութ յան այլ 

ան դամ նե րի հետ, և ն րանց վար քը պետք է ինչոր ա ռու մով հա մա պա տաս խա նի
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 ի րենց խմբի վար քագ ծին, ե թե ոչ, ա պա նրանց կա րող են ար հա մար հել կամ էլ նույ

նիսկ ար տաք սել: Հա սա րա կա կան  ճնշու մը կա րող է ան գամ ա վե լի ու ժեղ լի նել, քան 

կազ մա կեր պութ յան նոր մե րը, և  ե թե այդ ճնշու մը նպա տակ ու նի ա ջակ ցե լու կամ 

խրա խու սե լու ոչ է թի կա կան վե րա բեր մունքն ու վար քա գի ծը, ա պա դա կստեղ ծի կո

ռուպ ցիա յի զար գաց ման հա մար բա րեն պաստ մթնո լորտ:

• Փոքր խմբե րում ճնշումն ա վե լի մեծ է, քան մեծ խմբե րում, հատ կա պես ե թե նրանց 

գոր ծու նեութ յունն ազ դե ցիկ է  հա մար վում, ե թե այն հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց վում է 

մեծ ինք նա վա րութ յամբ, և/ կամ ե թե այն հատ կա պես ռիս կա յին է (ոչ այն քան վտան գի, 

որ քան գայ թակ ղութ յան ա ռու մով):

• Ա հա թե ին չու ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նում կան ո րոշ ստո րա բա ժա նում

ներ, ո րոնք պետք է հատ կա պես վե րահսկ վեն, ինչ պես օ րի նակ` ու ժեղ և  թույլ կող մե

րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի և ս պառ նա լիք նե րի խմբե րը, ին ֆոր մա տոր նե րով զբաղ վող 

ոս տի կան նե րը և թմ րան յու թե րի տա րած ման դեմ պայ քա րի ջո կատ նե րը:

• Գոր ծու նեութ յան  մյուս տե սակ նե րը մեծ զգո նութ յուն են պա հան ջում, օ րի նակ` հար

ցազ րույց ներ, որ պես զի ա պա հով վի հար գան քը մար դու ի րա վունք նե րի նկատ մամբ: 

Ու ժի, մաս նա վո րա պես հրա զե նի  գոր ծադ րու մը նույն պես զգա յուն ո լորտ է.

• Փոք րա մաս նութ յուն նե րի (սե ռա կան, կրո նա կան, էթ նիկ)  նկատ մամբ հար գան քը ոս

տի կա նա կան շատ կազ մա կեր պութ յուն նե րում նույն պես մտա հո գութ յան ա ռար կա է և 

 պետք է  պատ շաճ կեր պով վե րահսկ վի:
Նոր ոս տի կան ներն ու նեն ակն կա լիք ներ, տե սա կետ ներ և  կար ծիք ներ, ո րոնք տար

բեր վում են ի րենց նա խորդ նե րի ու նե ցա ծից ոչ թե այն ա ռու մով, որ դրանք ա վե լի վատն 
էին, այլ, որ դրանք ձևավորվել են այն հա սա րա կութ յան կար ծիք նե րի վրա, ո րում ի րենք 
հա սակ են ա ռել: Ե րի տա սարդ ոս տի կան ներն ա վե լի ան կախ են դար ձել. ոս տի կա
նա կան շատ ծա ռա յութ յուն նե րում աշ խա տան քա յին ժա մը կրճատ վել է, կան տե ղան
քի սահ մա նա փա կում ներ (ո րո շա կի տա րած քում բնակ վե լու պար տա վո րութ յուն), ո րոշ 
երկր նե րում շա տե րը ֆի նան սա պես ան կախ են, իսկ նրանց սո ցիա լա կան ցան ցե րը 
ձգվում են ոս տի կա նա կան աշ խար հից էլ դուրս, և  այդ պի սով ոս տի կան նե րը շատ մարդ
կանց հետ  հան դի պում են ի րենց ա վան դա կան շրջա նակ նե րից դուրս: Դրա հետ ևանքն 
այն է, որ վե րա դա սը գի տի, թե ի րենց են թա կա ներն ինչ են ա նում աշ խա տան քի ժա մե
րին, սա կայն հա ճախ ան տե սում են, թե նրանք ինչ են ա նում աշ խա տան քից  ա զատ ժա
մե րին, ում հետ են հան դի պում և  ինչ պես են ի րենց պա հում: Այ դօ րի նակ ի րա վի ճակ նե
րից շատ խնդիր ներ են ծա գում, օր.` ոս տի կան, ում կի նը ունի հասարակաց տուն կամ 
բար, ոս տի կան, ում ըն կե րու հին կամ ըն կերն ա նօ րի նա կան կեր պով բնակ վում է 
երկ րում, ոս տի կան ներ, ով քեր թմրա դե ղեր օգ տա գոր ծող ըն կեր ներ ու նեն և  այլն:
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3.4.3. Մարդ կա յին ռե սուրս նե րը և  հա վա քագ րու մը

Վատ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րը ոս տի կան նե րի հա մար կա րող են և՛ խթան լի
նել, և՛ հնա րա վո րութ յուն ներ ըն ձե ռել դիմելու կոռուպցիայի: Հետ ևա բար մարդ կա յին 
ռե սուրս նե րի կա ռա վա րու մը ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու 
վճռո րոշ ո լորտ է, քա նի որ այն կազ մա կեր պութ յան խթա նիչ հա մա կար գի ա ռանցքն 
է: Հա տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ վի «Հա վա քագ րումն ու ա ռաջ խա ղա ցու մը» և 
«Աշ խա տա վար ձերն ու նպաստ նե րը» են թա բա ժին նե րում քննարկ վող տար րե րին: 

3.4.3.1. Հա վա քագ րումն ու ա ռաջ խա ղա ցու մը

Նշա նակ ման ըն թա ցա կար գե րը ա մե նա բարձր մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում և  
է թի կա կան չա փա նիշ ներ ու նե ցող հա վա քագր վող աշ խա տա կից նե րի հա մար պետք է 
լի նեն բաց, ար դար ու թա փան ցիկ: Նմա նա պես, կար ևոր է ստեղ ծել ար ժա նիք նե րի վրա 
հիմն ված ա ռողջ ու թա փան ցիկ ա ռաջ խա ղաց ման հա մա կարգ, ո րի հիմ քը կլի նեն ար
դա րութ յու նը, բա ցա խո սութ յու նը, կա րո ղութ յուն նե րը և  կա տա րո ղա կա նը:

Իբրև նոր անձ նա կազ մի հա վա քագր ման գոր ծըն թա ցի մի մաս` ընտ րութ յան ըն
թա ցա կար գե րը և  քա ղա քա կա նութ յու նը ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րի կար ևոր 
տար րե րից են: Թեկ նա ծու նե րի ընտ րութ յան ան հա մա պա տաս խան չա փա նիշ նե րի արդ
յուն քում ոս տի կան նե րը չեն ու նե նա հմտութ յուն ներ կամ խթան ներ, որ պես զի հա մա
պա տաս խա նեն բա րե վար քութ յան բարձր չա փա նիշ նե րին: Օր.` Հա րա վա յին Աֆ րի կա
յում ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րում նե րառ ված էր ընտ րութ յան նոր հա մա կարգ 
մտցնե լը, ո րով պետք է բարձ րաց վեին նո րեկ նե րի գործնական հատկանիշները` ըն դու
նե լութ յան այն պի սի հիմ նա կան չա փա նիշ նե րով, ինչ պի սիք էին նվա զա գույն կրթա կան 
մա կար դա կը և  դատ վա ծութ յան բա ցա կա յութ յու նը64:

«Նոր ոս տի կան նե րը պետք է ա սեն. «Ես կլի նեմ ա պա գա յի մի մա սը, կփո խեմ այն 
ներ սից, ոչ թե պար զա պես թաքս տո ցից կկրա կեմ», և  սա ժո ղովր դա կա նութ յա նը չի 
վե րա բե րում, այլ` ճիշտ բանն ա նե լուն» 

(Սըր Փոլ Քոն դոն, Լոն դո նի ոս տի կա նութ յան կո մի սար, 1998 թ.):

3.4.3.2. Աշ խա տա վար ձերն ու նպաստ նե րը

Հար կա վոր է ի րա կա նաց նել նաև այն պի սի քա ղա քա կա նութ յուն, որ  բարձր ռիս կայ
նութ յան պաշ տոն նե րում ա պա հով վի անձ նա կազ մի պար բե րա կան հեր թա գա յութ յու նը 
(ռո տա ցիան): Ոս տի կա նա կան կա ռույց նե րի բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լիս անձ նա
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կազ մին վե րա բե րող հիմ նա կան հար ցե րից մե կը հետև յալն է` արդ յոք պա հե՞լ հին անձ
նա կազ մը, թե՞ նո րե րին հա վա քագ րել: Հա րա վա յին Աֆ րի կա յի փոր ձից քա ղած դա սե րից 
հետ ևում է, որ հար կա վոր է ըն դու նել եր կու մո տե ցում նե րի հա մակ ցութ յու նը, այդ թվում` 
այն ոս տի կան նե րի վե րընտ րութ յու նը/ստու գու մը, ով քեր ներգ րավ ված են ե ղել կո ռուպ
ցիա յում, և  հա վա քագր ման նկատ մամբ պարբերական մո տե ցու մը:

Ցածր աշ խա տա վար ձերն ու խղճուկ նպաստ նե րը (օր.` ա ռող ջա պա հա կան և կեն 
սա թո շա կա յին) ոս տի կան նե րի հա մար բա ցա սա կան դրդա պատ ճառ ներ են, հե տևա բար 
աշ խա տա վար ձե րը պետք է հա մա չափ լի նեն տրված հանձ նա րա րութ յան հա մար պա
հանջ վող հմտութ յուն նե րին, վճար վեն կա նո նա վոր ու հու սա լի ձևով: Օ րի նակ` Սին գա
պու րում մաս նա վոր հատ վա ծից ա վե լի մրցու նակ լի նե լու նպա տա կով քա ղա քա ցիա կան 
ծա ռա յող նե րի և  քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րի աշ խա տա վար ձե րի բարձ րա ցու մը ե ղել 
է կո ռուպ ցիա յի հնա րա վո րութ յուն նե րի և դր դա պատ ճառ նե րի նվա զեց մանն ուղղ ված 
ջան քե րի բաղ կա ցու ցիչ մա սը:

3.4.4. Վե րա պատ րաս տումն ու մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը

Իբրև մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի ու վաս տա կի վրա հիմն ված կա րիե րա յի չա փա
նիշ նե րը խթա նե լու ջան քե րի մի մաս` ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մին հար կա վոր է 
ա պա հո վել իր աշ խա տան քը պրո ֆե սիո նալ, ա նա չառ ու է թի կա կան ձևով կա տա րե լու 
հմտութ յուն նե րով: Այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե
րը պետք է ու նակ լի նեն ա պա վի նե լու նախ նա կան և  շա րու նա կա կան ու սուց ման և  զար
գաց ման հա մա կար գե րին, ո րոնք նպաս տում են պրո ֆե սիո նա լիզ մի և  է թի կա յի չա փո
րո շիչ նե րի բարձրացմանը: Սա նե րա ռում է հա կա կո ռուպ ցիոն և  մար դու ի րա վունք նե րի 
վրա հիմն ված ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մար կա րո ղութ յուն
նե րի զար գա ցու մը, որ պես զի անձ նա կազ մին օգ նի ճա նա չե լու հա կաի րա վա կան վար
քա գի ծը և ն րան ա պա հո վի կո ռուպ ցիա յի փոր ձե րին դի մադ րե լու մե թոդ նե րով: 

3.4.5. Հա ղոր դակ ցութ յու նը

Կազ մա կեր պութ յու նում հա ղոր դակ ցութ յու նը կար ևոր գոր ծըն թաց է: Մի կող մից դա 
կախ ված է այլ գոր ծըն թաց նե րից, իսկ մյուս կող մից՝ գոր ծըն թաց նե րի արդ յու նա վե տութ
յան պայ ման է: Օ րի նակ` թա փան ցի կութ յան կա րե լի է հաս նել միայն բաց հա ղոր դակ
ցութ յան մի ջո ցով, սա կայն հա ղոր դակ ցութ յու նը  կա րող է արդ յու նա վետ լի նել միայն 
այն դեպ քում, երբ  խո չըն դոտ նե րը մշտա պես չեն ար գե լա կում այն: Հա ղոր դակ ցութ յու նը 
պետք է ա ջակ ցի բա րե փո խում նե րի բո լոր գոր ծըն թաց նե րին: Այն ար ժեք ներ փո խան ցե
լիս կազ մա կեր պութ յան մշա կույ թի վրա ազ դե լու մե թոդ է և  այդ պի սով ղե կա վար ման 
հզոր գոր ծիք է: Բաց հա ղոր դակ ցութ յու նը հիմ նա րար նշա նա կութ յուն ունի հա վա տար
մութ յան և  կազ մա կեր պութ յու նում մշա կույ թի ստեղծ ման գոր ծում, որը նպաստում է 
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ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցին, սա կայն այն նաև հիմ նա րար նշա նա կութ յուն 
ու նի ոս տի կա նութ յան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան, նրա հան դեպ հան րա յին վստա հութ
յան և  հա վա տի հար ցում: Ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յան թա փան ցի կութ յու նը հա
ղոր դակ ցութ յան արդ յունքն է, սա կայն այն հար կա վոր է ներդ նել կազ մա կեր պութ յան 
մշա կույ թի մեջ, որ պես զի հաս կաց վի:

3.5. Խո ցե լիությունը

Կազ մա կեր պութ յան հիմ նա կան տար րե րի վե րա բեր յալ քննար կում նե րը ցույց են 
տվել դրանց փոխ կախ վա ծութ յու նը և  այն հնա րա վո րութ յուն նե րը, որ դրանք ստեղ
ծում են կո ռուպ ցիա յի հա մար: Ներ կա յումս հնա րա վոր է ստեղ ծել խո ցե լի կող մե րի մի 
սխե մա,  ո րոնք կա րե լի է պար զել ու սում նա սիր ված տար բեր ո լորտ նե րում, վեր լու ծել 
կո ռուպ ցիա յի վրա դրանց հնա րա վոր հետ ևանք նե րը: Կազ մա կեր պութ յան կա րո ղութ
յուն նե րի հար ցը նույն պես պետք է ու սում նա սիր վի, ո րով հետև մի ջոց ներ ձեռ նար կե լիս 
այն ազ դե լու է ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ընտ րութ յան վրա: Ստորև տե՛ս  Աղ յու սակ 6ը, 
որ տեղ ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց ված են  զա նա զան խո ցե լի կող մեր:  

Աղ յու սակ 6: Կազ մա կեր պութ յան ներ սում կո ռուպ ցիա յի հա մար խո ցե լի 
  կող մե րը

Ո լորտ Խո ցե լի կող մեր Կո ռուպ ցիա յի 
հնա րա վոր 
հետ ևանք նե րը

Կազ մա կերպ չա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ 
և  ա զա տութ յուն
ներ

Մի ջա վայ րը Կ ա զ  մ ա  կ ե ր 
պութ յունն ա վե լի 
ըն դար ձակ հա մա
կար գի մի մասն է: 
Վե րին օ ղակ նե րը 
կա րող են վա րակ
ված լի նել կո ռուպ
ցիա յով, ար տա քին 
պայ ման նե րը կա
րող են նպաս տա
վոր լի նել ոս տի
կա նա կան կազ մա 

Ոս տի կա նութ յո ւ 
նը կա րող է լի նել քա
ղա քա կան կամ այլ 
տե սա կի ճնշում նե րի 
ա ռար կա, որ պես զի 
գոր ծի կամ չգոր ծի 
այն պի սի ի րա վի ճակ 
նե րում, ո րոնք կա րող 
են վնաս հասց նել ո րո
շա կի ան ձանց կամ 
կազ մա կեր պութ յուն
նե րի շա հե րին:

Այդ ճնշում նե րին 
դի մա կա յե լու ա զա
տութ յու նը կա րող է 
սահ մա նա փակ վել 
ըստ այն բա նի, թե 
դրանք որ տե ղից են 
գա լիս:

Կա րե լի է ա նել 
օ րենսդ րութ յան մեջ 
փո փո խութ յուն ներ 
կա տա րե լու ա ռա
ջար կութ յուն  ներ : 
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կեր պութ յան ներ սում 
կո ռուպ ցիայի զար
գաց ման հա  մար, 
օրինակ` տնտե  սա 
կան և սո ցիա  լա  կան 
պայ ման ներ:

Ի րա վա կան դաշ
տը կա րող է չու նե
նալ կո ռուպ ցիա յով 
լրջո րեն զբաղ վե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ 
գոր ծիք նե րը:

Ոս տի կա նության 
նկատ մամբ վե րա 
հսկո  ղութ յու նը (քա
ղա քա կան, դա տա
կան, հան րա յին) ան
բա վա րար է:

Ան բա վա րար նյու
թա  կան ռե սուրս ներ:

Հան ցա գոր ծութ
յան հան գա մանք
նե րը ո րո շում են կո
ռուպ ցիա յի տե սա կը, 
որն ազ դում է իշ խա
նու թ յուն նե րի և  ոս
տի  կա նութ յան վրա: 

Ոս տի կա նութ յու նում 
գլխա վոր պաշ տոն նե
րի ընտ րութ յան վրա 
կա րող է ազ դել այդ տի
պի ի րա վի ճա կը:

Կո ռուպ ցիան կշա հի 
այդ բա ցե րից:

Ոս տի կա նութ յու նը 
լավ չի վե րահսկ վում:

Ո ս  տ ի  կ ա ն ն ե ր ն 
ստիպ ված են եկա
մուտներ ձեռք բերել 
այլ աղբ յուր նե րից:

Ազ դե ցութ յուն այն 
ան ձի վրա, ում ոս տի 
կա նութ յու նում կա րող 
է դիպ չել կո ռուպ ցիան` 
ղե կա վա րութ յուն, ոս
տի կան ներ և  այլն:

Շան տաժ, սպառ նա
լիք ներ և  այլն:

Դրանց ի րա    կա նա
ցու մը կախ  ված կլի
նի մյուս  նե րի կամ
քից:

Կո ռուպ ցիա յի 
սահ մա նու մը

Չկա այն բա նի 
հստակ սահ մա նու 
մը, թե որ գոր ծո ղութ
յուն ներն ու վար քա
գիծն են հա մար վում 
կո ռում պաց ված:

Ստեղծ ված ա նո
րո  շութ յու նը կա րող է 
նպաս տել կո ռուպ ցիա
յի ո րոշ ձևե րի զար գաց
մա նը:

Կո ռուպ ցիոն գոր ծո
ղութ յուն նե րի հա մար 
պատ ժա մի ջոց նե րի կի
րառ ման հիմ քը բա ցա
կա յում է:

Կազ մա կեր պու թ
յունն ա զատ է ճշգրիտ 
սահ մա նում տա լու և 
 ցու ցիչ ներ հաս տա տե
լու հար ցում:
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Ար ժեք նե րը Ա ր  ժ ե ք  ն ե  ր ը 
հստակ չեն, չեն հա
ղորդ վում:

Ղե կա վա րութ յու
նը չի հա մա պա տաս
խա նում ար ժեք նե
րին:

Չեն կեն սա գործ
վում ար ժեք նե րին 
հա մա պա տաս խա 
նե լու հա մար նոր
մերն ու վար քա գի ծը:

Ար ժեք նե րը տե
սա կան են. որ ևէ 
կապ չկա գոր ծու
նեութ յան հետ:

Վար վե ցո ղութ յան 
որ ևէ կա նո նա գիրք 
չկա: 

Կազ մա կեր պութ յու
նում զար գա նում է ար
ժեք նե րի նկատ մամբ 
ցի նիկ վե րա բեր մունք,  
երբ ան դամ նե րը տե ղե
կա նում են, որ դրանք 
«թղթի վրա ար ժեք ներ 
են»:

Այդ վե րա բեր մուն քը 
ո րո շում է այն կեր պա
րը (ի մի ջը) և  հա վա տը, 
որ հան րութ յու նը տա
լիս է ոս տի կա նութ յա
նը:

Ոս տի կա նութ յան 
օրի նա կա նութ յու նը 
կա րող է տու ժել, ե թե 
այն վստա հութ յան 
ցածր աս տի ճան ու նի:

Ու սուց ման հա մար 
որ ևէ հիմք չկա:

Կազ մա կեր պու
թ յու նը կա րող է մի
ջոց ներ ձեռ նար կել 
իր մա կար դա կում, 
որ պես զի բա  րե լա վի 
ի րա վի ճա կը:

Ռ ա զ  մ ա  
վարու թ յու նը

Հիմ նա կան թույլ 
կող մե րի պատ ճա
ռը հիմ նախն դիր նե
րին ար ձա գան քե լու 
ռազ մա վա րութ յան 
ան հա մար ժե քութ
յունն է:

Ո րոշ հան ցա գոր
ծու թ յուն ներ կա րող են 
չար ժա նա նալ ոս տի
կա նութ յան հա մա պա
տաս խան ու շա դրութ
յա նը: Դա կա րող է կո
ռուպ ցիա յի պատ ճառ 
լի նել: 

Ար տա քին ազ դե
ցութ յու նը ոս տի կա
նութ յա նը խո չըն դո
տում է հար մա րեց
նել ռազ մա վա րութ
յունն ու ա ռաջ նա
հեր թութ յուն նե րը:

Կա ռույց նե րը Ա պա կենտ րո նա
ցում ա ռանց վե րա
հս կո ղութ յան հա մա
պա տաս խան հա մա
կար գի:

Ներ քին խո չըն դոտ
նե րը խան գա րում են

Վե րահս կո ղութ յան 
բա ցա կա յութ յու նը որոշ 
ստո րա բա ժա նում նե
րում կամ ան հատ նե րի 
մոտ կա րող է նպաս
տել շեղ վող վար քագ ծի 
զար գաց մա նը:

Ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յունն ի րա
վունք ու նի փո փո խե
լու կա ռույց նե րը և 
 հար մա րեց նե լու վե
րահս կո ղութ յան հա
մա կար գը:
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ստո րա բա ժա նում
նե րի միջև տե ղե կա
տվութ յան փո խա
նակ մա նը և հա մա
գոր ծակ ցու թ յա նը:

Խթան վում է են թա
մշա կույթ նե րի զար գա
ցու մը:

Շատ ժա մա նակ կա
րող է անց նել, մինչև 
ղե  կա վա րո ւթ  յ ո ւ  նը 
հաս կա նա, որ հիմ
նախն դիր ներ կան:

Իշխանական 
հա մա կար գը

Ոս տի կա նա կան 
բա ժան մունք նե րի և 
 պե տե րի քա ղա քա
կա նա ցում:

Ղե կա վա րութ յան 
ան հա մա պա տաս
խան ո ճեր:

Ք ա  ղ ա  ք ա  կ ա  ն ա 
ցումն ու խնա միա կա
նութ յու նը այ լա սե րում 
են նշա նա կում ներն 
ու ա ռաջ խա ղա ցու մը 
և  դուռ են բա ցում կո
ռուպ ցիա յի հա մար:

Վատ ղե կա վա
րու մը կա րող է ստեղ
ծել անվս տա հութ յան 
մթնո լորտ և  հե ռա
նա լու տրա մադրու
թյուն, ո րը կա րող է 
հան գեց նել նրան, որ 
ոս տի կան նե րը փո խեն 
ի րենց վե րա բեր մունքն 
ի րենց ա ռա քե լութ յան 
նկատ մամբ:

Այդ ի րա վի ճա կը 
փո խե լը կա րող է 
բարդ լի նել, ո րով
հետև քա ղա քա կա
նա ցու մը գա լիս է 
քա ղա քա կան մի ջա
վայ րից:

Ղե կա վա րութ
յան վե րին օ ղակ նե
րում փո փո խութ
յուն նե րը նույն պես 
կախ ված են քա ղա
քա կան կամ քից:

Մ ա ր դ  կ ա  յ ի ն 
ռե սուրս ներ

Հա վա քագ րում, 
ընտ րութ յուն և  ա 
ռ ա ջ   խ ա  ղ ա  ց ո ւ մ , 
հրա   ման նե րի շղթան 
պարզ  չէ, քա ղա քա
կան, էթ նի կա կան, 
գեն դե րա յին և կ րո
նա կան գոր ծոն նե րը 
հող են նա խա պատ
րաս տում ան պատ 

Մարդ կա յին ռե
սուրս   նե րի կա ռա վար
ման բա ցա կա յութ յու նը 
կամ ան բա վա րա րութ
յու նը հզոր գոր ծոն է 
մարդ կանց հա վա քա
գրման, ընտ րութ յան և  
ա ռաջ խա ղաց ման ժա
մա նակ հա մա կար գա
յին կո ռուպ ցիա յի զար 

Քա ղա քա կան մի ջա
վայ րը կա րող է ու ժեղ 
ազ դե ցութ յուն ու նե նալ 
պատ  շաճ գոր ծե լա
կեր պի խե ղաթ յուր
ման վրա:

Ոս տի կա նութ յու նը 
կա րող է մի ջոց ներ ձեռ
նար կել այդ թույլ կող
մե րը շտկե լու հա մար:
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շաճ վար քագ ծի հա
մար:

Է թի կան (հա մա
պա տաս խան ձևով) 
չի դա սա վանդ վում 
ո՛չ  ա կա դե միա յում, 
ո՛չ  էլ ո րա կա վոր ման 
բարձ րաց ման դա
սըն թաց նե րում:

Կ ո  ռ ո ւ պ  ց ի ո ն 
հիմ նա խն դիր նե րի 
ա ռաջ կանգ նած ոս
տի կան նե րին ա ջակ
ցութ յուն չկա:

գաց ման հա մար:

Վե րահս կո ղու
թ յուն

Վե րահս կո ղութ
յան բա ցա կա յութ յու
նը կա րող է նպաս
տել հիմ նախն դիր
նե րի զար գաց մա նը, 
ո րոնք եր կար ժա մա
նակ չեն նկատ  վում:

Կո ռուպ ցիոն վե րա
բեր մուն քի սկիզբ և 
զար գա ցում:

Ծա ռա յութ յու նը 
կա րող է մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել, որ պես զի 
բա րե լավ վի վե րա
հս կո ղութ յան հա մա
կար գը: Այն կա րող է 
ու շադ րութ յան կենտ
րո նում պա հել կոնկ
րետ ո լորտ ներ կամ 
հիմ նախն դիր ներ:

Հ ա  ղ ո ր  դ ա կ 
ցու  թ յուն

Ար տա քին և  ներ
քին հա ղոր դակ ցութ
յան թույլ քա ղա քա
կա նութ յուն:

Կազ մա կեր պութ յան 
ներ սում ար ժեք նե րը չեն 
հա ղորդ վում, անձ նա
կազ մը չի հաս կա նում, 
թե ի րե նից ինչ են ակն
կա լում:

Հան րութ յա նը չի ներ
կա յաց վում ոս տի կա
նութ յան դրա կան կեր
պա րը:

Ոս տի կա նութ յու
նը կա րող է մի ջոց
ներ ձեռ նար կել ծա
ռա յութ յան ներ սում 
և  հան րութ յանն 
ուղղված հա ղոր դակ
ցութ յու նը բա րե լա վե
լու հա մար:
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Մշա կույ թը Լռութ յան կա
նո նա գիրք` ծա ռա
յութ յան համ բա
վը պաշտ պա նե լու 
նպա տա կով ինս տի
տու ցիո նալ ճնշում 
(կա նո  նագր քե  րի 
մա սին ա վե լի շատ 
տե ղե կութ յուն ներ 
կա րե լի է ստա նալ 
2րդ գլ խում):

Ղե կա վա րու թյունն 
ընդ դեմ ա ռաջ նոր
դութ յան. ղե կա վար
նե րը հակ ված չեն 
ռիս կի, փոր ձում են 
խու սա փել հա կա
մար տութ յուն նե րից, 
իսկ ա ռաջ նորդ նե րը 
ռիս կեր են փնտրում, 
հե տա մուտ են ի րենց 
տես լա կա նին:

Ար տա քին աշ խար հը 
դի տար կում են իբրև 
պո տեն ցիալ թշնա մի 
ոս տի կա նութ յա նը, ծա
ռա յութ յունն ա ռաջ նոր
դում են այն դե պի ներս 
շրջե լու հա մար. հա
սա րա կութ յան նկատ
մամբ անվս տա հութ
յու նը, ար հա մար հան
քը և թշ նա մութ յու նը 
նպաս տում են կո ռուպ
ցիա յին:

Հա մե րաշ խութ յու
նը, որն ու ժե ղաց վում 
է այլ կերպ զգա լու կա
րո ղութ յամբ, հան գեց
նում է հա կաի րա վա
կան վար քա գծի վրա 
աչք փա կե լուն:

Ոս տի կա նութ յան 
ղե կա վա րութ յու նը 
կա րող է դրա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նե
նալ ոս տի կան նե րի 
վե րա բեր մուն քի վրա 
հա ղոր դակ ցութ յան 
քա ղա քա կա նութ
յան, ըն դօ րի նակ ման 
ար ժա նի օ րի նակ նե
րի և  ոս տի կան նե րի 
կող մից կա տար ված 
ի րա վա խախ տում
նե րի նկատ մամբ 
որ ևէ փոխ զիջ ման 
բա  ցա կա յութ յան մի
ջո ցով: 

Անձ նա կազ մը Ա ն  հ ա  տ ա  կ ա ն 
գոր ծոն նե րը, մի ջա
վայ րի և  կազ մա
կերպ չա կան գոր
ծոն նե րից ան դին, 
ո րոնք նպաս  տում են 
կո ռուպ ցիա յի զար
գաց մա նը, գլխա
վոր դեր են խա ղում 
ոս տի կա նութ յան 
խո ցե լի կող մե րի և 
ն րա՝ կո ռուպ ցիա յին 
հակ վե լու գոր ծում:

Հան գա մանք նե րը 
կա րող են փո խել այն 
ոս տի կան նե րի վար քա
գի ծը, ով քեր եր բեք որ
ևէ խնդիր չեն ներ կա
յաց րել:

Ո ս  տ ի  կ ա ն  ն ե  ր ի 
հա մար ոս տի կա
նութ յու նը կա րող է 
մշա կել ա ջակ ցութ
յան հա մա կարգ:

Ղե կա վա րութ յու
նը կա րող է խթա նել 
վստա հութ յու նը ծա
ռա յութ յան ներ սում 
իր վե րա բեր մուն քի 
և  բաց հա ղոր դակ
ցութ յան քա ղա քա
կա նութ յան մի ջո ցով:
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Ղե կա վար նե րի` 
ըն դօ րի նակ ման հա
մար մո դել լի նե լու 
կար ևո րութ յու նը:

3.5.1. Ի՞նչ կազ մա կերպ չա կան մի ջոց ներ կա րե լի է ձեռ նար կել 

          կո ռուպ ցիա յի պարզ ված խո ցե լի կող մե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար

Ստորև տրված Աղ յու սակ 7ում ներ կա յաց վող ո րոշ մի ջոց ներ պետք է օգ նեն պայ
քա րե լու կազ մա կեր պութ յան կող մից կա տար ված գնա հատ ման մի ջո ցով պարզ ված 
թույլ կող մե րի դեմ:

Աղ յու սակ 7: Կազ մա կեր պութ յան ներ սում թույլ կող մե րի դեմ պայ քա րի մի ջոց նե րը

Ինչ վե րա բե րում է Ձեռ նարկ վե լիք մի ջոց նե րը

Ոս տի կա նութ յան և  մի
ջա վայ րի փոխ հա րա բե
րութ յուն նե րին

• Մի ջա վայ րի վեր լու ծութ յուն կազ մա կեր պութ յու նում կո

ռուպ ցիա յին վե րա բե րող ռիս կե րը պար զե լու նպա տա

կով: 

• Շփում ներ և  հա ղոր դակ ցութ յուն, որ պես զի ու շադ րութ

յուն հրա վիր վի հիմ նախն դիր նե րի վրա, ա ռա ջար կութ

յուն ներ ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի վրա ազ դող 

ո լորտ նե րում մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու վե րա բեր յալ:

Կազ մա կեր  պութ  յան 
խո ցե լի կող մե րին

• Գնա հա տել կազ մա կեր պութ յու նը (ու ժեղ և  թույլ կող

մե րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի և սպառ նա լիք նե րի վեր

լու ծութ յուն), որ պես զի պարզ վի կո ռուպ ցիա յին դի մա

կա յե լու նրա կա րո ղութ յու նը (տե՛ս «Մաս նա գի տա կան 

եզ րույթ նե րի բա ռա րա նը» և 2րդ  ու  9րդ գ լուխ նե րը):

• Ի րա զեկ վա ծութ յան ստեղծ ման գոր ծըն թաց ներ և 

 կո ռուպ ցիա յի հրա պա րակ ված դեպ քեր:

Կո ռուպ ցիա յի սահ ման
ման պար զա բա նմանը

• Պար զա բա նում և  հա ղոր դակ ցութ յուն:

• Հա մա կար գա յին ցու ցիչ ներ՝ նոր մե րի նկատ մամբ հար

գան քը վե րահս կե լու հա մար:
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Ար ժեք նե րի, նոր մե րի և 
 վար քագ ծե րի 
ձևա կեր պմանը

• Ար ժեք նե րի, նոր մե րի և  վար քագ ծի չա փա նիշ նե րի հիմ նում:

• Է թի կա յի կա նո նագր քի ստեղ ծում և  այլն:

• Ու սում նա կան ծրագ րե րի և  որա կա վոր ման բարձ րաց ման 

դա սըն թաց նե րի հար մա րե ցում:

Ռազ մա վա րութ յանը • Ռազ մա վա րութ յան հետ կապ ված հնա րա վոր կո ռուպ

ցիոն ռիս կե րի ո րո շու մը:

• Ռազ մա վա րութ յան մեջ հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա

կա նութ յան ընդգր կում:

Կա ռույց նե րին • Գնա հա տել, իսկ հարկ ե ղած դեպ քում փո խել կա

ռույց նե րը` կո ռուպ ցիա յի վրա դրանց ազ դե ցութ յու նը 

քննար կե լիս:

Լիա զո րութ յուն նե րի 
հա մա կար գին 

• Վե րա նա յել և  հար մա րեց նել ղե կա վար ման ո ճե րը ռազ

մա վա րութ յա նը և  կազ մա կեր պութ յան տար բեր մա

սե րի ու մա կար դակ նե րի միջև ա վե լի լավ հա ղոր դակ

ցութ յան պայ ման նե րը:

Մարդ կա յին 
ռե սուրս ներին

• Մշա կել մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ժա

մա նա կա կից հա մա կարգ, թեկ նա ծու նե րի ստուգ ման 

ըն թա ցա կար գեր, նրանց հա վա քագ րում, ու սու ցում և  

ա ռաջ խա ղա ցում:

• Է թի կա կան ու սու ցում մշա կե լիս հար մա րեց նել վե րա

պատ րաս տու մը:

• Մշա կել ոս տի կան նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յուն:

Վե րահս կո ղութ յանը • Հար մա րեց նել վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը:

• Ներդ նել ին ֆոր մա տոր նե րի պաշտ պա նութ յուն:

• Զրոյական հան դուր ժո ղա կա նութ յուն ծա ռա յութ յու նում 

կո ռուպ ցիա յի հան դեպ: 

• Մշա կել քննութ յան հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար

գեր և  գոր ծիք ներ (հե տա գա զար գա ցում նե րը տե՛ս 

Գլու խ 7ում):

• Մշա կել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր

յալ կան խար գե լիչ  քննութ յուն:
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• Մշա կել վաղ կան խար գել ման հա մա կար գեր:

• Կա տա րել ներ քին վե րա հսկո ղութ յան պար բե րա կան 

վե րա նա յում ներ:

• Ղե կա վար նե րը պետք է ճա նա չեն ի րենց են թա կա նե

րին` ոչ միայն որ պես աշ խա տող նե րի, այլ նաև իբրև  

մաս նա վոր ան ձանց:

Հա ղոր դակ ցութ յանը • Ար ժեք նե րը տա րա ծե լու նպա տա կով մշա կել հա ղոր

դակ ցութ յան քա ղա քա կա նութ յուն:

• Ար ժեք նե րը միաց նել ղե կա վար ման ո ճե րին:

Մշա կույ թին • Խթա նել է թի կա կան մշա կույ թը:

• Շեշ տել ղե կա վար ման մեջ ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի մո

դել նե րի կար ևո րութ յու նը:

Ոս տի կա նութ յան և 
 հան րութ յան փոխ 
հարա  բե րութ յուն նե րին

• Խթա նել և  ի րա կա նաց նել թա փան ցի կութ յուն:

• Քննել հան րութ յան ներ կա յաց րած բո ղոք նե րը և 

 հա ղոր դել արդ յունք նե րի մա սին:

3.5.2. Խո ցե լի կող մե րը և  բա րե փո խում նե րը

Բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցը հա մար յա միշտ կազ մա կեր պութ յուն նե րում ստեղ
ծում է ան հանգս տութ յուն, տագ նապ, վախ և  հույս, քան զի այն ու ղեկց վում է անո րո շութ
յամբ: Ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մը տար բեր վե րա բեր մունք է որ դե գրում` փոք րա
մաս նութ յունն ա ջակ ցում է բա րե փո խում նե րին, քան զի կա՛մ ն րանք ըն կա լում են դրանց 
նպա տա կը, կա՛մ  էլ այդ փո փո խութ յուն նե րում ի րենց հա մար նոր հնա րա վո րութ յուն ներ 
են տես նում: Մեկ այլ փոք րա մաս նութ յուն դրանց ու ժեղ դի մա դրութ յուն է ցույց տա լիս 
ճիշտ նույն պատ ճառ նե րով, իսկ անձ նա կազ մի ան դամ նե րի մեծ մա սը սպա սում է, մինչև 
տես նի, թե այդ փո փո խութ յուն ներն ի րենց վրա ինչ ազ դե ցութ յուն կու նե նան: Ե թե ղե
կա վա րութ յունն ըն դու նակ չէ հստակ ուղ ղութ յուն ցույց տա լու և ձ ևա կեր պե լու հա մո
զիչ փաս տարկ ներ, ո րոնք ա ջակ ցում են այդ մի ջոց նե րին, ա պա անձ նա կազ մը կդառ նա 
նյար դա յին, հիաս թափ ված և  փո փո խութ յուն նե րին դեմ կլի նի: Այ դօ րի նակ մթնո լոր տը 
կա րող է թու լաց նել ան հա մար ժեք վար քագ ծին հա կա ռակ խո չըն դոտ նե րը և  դառ նալ 
բա րո յա կան վի ճա կի կորս տի ու ոչ է թի կա կան վար քագ ծի զար գաց ման պատ ճառ: Ուս
տի բա րե փո խում նե րը պետք է խնամ քով կա ռա վար վեն: Մի քա նի պայ ման պահ պա նե լը 
կբա րե լա վի հա ջո ղութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը: Կան կոնկ րետ քայ լեր, ո րոնք պատ
կեր ված են ստորև բեր ված Պա տու հան 12ում: 
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Պա տու հան 12: Հա ջող ված բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցը

Հա ջող ված բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցի յոթ փու լե րը

1. Ստեղծել հրա տա պութ յան գի տակ ցում, որ պես զի բա րե փո խում ներն ա ռա ջաց
նեն անհ րա ժեշ տութ յան և  ան խու սա փե լիութ յան զգա ցում.

2. Ստեղ ծել կոա լի ցիա` բա րե փո խում նե րին ա ջակ ցե լու հա մար.

3. Մշա կել տես լա կան և  ռազ մա վա րութ յուն.

4. Բա ցատ րել, հիմ նա վո րել և  հա մա կիր ներ շա հել հա ղոր դակց ման քա ղա քա կա
նութ յան մի ջո ցով.

5. Աշ խա տել դի մադ րութ յու նը և  խո չըն դոտ նե րը նվա զեց նե լու ուղ ղութ յամբ.

6. Հիմն վել հա ջո ղութ յուն նե րի վրա.

7. Ամ րապն դել գործընթացը:

Ե րեք գոր ծոն թույլ են տա լիս գնա հա տել բա րե փո խում նե րի հա ջո ղութ յու նը

1. Գոր ծե լա կերպն ի րոք փոխ վել է:

2. Կա տա րո ղա կա նը հա մար ժեք է:

3. Կազ մա կերպ ա կան մթնո լորտն ա վե լի լավն է կամ, առն վազն, ոչ ա վե լի վա տը:
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ուժգ նութ յան` ըստ կոնկ րետ հան գա մանք նե րի և  ի րա վի ճակ նե րի: Սույն բաժ նում բեր
ված օ րի նակ նե րը նպա տակ չու նեն նկա րագ րե լու կո ռուպ ցիա յի ձևե րը, ո րոնք կա րե լի է 
գտնել միայն ո րո շա կի հա մա տեքս տում, այլ, ա վե լի շուտ, մատ նան շել ի րա վի ճակ նե րի 
ազ դե ցութ յու նը կո ռում պաց ված վար քագ ծի վրա:

4.1. Հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր ներ

Այ սօ րի նակ ի րա վի ճա կի կա ռա վար ման առաջնային հիմնախնդիրը պա տե րազ մից 
ցնցված երկ րի վե րա կա ռու ցումն է: Ընդ հա նուր առ մամբ, մի ջազ գա յին ա ջակ ցութ յու նը 
կար ևոր է, իսկ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը հա սա նե լի են: Դրա մա կան մի ջոց նե րի յու րա
ցու մը, կա շառքն ու հո վա նա վոր չութ յու նը կո ռուպ ցիա յի սո վո րա կան ձևերն են:

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը հա ճա խա կի կա րիք կու նե նան վե րա կա ռուց վե
լու՝ սկսելով զրո յից, իսկ մի ջազ գա յին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը հա ճախ կլի նի այն 
միակ ոս տի կա նութ յու նը, ո րը գոր ծըն թա ցի սկզբում հա սա նե լի կլի նի: Կո ռուպ ցիան կա
րող է ստեղծ վել  այս մի ջազ գա յին ծա ռա յութ յան կող մից:

Օ րի նակ 3: Բոս նիաՀեր ցե գո վի նան

Բոս նիաՀեր ցե գո վի նա յում քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մից հե տո մի ջազ գա յին 
հան րութ յու նը ՄԱԿի ան դամ պե տութ յուն նե րի ոս տի կան նե րից ստեղ ծեց ՄԱԿի ոս
տի կա նա կան ա ռա քե լութ յուն, որ պես զի նոր կա ռա վա րութ յանն օգ նեն պե տութ յան 
կա ռուց ման գոր ծում, ինչ պես նաև նվա զեց նեն կո ռուպ ցիան: ՄԱԿի ա ջակ ցութ յու նը 
հա ջո ղութ յամբ տա նում էր դե պի Բոս նիաՀեր ցե գո վի նա յի նոր պե տութ յան ստեղ ծում 
և ն վա զեց ված կո ռուպ ցիա: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ՄԱԿի ոս տի կա նա կան ա ռա քե լութ յու նը 
տու ժեց կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րի պատ ճա ռով, ով քեր, պարզ վեց, վատ օ րի նակ 
էին ծա ռա յում նշա նակ ված ազ գա յին ոս տի կան նե րի հա մար: 2001 թ. ապ րի լին «Վա
շինգ տոն փոստ» թեր թը հա ղոր դում էր. «Կարգ ու կա նոն հաս տա տե լու նպա տա կով 
Բոս նիա մի ջազ գա յին ոս տի կան ներ ու ղար կե լուց ի վեր հինգ տար վա ըն թաց քում ՄԱԿի 
ոս տի կա նա կան ա ռա քե լութ յունն այն տեղ կանգ նել է հա կաի րա վա կան վար քագ ծի,

Կազ մա կեր պութ յու նը կոնկ րետ 
հա մա տեքս տում

4
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կո ռուպ ցիա յի և  սե ռա կան ան պատ շաճ վար քի բազ մա թիվ մե ղադ րանք նե րի ա ռաջ: 
Սա կայն հա մար յա ա մեն դեպ քում հայ տա րա րութ յուն նե րը պար տակ վել են ոս տի կան
նե րին տուն ու ղար կե լու մի ջո ցով, հա ճախ ա ռանց լիար ժեք քն նութ յան` ըստ ՄԱԿի 
ներ քին զե կույց նե րի և  ԱՄՆ ու եվ րո պա ցի պաշ տոն յա նե րի հար ցազ րույց նե րի»:

4.2. Ան ցու մա յին երկր ներ

Այս երկր նե րի (հիմ նա կա նում Ար ևել յան Եվ րո պա յի նախ կին կո մու նիս տա կան 
երկրներ) հիմ նա կան պրոբ լե մը ի րենց ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա կա ռու
ցումն է: Նրանք միա ժա մա նակ պետք է տի րա պե տեն բա րե փո խում նե րի ե րեք գոր ծըն
թաց նե րի`

1.  ժո ղովր դա վա րա ցում,

2.  ա պա ռազ մա կա նա ցում,

3. մաս նա գի տա ցում:
Այդ երկր ներն ի րենց նախ կին ի րա վի ճա կի պատ ճա ռով  պետք է հաղ թա հա րեն ո րո

շա կի թույլ կող մեր, զո րօ րի նակ` ու ժեղ կենտ րո նա ցու մը, կա ռա վար ման հմտութ յուն նե րի 
բա ցա կա յութ յու նը, մի ջին օ ղա կի ղե կա վար նե րի պատ րաստ ված չլի նե լը, ռե սուրս նե րի 
և ն յու թե րի բա ցա կա յութ յու նը, խղճուկ ի մի ջը և  կո ռուպ ցիան: Ի լրումն դրա՝ խնա միա
կա նութ յունն ու կլան նե րի ազ դե ցութ յու նը կա րող են մե ծա պես ներ գոր ծել կազ մա կեր
պութ յան վրա` ոս տի կա նա կան գոր ծա կա լութ յուն նե րի ղե կա վար ներ կար գե լով քա ղա
քա կան է լի տա յի վա ղե մի բա րե կամ նե րին: Նախ կին Խորհր դա յին Միութ յան եր կու օ րի
նակ քննարկ վում են ստորև (4րդ և  5րդ  օ րի նակ ներ):

Օ րի նակ 4: Վրաս տան

Կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու նպա տա կով ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում
նե րի օ րի նակ է Վրաս տա նի դեպ քը, քան զի նրա քա ղա քա կան պատ կե րը զգա լիո րեն 
փոխ վել է 2003 թ. Վար դե րի հե ղա փո խութ յու նից հե տո: Ոս տի կա նութ յան բա րե փո
խում նե րը բարդ էին ներ քին կա ռույց նե րի և  վար չա րա րութ յան պատ ճա ռով: Չնա յած 
գոր ծադր ված լուրջ ջան քե րին՝ մար դու ի րա վունք նե րի չա րա շա հու մը դեռևս հիմ
նախն դիր է:

Մինչ բա րե փո խում նե րը Վրաս տա նի ոս տի կան նե րը հայտ նի էին մար դու ի րա վունք
նե րի խախ տում նե րով, մարդ կանց ա ռանց դա տա կան ո րոշ ման կա լան քի տակ վերց
նե լով, գաղտ նի կերպով մարդ կանց գրպա նը թմրան յու թեր, զենք, փող գցե լով և  այլն: 
Կա ռա վա րութ յունն ի րա կա նաց րել է կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու ո րոշ մի ջոց ներ, 
օր.` ներդ նե լով է թի կա յի կա նո նագիրքը, ինչպես նաև  վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիրքը:
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Բա րե փո խում նե րի ժա մա նակ ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մը մոտ քա ռա սուն տո
կո սով կրճատ վել է, ո րը թույլ է տվել բարձ րաց նել աշ խա տա վար ձե րը` դրա նով 
իսկ նվա զեց նե լով կո ռուպ ցիան: Բա րե փո խում նե րը նե րա ռում էին ոս տի կան նե րի 
կրթութ յու նը, ո րով նրանց ու սու ցա նում էին բարձ րաց նել ի րենց պրո ֆե սիո նա լիզ մը, 
մար դու ի րա վունք նե րի մա սին ի րա զեկ վա ծութ յու նը և  հա վա տար մութ յու նը դրանց, 
օրեն քի գե րա կա յութ յու նը: Յու րա քանչ յուր ոս տի կան պա տաս խա նատ վու թյուն ու նի 
տեղ յակ լի նե լու իր` ոս տի կա նի ընդ հա նուր և  ան հա տա կան դե րա կա տարու թ յան մա
սին, ո րը հիմ նա վոր ված է վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քով:

Օ րի նակ 5: Թուրք մենս տան

Կո ռուպ ցիա յի կող մե րից մե կը խնա միա կա նութ յունն է և կ լա նա յին ազ դե ցութ յուն
նե րը, ո րոնք ակն բախ են դառ նում այն ժա մա նակ, երբ քննվում է Թուրք մենս տա նի 
քա ղա քա կան են թա կա ռուց ված քը` Գուր բան կու լի Բեր դի մու հա մե դո վի ռե ժի մի ներ
քո:

2007 թ. հոկ տեմ բե րին կա տար վե ցին փո փո խութ յուն ներ, երբ եր կու բարձ րաս տի
ճան պաշ տոն յա` ազ գա յին անվ տան գութ յան նա խա րար Գել դի մու հա մեդ Ա շիր մուխ
մա մե դո վը և  ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Խո ջա մի րաթ Ան նա գուր բա նո վը պաշ տոն
նե րից ա զատ վե ցին և  են թարկ վե ցին պա տաս խա նատ վութ յան. նրանց եր կու սի դեմ 
քրեա կան մե ղադ րանք ներ ներ կա յաց վե ցին: Մե ղադ րանք նե րի թվում էին այն, որ ոս
տի կան նե րի մոտ կա շա ռա կե րութ յունն ա վե լա ցել էր, ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ
յան վար չութ յուն ներն ու անձ նա կազ մը չա րա շա հում էին ի րենց լիա զո րութ յուն նե րը: 
Պատ մա կա նո րեն Կենտ րո նա կան Ա սիա յի   կյան քի շատ հիմ քեր ար մա տա վոր ված են 
կլան նե րում կամ հա մա տեղ գոր ծող խմբա վո րում նե րում, ո րոնք հիմն ված են ազ գակ
ցա կան կա պե րի, ծա գու մով միև նույն շրջա նից լի նե լու և մ շա կու թա յին այլ կա պե րի  
վրա:

4.3. Զար գա ցող երկր ներ

Ընդ հան րա պես, այս հա մա տեքս տում հար կա վոր է քննել եր կու հիմ նա կան հարց`

1. Ա պա հո վել, որ թա փան ցի կութ յան և  հաշ վետ վո ղա կա նութ յան ի րա վա կան դաշ տը 
լի նի քրեա կան ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գի հիմ քը, և  կո ռուպ ցիա յի հար
ցում հան րա յին ա ջակ ցութ յու նը միտ ված լի նի վերջ տա լու ան տար բե րութ յա նը, 
պարտ վո ղա կա նութ յա նը և  հան ցակ ցութ յա նը: Այդ նպա տա կով ոս տի կա նա կան 
կազ մա կեր պութ յան վե րա կազ մա կեր պումն անհ րա ժեշտ է, որ պես զի բա վա րար
վեն հա մայն քի կա րիք նե րը: Հիմ նա կան նպա տա կը հան րութ յա նը ծա ռա յելն է` միա
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ժա մա նակ պահ պա նե լով օ րի նա կան կա ռա վա րութ յան ի րա վա պահ թևի դե րա կա
տա րութ յու նը: Ինչ պես կա ռա վա րութ յանն առնչ վող  բո լոր հար ցե րում, հար կա վոր 
է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցել ազն վո րեն, ար դար, թա փան ցիկ և 
 հաշ վե տու կեր պով: Այ դօ րի նակ գոր ծըն թա ցը կա րող է սկսվել կո ռուպ ցիա յի ըն
կալ ման վե րա բեր յալ հար ցում նե րով, ո րոնց  կհա ջոր դեն կո ռուպ ցիա յի դեպ քե րի և  
օ րեն քի կի րառ ման  վե րա բեր յալ  հան րա յին ի րա զեկ մանն ուղղ ված ար շավ նե րը  և 
 հե տա դարձ կա պը: 

2. Ա պա հո վել հա մա պա տաս խան տնտե սա կան ու կար գա վո րիչ հա մա տեքստ, ո րը 
կօգ նի վե րաց նե լու կո ռուպ ցիա յի դրդա պատ ճառ նե րը և հ նա րա վո րութ յուն նե րը: 
Այդ գոր ծըն թա ցը կա րող է սկսվել հա մա պա տաս խան աշ խա տա վար ձե րի կա նո
նա վոր վճար մամբ:

Օ րի նակ 6: Հա րա վա յին Աֆ րի կա

Հա րա վա յին Աֆ րի կա յում կո ռուպ ցիան շա րու նա կա կան մար տահ րա վեր է, ո րը 
ծա ռա ցած է ոս տի կա նութ յան վե րա փոխ ման գոր ծըն թա ցի ա ռաջ65: Թե պետ Հա րա
վա յին Աֆ րի կա յի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան հա մար այն 1996 թվա կա նից ի վեր 
մնա ցել է ա ռաջ նա հերթ պաշ տո նա կան մտա հո գութ յան ա ռար կա, սա կայն  այն քան էլ 
ակն հայտ չէ, որ ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յունն արդ յու նա վետ կեր պով հաղ թա
հա րում է հիմ նախն դի րը: Հան րութ յան մեծ մա սի հա մար ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յունն իր ամ բող ջութ յան մեջ կո ռում պաց ված էր, ո րով հետև այն գոր ծիք էր դար ձել ռա
սա յա կան հար ցե րում ոս տի կա նութ յան կող մից վայ րագ ճնշում նե րի հա մար: Ի լրումն 
դրա՝ բա վա կա նա չափ ա պա ցույց ներ կա յին առ այն, որ անձ նա կան շա հի նպա տա կով 
իշ խա նութ յան չա րա շա հու մը լայն տա րա ծում էր գտել և  ա պար տեի դի (Հա րա վաֆ
րիկ յան Հանրապետության ռասայական խտրականության քաղաքականություն) ժա
մա նակ տե ղի էր ու նե նում ա մե նա բարձր մա կար դակ նե րում:

Ոս տի կա նութ յան ա վագ հրա մա նա տար նե րի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի չա փի կար
ևոր ցու ցիչ նե րից էր ջո կա տի հրա մա նա տար, գնդա պետ Յու ջին դե Կո կի դա տա վա
րութ յու նը: Թե պետ Կո կի դա տա վա րութ յան ժա մա նակ ա պա ցույց նե րի մեծ մա սը վե
րա բե րում էր Հա րա վաֆ րիկ յան ոս տի կա նութ յան անվ տան գութ յան հզոր մաս նա ճյու
ղին, կա յին նշան ներ, որ կա շա ռա կե րութ յու նը, պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված բռնա շոր
թում նե րը և  գո ղութ յու նը նույն պես սո վո րա կան բան էին  ոս տի կա նութ յան այլ բա ժին
նե րում: Կո ռուպ ցիա յի այդ ձևե րը, ո րոնք սերտ կապ ու նեին այն պի սի ա նօ րի նա կան 
շու կա նե րի պահ պա նութ յան հետ, ինչ պի սիք էին` մո լա խա ղե րը, մարմ նա վա ճա ռութ
յու նը և  ոգելից խմիչքի ա նօ րի նա կան վա ճառ քը, ա պար տեի դի ոս տի կա նա կան կազ
մա կեր պութ յու նում նպաս տում էին կո ռուպ ցիա յին:    
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4.4. Զար գա ցած երկր ներ       

Այս հա մա տեքս տում ոս տի կա նա կան բա ժան մունք նե րի կազ մա կեր պու մը ընդ հա
նուր առ մամբ բա վա րար է: Հիմ նախն դիր նե րը սո վո րա բար ծա գում են ան հա մար ժեք 
ղե կա վա րութ յու նից, վե րահս կո ղութ յան բա ցա կա յութ յու նից, բա րո յալք վա ծութ յու նից 
և  անձ նա կազ մին բա րո յա կան ար ժեք նե րի ու սուց մա նը հատ կաց վող ան բա վա րար ու
շադ րութ յու նից: Կո ռուպ ցիան կա րող է խթան վել այս թույլ կող մե րի պատ ճա ռով և  ար
տա ցոլ վել ա ռան ձին ոս տի կան նե րի վար քում: Լայ նա մասշ տաբ կո ռուպ ցիան պա կաս 
հա ճախ է տե ղի ու նե նում, հետ ևա բար ու շադ րութ յան կենտ րո նում պետք է լի նի ոս տի
կա նութ յու նում է թի կա կան գոր ծըն թաց նե րի զար գա ցու մը: (Ման րա մասն տե ղե կութ յուն
նե րի հա մար տե՛ս Գլուխ 4):

Օ րի նակ 7: Միաց յալ Նա հանգ ներ

(Բալ թի մոր, Մե րի լենդ): 2011 թ. մար տին դաշ նա յին մեծ ժյու րին վե րա դարձ րեց 
Բալ թի մո րի տա սը ոս տի կան նե րի և  ավ տո մե քե նա նե րի վե րա նո րոգ ման «Մե ջիս թիք 
Օթո Ռի փեյր Շոփ» խա նու թի սե փա կա նա տի րոջ նկատ մամբ կա յաց ված մե ղադ րա
կան դա տավ ճի ռը` գաղտ նի դա վադ րութ յուն կազ մա կեր պե լու հա մար, ո րով նա խա
տես վել էր շորթ ման ծրա գիր, ըստ ո րի՝ խա նու թի սե փա կա նա տե րը ոս տի կան նե րին 
վճա րել էր, որ պես զի նրանք կազ մա կեր պեին, որ նո րո գե լու հա մար վթա րի վայ րից 
ավ տո մե քե նա նե րը քար շա կով տա նեին իր ըն կե րութ յուն, այլ ոչ թե քա ղա քա յին լիա
զոր ված ըն կե րութ յուն:

Բալ թի մո րի ոս տի կա նա կան բա ժան մուն քը (ԲՈԲ) պա հան ջում է, որ երբ ոս տի կա
նութ յու նը դի մում է փո խադ րա մի ջոց նե րը քար շա կով տա նե լու ծա ռա յութ յուն մա տու
ցե լու խնդրան քով, օգտ վի այն ըն կե րութ յուն նե րի ծա ռա յութ յուն նե րից, ո րոնք պայ մա
նա գիր ու նեն Բալ թի մոր քա ղա քի հետ: «Մե ջիս թի քը» Բալ թի մոր քա ղա քի հետ պայ
մա նա գիր չու ներ: 

Ըստ ծրագ րի` ԲՈԲի ոս տի կան նե րը վթա րի վայր էին կան չե լու «Մե ջի սի թի քի» 
սե փա կա նա տեր պրն  Մո րե նո յին և ն րան տրա մադ րե լու էին վնաս ված փո խադ րա մի
ջոց նե րի մա սին ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ: Ա պա մե ղադ րա կա նում աս վում էր, 
որ «Մե ջիս թի քի» բեռ նա տա րը կամ «Մե ջի սի թի քի» կող մից օգ տա գործ վող այլ քար
շա կա յին ըն կե րութ յան բեռ նա տար ժա մա նե լու էր վթա րի վայր և  մե քե նան քար շա կով 
տա նե լու էր «Մե ջիս թիք», նույ նիսկ ե թե  մե քե նան փաս տա ցի շար քից դուրս ե կած 
չէր: Դրա նից հե տո Մո րե նոն և  ԲՈԲի ոս տի կա նը այն պես էին ա նե լու, որ հան դի պեին 
միմ յանց հետ, և  Մո րե նոն կան խիկ կամ վճարագրով (չե կով) վճա րեր ոս տի կա նին, որ
պես զի նա ուղ ղոր դեր վնաս ված ավ տո մե քե նա նե րի տե րե րին՝ օգտ վե լու «Մե ջիս թիք 
Օթո Ռի փեյր Շոփ»ի ծա ռա յութ յու նից66: 
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Այս բաժ նում քննարկ վում է սե մի նար, ո րի նպա տա կը կազ մա կերպ ա կան թույլ կող
մե րի, հատ կա պես կո ռուպ ցիա յին վե րա բե րող եր ևույթ նե րի վեր հա նումն է: Այդ գնա հա
տու մը պետք է կա տար վի ոս տի կա նա կան ցան կա ցած կազ մա կեր պութ յան կող մից, ո րը 
ցան կա նում է արդ յու նա վետ մի ջոց ներ ձեռ նար կել ներ քին կո ռուպ ցիան սան ձե լու հա
մար: Վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րը կպար զեն, թե որ տեղ է հար կա վոր մի ջոց ներ ձեռ
նար կել: Իսկ արդ յունք նե րը կդառ նան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յու նա վետ ծրագ րի մշակ
ման հիմ քը:

5.1. Գնա հատ ման սե մի նա րի նպա տակ նե րը

• Մաս նա կից նե րին ի րա զե կել և զ գաց նել տալ ի րենց ոս տի կա նա կան կազ մա կեր

պութ յու նում կո ռուպ ցիա յի պատ ճա ռով ստեղծ ված հիմ նախն դիր նե րի մա սին:

• Նրանց թույլ տալ խոր հել կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լուն միտ ված հնա րա վոր մի ջոց

նե րի շուրջ:

• Ստեղ ծել այն պի սի մթնո լորտ, որ տեղ այդ հիմ նախն դիր նե րը կա րե լի է ա զա տո րեն 

քննար կել:

• Սե մի նարն օգտագործել գա ղա փար նե րի հե տա խու զում, սցե նար ներ և  այլ մե թոդ

ներ ու սու ցա նե լու և  գոր ծադ րե լու նպա տա կով:

5.2. Մաս նա կից նե րը

• Ու թից տա սը ոս տի կա նա պե տեր կամ ա վագ ոս տի կան ներ: Ա պա հո վել նրանց 

պատ կա նե լութ յու նը հիե րար խիկ միև նույն աս տի ճա նին: Ե թե ոչ, ա պա կո չում նե րի 

միջև ե ղած տար բե րութ յուն նե րը կա րող են խո չըն դո տել քննար կում նե րը:

5.3. Տևո ղութ յու նը

• Մեկ օր:

Ի րա կա նա ցում: Գնա հատ մա նը 
նվիր ված սե մի նար

5
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5.4. Մե թո դա բա նութ յու նը

• Գա ղա փար նե րի հե տա խու զում և  ե թե/ա պա մե թոդ նե րի կի րա ռութ յու նը: Մաս նա

կից ներն ի րենց փոր ձի հի ման վրա կքննար կեն կո ռուպ ցիա յի հնա րա վոր ձևե րը, 

դրանց ռիս կե րը և դ րանք նվա զեց նե լու ու ղի նե րը:

• Սե մի նա րի տար բեր փու լե րում կու սում նա սիր վի հիմ նախնդ րի ո րո շա կի մաս:

• Սե մի նա րի ղե կա վա րը կբա ցատ րի մե թոդ նե րը, կղե կա վա րի սե մի նա րի նիս տե րը, 

կա նի եզ րա հան գում ներ և  ամ փո փում: 

5.5. Նա խա պատ րաս տու մը  

• Նյու թա տեխ նի կա կան ա պա հով ման նա խա պատ րաս տու մը` շի նութ յուն ներ և  այլն:

• Գրա վոր նյու թի նա խա պատ րաս տում:

• Գրել սե մի նա րի ծրա գիր, ո րը պետք է ու ղարկ վի հրա վեր նե րի հետ մեկ տեղ:

5.6. Նախ նա կան ծրա գի րը

• Նպա տակ նե րի ներ կա յա ցում:

• Մե թոդ նե րի ներ կա յա ցում, այ սինքն` PowerPoint ծրագիր և  այլն:

• Գա ղա փար նե րի հե տա խու զում շրջա պա տող մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի բնու թա

գի րը գտնե լու նպա տա կով, իր շրջա նում ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նում 

ինչն է նպաս տա վոր կամ ան բա րեն պաստ:

• Ու ժեղ և  թույլ կող մե րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի և ս պառ նա լիք նե րի (ՈՒԹՀՍ) վեր

լու ծութ յան կի րա ռում: ՈՒԹՀՍի մա սին ա ռա վել ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ 

կա րե լի է գտնել «Մաս նա գի տա կան եզ րույթ նե րի բա ռա րա նում» և 2րդ  ու  9րդ 

գ լուխ նե րում:

• Հան ցա գործ նե րի ստեղ ծած կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի ո րո շու մը:

• Սե մի նար ոչ է թի կա կան վար քագ ծին առնչ վող ներ քին հիմ նախն դիր նե րի   մա սին:

• Ռիս կե րի նվա զեց մանն ուղղ ված մի ջոց նե րի մշա կում, օր.` աշ խա տան քա յին 

խմբեր:

• Գոր ծո ղութ յուն նե րի հնա րա վոր ծրագ րի մշա կում, ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րի 

պար զում:

• Ամ փո փում, քա ղած դա սեր և  եզ րա կա ցութ յուն ներ:
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Քա ղա քա կան կամ քի զար գա ցու մը ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րի նա խա պայ
ման նե րից մեկն է, քան զի կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լը կա րող է մար տահ րա վեր 
նե տել հզոր ար տոն յալ շրջա նակ նե րին, ո րոնք, հա վա նա կան է, կդի մադ րեն բա րե փո
խում նե րին: Նկա տի ու նե նա լով դրանց հետ կապ ված քա ղա քա կան ռիս կե րը` կա րևոր 
է մշա կել ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րի քաղաքական տն տե սութ յան հիմ նա վոր 
ըն կա լում: Ավստ րա լիա յի Նոր Հա րա վա յին Ո ւել սի փոր ձը լու սա բա նում է, թե ինչ պես 
կա րող է քրեա կան ար դա րա դա տութ յան շուրջ քա ղա քա կա նութ յու նը մի ջամ տել բա րե
փո խում նե րին` ընդգ ծե լով քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յան հա վակ նութ յուն նե րի հա վա
սա րու մը բա րե փո խում նե րի օ րա կար գին67:

Նյու բեր նը68 վի ճար կում էր, որ թե պետ կա րե լի էր ակն կա լել, որ հա մայն քա յին ոս տի
կա նութ յան մո դե լի հա ջող ված ի րա կա նա ցու մը կնվա զեց նի կո ռում պաց ված գոր ծու նեութ
յան ո րո շա կի ձևեր, հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յու նը սպե ղա նի չէ ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի մա տուց ման հիմ նախն դիր նե րի, այդ թվում` կո ռուպ ցիա յի  հա մար: Քլայ նի գը 
69 ըն դու նում էր, որ «ոս տի կա նութ յու նը, ո րը չա փից ա վե լի սեր տո րեն է նույ նա կա նաց վել 
հա մայն քի հետ, ո րին ծա ռա յում է  և  ներգ րավ ված է դրա նում, հա ճախ դժվա րա նում է 
ի րա կա նաց նել իր ի րա վա պահ գոր ծա ռույ թը: Կո ռուպ ցիա յի ռիս կը նույն պես պետք է հա
մար ձա կո րեն դի մա վո րել: Ոչ միայն զու գոր դում ներ կա րե լի է հո րի նել, ո րոնք դժվա րաց
նում են օ րեն քի կա տա րու մը, այլև ոս տի կա նութ յու նը կա րող է սկսել կի սել  նրանց հե ռան
կար նե րը, ում գոր ծու նեութ յունն ին քը, ըստ ակնկա լիք նե րի, պետք է սան ձի»:

Հա կա կո ռուպ ցիոն  ռազ մա վա րութ յան կենտ րո նա կան մա սը պետք է նե րա ռի էթի
կա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման վրա կա տար վող շեշ տադ րու մը 
և «Նո լա նի սկզբունք ներ» փաս տա թուղ թը70: Նո լա նի հանձ նա ժո ղո վը մշա կել է հան րա
յին կյան քի վեց սկզբունք`

4. անձ նա զո հութ յուն,

5. օբ յեկ տի վութ յուն,

6. հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն,

7. բա ցա խո սութ յուն,

8. ազն վութ յուն,

9. ա ռաջ նոր դութ յուն:

Այլ դա սեր և  հա ջո ղութ յա նը 
նպաս տած ո րոշ գոր ծոն ներ

6
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Այդ փաս տա թուղ թը կա րող է հիմք ա պա հո վել այն պի սի աշ խար հըն կալ ման հա մար, 
ո րը ճա նաչ ված է իբրև «է թի կա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում»: 
Սա շատ չի տար բեր վում նախ կի նում ար ված  փոր ձե րից` բարձ րա ձայ նել այն ար ժեք նե
րը, ո րոնք կազ մում են «Ժո ղովր դա վա րա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա
տուց ման» հիմ քը71:

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հիմ նա
կան գոր ծոն ներն են`

• մի ջա վայ րի գնա հա տում` ռիս կեր և  ա ջակ ցութ յուն գտնե լու նպա տա կով.

• ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու քա ղա քա կան կամք.

• ղե կա վա րութ յան ի րա զեկ վա ծութ յու նը և մ տադ րութ յու նը` ժո ղովր դա վա րաց նել 

ղե կա վա րու մը.

• ներ քին և  ար տա քին վե րահս կո ղութ յուն.

• վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիրք, ո րը պետք է կեն սա գործ վի է թի կա յի կա նո նա

գրքի հետ մեկ տեղ.

• հան րա յին վե րահս կո ղութ յուն և  հա մա գոր ծակ ցութ յուն հա սա րա կութ յան հետ` 

հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յան մի ջո ցով:
Այս ոչ սպա ռիչ հաշ վետ վութ յու նը ցույց է տա լիս ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ

յու նում ձեռ նարկ վե լիք մի ջոց նե րի հա մա պար փակ բնույ թը` ի րա վա կան, կա ռուց ված քա
յին, քա ղա քա կան, ա ռաջ նոր դութ յան, վար քագ ծա յին: Ան ցու մա յին և  հետ կոնֆ լիկ տա յին 
երկր նե րում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լը պա հան ջում է այն բա նի ի րա զեկ վա ծութ
յու նը, որ հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց նե րը կա րող են տե ղա կայ վել քա ղա քա կա նութ յան 
և  ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յան մեջ: Հատ կա պես մի ջազ գա յին ոս տի կա նութ յան 
ա ջակ ցութ յունն ան ցու մա յին և  հետ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ նե րում կո ռուպ ցիա յի 
դեպ քե րում պա հան ջում է օ րի նա կե լի քա ղա քա կա նութ յուն և  խիստ ի րա վա կան հիմք 
ու նե ցող ար ձա գանք` այն պես, որ  այդ դեպ քե րը դատ վեն այն երկ րի դա տա րա նում, ո րին 
ա ջակ ցութ յուն են ցու ցա բե րում, և  հա մա պա տաս խան ձևով հրա պա րակ վեն:
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Կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հա մար ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րի կա րո ղութ յուն նե րի հզո րա ցու մը պա հան ջում է ու շադ րութ յան կենտ րո նա ցում այդ 
կազ մա կեր պութ յան վրա: Քննե լ միայն ա ռան ձին ոս տի կան նե րի հար ցը, ա ռանց հաշ վի 
առ նե լու շրջա պա տը, բա վա րար չէ: Կա րե լի է քննար կել միայն ախ տա նիշ նե րը` ա ռանց 
հաս կա նա լու դրանց տակ եղած պատ ճառ նե րը:

Կա ռա վար չա կան և  կազ մա կերպ չա կան թույլ կող մերն ազ դում են ոս տի կա նա կան 
կազ մա կեր պութ յան մշա կույ թի և  ոս տի կան նե րի վար քի վրա: Այս պի սով՝ հար կա վոր է 
կազ մա կեր պութ յու նը գնա հա տել ըստ կո ռուպ ցիա յի ուղ ղութ յամբ նրա խո ցե լի կող մե րի, 
ա պա մշա կել ծրագ րեր` դրանք վե րաց նե լու կամ նվա զեց նե լու հա մար:

Կազ մա կեր պութ յու նը գնա հա տե լու լա վա գույն ձևն  այն ա վե լի ըն դար ձակ մի ջա վայ
րում քննելն է, որ պես զի ստեղծ վեն ար տա քին գոր ծոն ներ, ո րոնք կա րող են դրա վրա 
ազ դել, ա պա վեր լու ծել դրա ռազ մա վա րութ յու նը, որ պես զի ստուգ վի դրա հա մար ժե
քութ յու նը հիմ նախնդ րի տե սակ նե րին, ո րին հար կա վոր է ար ձա գան քել: Հա ջորդ քայ լը 
կա ռույց նե րի և  տար բեր գոր ծըն թաց նե րի  հա մար ժե քութ յան գնա հա տումն է և  յու րա
քանչ յու րի հա մար պար զե լը, թե նրանց թույլ կող մերն ինչ պես կա րող են նպաս տել կո
ռուպ ցիա յին:

Եզ րա կա ցութ յուն ներ: Գլուխ 3 
7
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Գլուխ 3       Կազ մա կեր պութ յու նը

Այս գլու խը կար դա լուց հե տո ինչ պե՞ս եք  ար ձա գան քում: Արդ յո՞ք այս գլխում նոր 
տե ղե կատ վութ յուն կար, ո րը կա րող եք օգ տա գոր ծել Ձեր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յու նը բա րե լա վե լու հա մար: Արդ յո՞ք կան փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք կա րե լի է ա նել Ձեր 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում:

Ստորև բեր ված է ինք նագնա հա տ ման աղ յու սակ, ո րը Ձեզ կօգ նի պա տաս խա նե լու 
այդ և  այլ հար ցե րի: Այս հիմ նա կան գնա հա տու մը նպա տակ ու նի գնա հա տե լու ի րա վի
ճա կը Ձեր սե փա կան  ծա ռա յութ յու նում, ո րո շե լու, թե արդ յոք փո փո խութ յուն ներ պետք 
է ար վեն: Ներ կա յաց ված են գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման մի ջոց ներ այդ փո փո խութ
յուն նե րը կեն սա գոր ծե լու հա մար: Այս գլխից սո վո րած գա ղա փար նե րը կի րա ռե լու ա ռա
վել հա մա պար փակ մո տե ցում մշա կե լու հա մար կա րե լի է կազ մա կեր պել ու սում նա կան 
պա րապ մունք ներ կամ աշ խա տան քա յին խմբեր, որ պես զի այս գնա հա տու մը լրաց վի 
կամ դառ նա հիմք հե տա գա աշ խա տանք նե րի հա մար: Ի լրումն այդ ա մե նի՝ այն կա րող է 
օգ տա կար լի նել կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հար ցե րի վե րա բեր յալ ազ գա յին կամ 
մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի ա ջակ ցութ յա նը հե տա մուտ լի նե լիս:

Հար ցեր Ի՞նչ ա նել թույլ 
կող մե րը լրաց նե լու հա մար

Ինչ պե՞ս դա ա նել

Արդ յո՞ք մենք մեր 
ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յան հա մար 
գնա հա տել ենք կո
ռուպ ցիա յի մա սով 
ար տա քին մի ջա վայ
րի սպառ նա լիք ներն 
ու ռիս կե րը:

Մենք կա րող ենք`

• այդ նպա տա կի հա մար մշա

կել մե թոդ,

• ո րո շել այդ սպառ նա լիք ներն 

ու ռիս կե րը,

• գնա հա տել դրանց հնա րա

վոր ազ դե ցութ յու նը մեր գոր

ծու նեութ յան վրա,

• ստեղ ծել ո րոշ ված ռիս կե րը 

նվա զեց նե լու գոր ծո ղութ յուն

նե րի ծրա գիր:

Մենք կա րող ենք`

• օգտ վել ՔՏՍՏԻ գոր ծի քից 

(տե՛ս 1ին և 2րդ գ լուխ նե րը 

և  2րդ  պատուհանը),

• կազ մա կեր պել գա ղա փար

նե րի հե տա խուզ ման նիս

տեր/աշ խա տա ժո ղով ներ, 

որ պես զի ո րոշ վեն սպառ

նա լիք նե րի ու ռիս կե րի հետ

ևանք նե րը (տե՛ս գ նա հատ

ման սե մի նա րի մո դե լը),

ԻՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 

ԱՂ ՅՈՒ ՍԱԿ
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• օգտ վել 6րդ և  7րդ  աղ յու

սակ նե րից,

• ներգ րա վել փոր ձա գե տի կամ/

և  աշ խա տան քա յին խմբի,

• օգտ վել 12րդ  պատուհանից 

(տե՛ս  նաև     8րդ գ լու խը):

Դի տո ղութ յուն: Կա րող են 
օգ տա կար լի նել 9րդ գլ խում 
նկա րագր ված գոր ծիք նե րը:  

Արդ յո՞ք մեր ոս տի
կա նա կան ծա ռա յու
թ յուն նե րի մա տուց
ման մո դե լը խթա  նում 
կամ կան խար գե լում 
է կո ռուպ ցիան և  ան
հա մա պա տաս խան 
վար քա գի ծը:

Մենք կա րող ենք`

• սահ մա նել      ոս տի կա նութ

յան մեր մո դե լի բնու թա գի րը 

և գ նա հա տել դրա հետ ևանք

նե րը կո ռուպ ցիա յի և  ան հա

մա պա տաս խան վար քագ ծի

• մա սով,

• քննել այն, թե ինչ պես նվա

զեց նել բա ցա սա կան հե

տևանք նե րը,

• մշա կել գոր ծո ղութ յուն նե րի 

ծրա գիր անհ րա ժեշտ փո փո

խութ յուն նե րը կա տա րե լու 

հա մար:

Արդ յո՞ք մենք տեղ
յակ ենք մեր հնա րա
վոր կազ մա կերպ չա
կան, կա ռա վար չա
կան, մարդ կա յին և  այլ 
ներ քին թույլ կող մե
րից, ո րոնք կա րող են 
խթա նել կո ռուպ ցիան 
և  ան հա մա պա տաս
խան վար քա գի ծը:

Մենք կա րող ենք`

• կա տա րել մեր ծա ռա յութ յան 

խո ցե լի կող մե րի գնա հա տում,

• քննել այն մի ջոց նե րը, ո րոնք 

կա րող են նպաս տել դրանց 

նվա զեց մա նը,

• մշա կել գոր ծո ղութ յուն նե րի 

ծրա գիր:
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Արդ յո՞ք մեր ոս տի
կա նա կան ծա ռա
յութ յու նը պատ րաստ 
է բա րե փո խում նե րի:

Մենք կա րող ենք`

• ո րո շել, թե ո րոնք են  բա րե

փո խում նե րի հա ջո ղութ յան 

պայ ման նե րը,

• գնա հա տել, թե արդ  յոք 

դրանք մեր ծա ռա յութ յու

նում կա տար վել են,

• ե թե ոչ, ա պա ո րո շել, թե 

ինչ պի սի մի ջոց ներ պետք է 

ձեռ նարկ վեն բա րե փո խում

նե րը դյու րաց նե լու հա մար,

• մշա կել գոր ծո ղութ յուն նե րի 

ծրա գիր: 
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Այս գլխում քննարկ վում է այն հար ցը, թե ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներն ու 
նրանց ղե կա վար ներն ինչ պես կա րող  են ա ջակ ցել ոս տի կան նե րին, երբ նրանք կանգ
նած են է թի կա կան պրոբ լեմ նե րի ու եր կընտ րան քի ա ռաջ: Այս տեղ ներ կա յաց ված վեր
լու ծութ յունն ու գործ նա կան օ րի նակ նե րը վերց ված են Շվեյ ցա րիա յի Լո զան և  Կա նա
դա յի Քվե բեկ քա ղաք նե րի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րից, որ տեղ 2000 թ. սկզբից 
ի րա կա նաց վել են ա ջակ ցութ յան լայ նա ծա վալ աշ խա տանք ներ:

Ներ կա գլխում ներ կա յաց ված ու սահ ման ված է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան «է թի
կա կան են թա կա ռուց ված քը», ցույց է տրված այդ են թա կա ռուց ված քի ա ջակ ցութ յու նը 
ոս տի կան նե րին, ում առջև ծա ռա ցած են է թի կա կան հար ցեր: Այս հար ցում ա ջակ ցե
լու նպա տա կով կներ կա յաց վեն այն փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնց վեր ջին տա րի նե րի ըն
թաց քում են թարկ վել է ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քը` ա ռա քե լութ յան հե տևանք նե րի 
ու ոս տի կան նե րի դե րա կա տա րութ յան հետ մեկ տեղ: Ա պա տար բեր հա մա տեքս տե րում 
կքննարկ վի ու կու սում նա սիր վի ա ջակ ցութ յան նե րա ռու մը է թի կա կան ո րո շում ներ կա
յաց նե լու գոր ծում ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի այդ նոր ի րա կա նութ յան մեջ:

Ա վան դա բար ոս տի կան նե րին ու սու ցա նում են կարգ պահ պա նել, սա կայն այ սօր 
նրան ցից ակն կալ վում է կա տա րել լրա ցու ցիչ գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք վե րա բե րում են 
հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յա նը, ծա ռա յութ յա նը և  հան ցա վո րութ յան վե րահս կո ղութ
յա նը` իբրև ի րենց ոս տի կա նա կան ա ռա քե լութ յան մաս: Ան շուշտ, երկ րից եր կիր կան 
այդ ա ռա քե լութ յան ի րա կա նաց ման ե ղա նա կի ակն հայտ տար բե րութ յուն ներ, սա կայն 
այ սօր բո լոր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի առջև ծա ռա ցած է միև նույն մար տա
հրա վե րը. նրանց աշ խա տան քը փոխ վում է, և ն րանք պետք է ար ձա գան քեն մի քա
նի նոր պա հանջ նե րի: Այդ փո փո խութ յուն նե րը նե րա ռում են հան րութ յանն իր ա ռօր յա 
կյան քում և դժ բախտ դեպ քե րում ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լը` ա պա հո վե լով  ոս տի կա
նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի և  պար տա կա նութ յուն նե րի թա փան ցի կութ յու նը, ցու ցադ
րե լով մաս նա գի տա կան բա րե վար քութ յուն, կան խար գե լե լով կո ռուպ ցիան և  հար մար
վե լով բնակ չութ յան բազ մա զա նութ յա նը:  Ի լրումն այդ նոր պա հանջ նե րի բա վա րար
ման՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցումն ա րա գո րեն փոխ վում է տեխ նի
կա կան մա կար դա կում: Գո յութ յուն ու նեն մի ջամ տութ յան նոր հնարք ներ ու ա ռա վել 
կա տա րե լա գործ ված զեն քեր և  այլն: Փոխ վում է ան գամ ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի 
հա յե ցա կար գը. հան ցա վո րութ յան վե րահս կո ղութ յան ա ռու մով շա րու նակ շեշ տադր վում 

Ներածություն 

4րդ գլխի
1
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են մի ջամ տութ յունն ու կան խար գե լու մը: Հան ցա վո րութ յան վե րահս կո ղութ յան գոր ծա
ռույթն ամ բող ջո վին մի կողմ չի դրվել. դա միշտ կլի նի ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի 
էա կան մա սե րից մե կը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րի է վոլ յու ցիան և 
 ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վա րութ յուն նե րի ա վե լա ցումն աշ խար հում ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րին ստի պել են ա վե լի շատ ու շադ րութ յուն դարձ նել բա րե վար քութ
յանն ու վե րա նա յել ի րենց աշ խա տան քը հան րութ յան կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան` 
նպա տակ ու նե նա լով բա րե լա վե լու բա րե վար քութ յու նը ներ կա յիս ժո ղովր դա վա րա կան 
պե տութ յուն նե րում կամ պար զա պես նոր ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րի հա մար սահ
մա նե լու ու ղե նիշ ներ: Այդ կար ևոր փո փո խութ յուն նե րը  հա սա րա կութ յան մեջ և  ոս տի
կա նութ յու նում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րին ստի պել են ոս տի կա նութ յան աշ
խա տան քը տար բեր կերպ կազ մա կեր պել, իսկ վե րա կազ մա կերպ ման ա մե նա կար ևոր 
կող մե րից մե կը նոր ոս տի կա նա կան մշա կույթն է (տե՛ս Գ լուխ 2):

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներն ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նեն, որ պես զի կա տա
րեն անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն նե րը: Ու սու ցումն անհ րա ժեշտ է, սա կայն ոչ բա վա րար: 
Փո փո խութ յուն ներ պետք է կա տար վեն նաև ղե կա վա րութ յան մա կար դա կում, օր.` ա վե
լի քիչ կենտ րո նաց ված ղե կա վա րում, ա ռա վել մեծ շեշ տադ րում ոս տի կա նութ յան պրո
ֆե սիո նա լիզ մի վրա: Պետք է ստեղծ վեն ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րող կա ռույց ներ, օր.` 
է թի կա յի հանձ նա ժո ղով, է թի կա յի հար ցե րի քննարկ ման մե խա նիզմ ներ: Հար կա վոր է 
մշա կել նոր ու ղե նիշ ներ` վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիրք, այդ թվում` կար գա պա հա կան 
կա նո նագր քեր և  ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յուն: Է թի կա յի նե րա ռու մը ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րում պետք է վե րա նայ վի ա վե լի շուտ կո լե գիալ մո տեց ման, այլ ոչ թե 
ա վան դա կան վար չահ րա մա յա կան մո տեց ման մի ջո ցով:

Այս գլխում կլու սա բան վեն ստորև թվարկ ված տար րե րը: Այդ հար ցե րի քննար կու մը 
հիմն ված է այն մի ջամ տութ յուն նե րի վրա, ո րոնք ի րա կա նաց վել են Լո զա նի և Քվե բե կի 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի և Կա նա դա յի Շերբ րու քի հա մալ սա րա նի կի րա ռա
կան է թի կա յի ամ բիո նի համատեղ խմբե րի կող մից` սկսած 2000ա կան նե րից: 

• Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում ոս տի կան նե րին ա ջակ ցե լու կար ևո րութ յան պատ

ճառ նե րը:

• Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում է թի կա կան ո րո շում նե րի կա յաց մա նը ցու ցա

բեր վող ա ջակ ցութ յան նե րա ռու մը` այդ նպա տա կով ու սուց ման կա րևո րութ յու նը 

քննար կե լու ըն թաց քում, անհ րա ժեշտ են թա կա ռուց վածք նե րը, փաս տաթղ թե րը և 

 գոր ծիք նե րը, վե րա պատ րաստ ման են թա կա մաս նա գետ նե րը և  ոս տի կա նա կան 

ծա ռա յութ յուն նե րի ղե կա վար ման գոր ծում ներդր վե լիք փո փո խութ յուն նե րը:

• Տար բեր հա մա տեքս տեր և դ րանց հետ ևանք ներն այդ հար ցե րի ա ռու մով:

• Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում այ դօ րի նակ նա խագ ծի մշա կու մը:

• Քա ղած դա սե րը և  հա ջո ղութ յան հիմ նա կան գոր ծոն նե րը:
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Կապն այլ գլուխ նե րի հետ

Այս գլխում քննարկ ված ո րոշ թե մա ներ ման րա մասն զար գաց ված  են նաև այլ 
գլուխ նե րում`

Գլուխ 1 (Նե րա ծութ յուն), ո րում տե ղե կատ վութ յուն կա կո ռուպ ցիա յի տար բեր ձևե
րի մա սին,

Գլուխ 2 (Ար ժեք նե րը), ո րում ա վարտ վում է քննար կու մը ար ժեք նե րի և  է թի կա յի կա
նո նագր քի մա սին:

Գլուխ 3 (Կազ մա կեր պութ յու նը), ո րում լու սա բան վում են կազ մա կեր պութ յան սուբ
յեկտ նե րը և  ղե կա վա րու մը,

Գլուխ 8 (Կա րո ղութ յուն նե րի ամ րապն դում), ո րում տե ղե կատ վութ յուն կա նա խա
գծե րի մշակ ման մա սին:

Կոնկ րետ հղում նե րը կնշվեն տեքս տում:
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4րդ գլ խի  2րդ  բաժ նում ներ կա յաց ված են այն հիմ նա կան պատ ճառ նե րը, թե ին չու 
է  կար ևոր ա ջակ ցել է թի կա կան խնդիր նե րի ա ռաջ կանգ նած ոս տի կան նե րին:

2.1.  Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի վրա ազ դում են այն   
 հա սա րա կութ յուն նե րում տե ղի ու նե ցող 
 փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնց նրանք ծա ռա յում են 

Բո լոր երկր նե րում տե ղի են ու նե ցել խո շոր ու կար ևոր փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք 
հիմ նո վին փո խել են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ա ռա քե լութ յու նը, ինչ պես նաև 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման նկատ մամբ մո տե ցու մը: Հար կա վոր է 
հաս կա նալ հա սա րա կութ յու նում տե ղի ու նե ցած փո փո խութ յուն նե րը, որ պես զի կա տար
վեն դրանց ճիշտ կեր պով ար ձա գան քող անհ րա ժեշտ կազ մա կերպ չա կան ու մաս նա գի
տա կան փո փո խութ յուն նե րը: Քա նի որ փոխ վել է ոչ միայն ոս տի կա նութ յան ա ռա քե լութ
յու նը, այլ նաև նոր ըն դուն ված նե րի տե սա կը, ա պա պետք է փոխ վի նաև ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րում սահ ման ված կար գա պա հութ յու նը: Պարզ ա սած՝ և՛ հա սա րա կութ
յու նը, և՛ այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րի  ա ռան ձին ան դամ ներ հո ժա րա կամ են ա վան դա
կան վար չահ րա մա յա կան մո տեց ման փո խա րեն ըն դու նել կար գա պա հութ յու նը: Այ դու
հան դերձ, կար գա պա հութ յու նը, վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիր քը և  օ րեն քի նկատ մամբ 
հար գան քը ոս տի կա նութ յան  էա կան տար րե րից են, երբ խոս քը կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն 
զբաղ վե լու և ն րա անձ նա կազ մի ազն վութ յունն ա պա հո վե լու հար ցե րի մա սին է: Այդ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի արդ յու նա վետ աշ խա տան քը փաս տա ցի կախ ված է այդ բո
լոր տար րե րի նկատ մամբ հար գան քից և դ րանց հա մա պա տաս խա նութ յու նից: Ա հա թե 
ին չու է այդ քան կար ևոր այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յու նը` 
է թի կան նրանց կա ռա վար ման և  ու սուց ման հա մա կար գե րի մեջ նե րա ռե լով:

2.2. Հա սա րա կա կան փո փո խութ յուն նե րը բար դաց նում են 
 ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քը

 
Ա մե նան շա նա կա լից հա սա րա կա կան փո փո խութ յուն նե րից մե կը ան հա տա պաշ

տութ յան ահագնացումն  է (հատ կա պես արևմտ յան ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում): 

Ին չո՞ւ ա ջակ ցել է թի կա կան 
խնդիր նե րի ա ռաջ կանգ նած 
ոս տի կան նե րին

2
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Դե պի ա վե լի շատ ան հա տա պաշ տութ յուն կա տար ված այս տե ղա շար ժը փո խել է հա
սա րա կութ յու նը, ինչ պես նաև այն, թե ոս տի կան ներն ինչ պես են ըն կա լում ի րենց աշ
խա տան քը, և  հան րութ յունն ինչ պես է ըն կա լում իր ի րա վունք ներն ու ոս տի կա նութ յան 
աշ խա տան քը:

Այդ փո փո խութ յուն նե րը հաս կա նա լու հա մար կար ևոր է նշել, որ այ սօր հա սա րա
կութ յու նը դիտ վում է իբրև ան հատ նե րի մի խումբ, ով քեր բո լորն էլ ու նեն ի րենց սե փա
կան ի րա վունք նե րը, ար ժեք նե րը և մ տա ծե լա կեր պը: Այդ ան հատ ներն այլևս չեն ղե կա
վար վում բա ցա ռա պես հա մայն քի կամ ազ գի ու ժեղ ու հա մա տեղ գա ղա փա րով: Հան
րութ յունն այլևս պատ րաս տա կամ չէ ըն դու նե լու այն ար ժեք նե րի պար տադ րու մը, ո րոնց 
ին քը չի հա վա տում, ան գամ ե թե այդ ար ժեք ներն ու ժով են պար տադր վում: Փո խա նակ 
վեր ևից պար տադր վե լու` հրա ման ներն ու կար գադ րութ յուն ներն այժմ պետք է կա տար
վեն հա վա քա կան ձևով և  ըն դուն վեն ան հատ նե րի կող մից: Ստորև տե՛ս  Պա տու հան 
1ը` ան հա տա պաշ տութ յան և  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման մա սին 
ման րա մասն քննարկ մամբ: 

Պա տու հան 1: Ան հա տա պաշ տութ յան հետ ևանք նե րը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի վրա

Ան հա տա պաշ տութ յունն ա վե լի շուտ ան ձին, այլ ոչ թե հա սա րա կութ յա նը, տե ղա
վո րում է հա սա րա կա կան կյան քի կենտ րո նում: Այս մշա կու թա յին զար գա ցու մը առ կա 
է նաև ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում: Օ րի նակ` նոր ըն դուն ված նե րը ձգտում են 
անձ նա կան կա տա րու մը, նե րառ յալ հան գիս տը և  ըն տա նե կան կյան քը, դի տար կելու 
իբրև կա րիե րա յից ու աշ խա տան քից ա վե լի բարձր ա ռաջ նա հեր թութ յուն: Հետ ևա բար 
ոս տի կան նե րին այլևս չեն կա րող կա ռա վա րել այն պես, կար ծես թե նրանք «խա ղում 
զուտ անն շան մար դիկ են»: Փո խա նակ դի տարկ վե լու իբրև են թա կա ներ, ով քեր ըն
դու նում, նե րա ռում և կա տա րում են հրա ման ներ ա ռանց որ ևէ հար ցի, նրանք այժմ 
պետք է կա ռա վար վեն իբրև պրո ֆե սիո նալ ներ, ով քեր ի րենք ի րենց տես նում են իբրև 
հմտութ յուն նե րի, հնարք նե րի և  կոնկ րետ «նոու հաո ւի» տի րա պե տող նե րի, ո րոնք օգ
տա գոր ծում են կազ մա կեր պութ յու նում ի րենց ծա ռա յութ յան մեջ: Կազ մա կեր պութ յան 
գործն է գտնել այդ ոս տի կան նե րին՝ իբրև պրո ֆե սիո նալ նե րի և  ան հատ նե րի կենտ
րո նաց նե լու լա վա գույն ձևը, ոչ թե են թադ րե լու կամ պա հան ջե լու նրանց լիա կա տար 
են թա կա յութ յու նը կա ռույ ցին:
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2.3.  Ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի մաս նա գի տա ցու մը 
 մե ծա ցել է հա սա րա կա կան հիմ նախն դիր նե րի 
 բար դութ յան հետ մեկ տեղ

Վե րը քննարկ ված փո փո խութ յուն նե րը մեծ ազ դե ցութ յուն են ու նե ցել ոս տի կան նե
րի` ի րենց և  ի րենց մաս նա գի տա կան կար գա վի ճա կի ըն կալ ման վրա: Ա վան դա բար ոս
տի կան նե րին վար ձում էին հան ցա վո րութ յու նը վե րահս կե լու և  հա սա րա կա կան կար գը 
պահ պա նե լու հա մար: Նրանց դե րա կա տա րութ յունն օ րեն քը կա տա րող նե րի կամ տեխ
նիկ նե րի աշ խա տանք էր: Ի րենց կա րիե րան սկսե լով սան դուղ քի ներք ևից` այդ ոս տի
կան նե րը տա րի նե րի ըն թաց քում սո վո րում էին ի րենց մաս նա գի տութ յու նը, հիե րար
խիա յի աս տի ճան նե րով հար թում դե պի վեր ի րենց ու ղին և, վեր ջա պես, ի րա վունք ստա
նում ղե կա վար պաշ տոն ներ գրա վե լու: Ան կախ   հրա ման նե րի շղթա յում ի րենց գրա ված 
պաշ տո նից` ոս տի կա նի դե րա կա տա րութ յու նը վե րա դա սի հրա ման նե րը կա տա րելն էր: 
Աշ խա տան քի նկատ մամբ այս հիե րար խիկ մո տե ցումն ամ բող ջո վին փոխ վել է նոր ըն
դուն ված նե րի գա լով, ով քեր ա վե լի շատ են գի տակ ցում ի րենց ան կա խութ յու նը և  ա վե լի 
վստահ են ի րենց գի տե լիք նե րի ու կա րո ղութ յուն նե րի հար ցում: Այդ փո փո խութ յուն նե րի 
պատ ճա ռը եր կու գոր ծոն ներն են`

1. այս նոր ըն դուն ված նե րի ան հա տա պաշ տութ յու նը պատ ճառ է դառ նում, որ  նրանք 
ցան կութ յուն ու նե նան վե րահս կե լու ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը.

2. նոր ըն դուն ված նե րից շա տերն ա վար տել են ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ, 
որ տեղ նրանց սո վո րեց րել են ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ վող մի ջա մտութ յան 
հնարք ներ, ո րոնք հիմն ված են ոչ միայն ու ժի, այլև հո գե բա նութ յան, զեն քե րի և 
 կա ռա վար ման վեր ջին զար գա ցում նե րի վրա: Ա վար տե լուց և  ի րենց կա րիե րան 
սկսե լուց հե տո այ սօր վա ոս տի կան նե րը պրո ֆե սիո նալ ներ են, ով քեր պաշտ պա
նում են ի րենց ան կա խութ յունն ու ինք նա վա րութ յու նը: Այլևս չլի նե լով սոսկ տեխ
նիկ ներ, ով քեր պա տաս խա նա տու են կա տա րե լու վեր ևից տրվող հրա ման նե րը, 
այ սօր վա ոս տի կան նե րը դար ձել են գի տե լիք ներ ու նե ցող պրո ֆե սիո նալ ներ, ով
քեր եր բեմն չեն տե ղա վոր վում հիե րար խիա յու մ: Հետ ևա բար չա փա զանց կար ևոր 
է, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը մեծ ու շա դրութ յուն դարձ նեն ի րենց շար
քա յին նե րի կա րիք նե րին, մաս նա գետ նե րին և կա ռա վար ման մեջ մեր ժեն  նրանց 
ա վե լի շատ դե րա կա տա րութ յուն հատ կաց նել:

2.4. Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է հար մար վեն
 նոր ի րո ղութ յուն նե րին

Բա րե փո խում նե րի քիչ են թարկ ված ոս տի կա նա կան կա ռույց ներ ու նե ցող երկրնե 
րի դեպ քում ի րենց վե րա դա սի հրա մա նա տա րութ յա նը են թա կա հրա ման ներ կա տա
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րող նե րից ոս տի կան նե րը դար ձել են, կամ կա րող է ակն կալ վել, որ դառ նան ի րա վա բան 
պրո ֆե սիո նալ ներ: Ներ կա յումս ոս տի կան նե րից ակն կալ վում է ու նե նալ գի տե լիք ներ և 
հմ տութ յուն ներ, որ պես զի աշ խա տան քի ըն թաց քում գործ ու նե նան սո ցիա լա կան ի րո
ղութ յուն նե րի հետ ոչ միայն իբրև «կար գի պա հա պան ներ», այլ նաև իբրև իս կա կան 
սո ցիա լա կան/հա մայն քա յին աշ խա տող ներ: Հաշ վի առ նե լով ոս տի կա նութ յան աշ խա
տան քի բնույ թի այդ փո փո խութ յուն նե րը՝ այս տե ղից էլ աշ խա տան քի այս նոր տե սա կի 
հա մար պա հանջ վող ո րա կա վոր ման մեջ, ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է 
պատ րաստ լի նեն փո խե լու ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման նկատ մամբ 
ի րենց մո տե ցու մը, այդ թվում՝ ղե կա վար ման ու մի ջամ տութ յան ի րենց ո ճը:

Հեշտ չէ խո շոր փո փո խութ յուն ներ կա տա րել կա ռա վար ման ու ա ջակ ցութ յան հա
մա կար գե րում. այն պա հան ջում է ոս տի կա նա կան աշ խա տան քի հա յե ցա կար գի մի քա
նի ճշգրտում: Օր.՝  ոս տի կան նե րի հա մար այլևս ըն դու նե լի չէ պար զա պես պար տադ
րել օ րեն քը ա ռանց   դրան հա ջոր դող փաս տարկ նե րի: Ընդ հա կա ռա կը, նրանք պետք է 
պատ րաստ լի նեն ըն դու նե լու   հան րութ յան կող մից ման րակր կիտ զննումն ու գնա հա
տումն այն դեպ քե րում, երբ մի ջամ տում են ի րա վի ճա կին: Ոս տի կա նութ յունն այլևս չի 
կա րող իր մի ջամ տութ յան ժա մա նակ  գոր ծադ րել այն նույն իշ խա նութ յու նը, ինչ ա նում 
էր նախ կի նում, սա կայն պետք է ունկնդ րի հան րութ յա նը և քն նար կի նրա ա վան դը` միա
ժա մա նակ շա րու նա կե լով կա տա րել ոս տի կա նութ յան պար տա կա նութ յուն նե րը օ րեն քը 
կեն սա գոր ծե լու և  լիար ժեք ազն վութ յամբ աշ խա տե լու ուղ ղութ յամբ: Ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րին կոչ են ա րել իշ խա նութ յան վրա հիմն ված ա վան դա կան մո տե ցու մից 
ան ցում կա տա րել դե պի հա մայն քա հեն մո տե ցում: Հա մայն քա հեն մո տեց ման ժա մա նակ 
ոս տի կա նութ յու նը լիար ժեք կեր պով ներգ րավ վում է այն հա մայնք նե րի կյան քում, ո րոնց 
ծա ռա յում է: Հան րութ յանն ա ռա վել մոտ գտնվե լու այս հան գա ման քը պա հան ջում է, 
որ ոս տի կան նե րը վե րա նա յեն այն, թե  ի րենք ինչ պես են սահ մա նում ի րենց՝ ա ռա ջին 
հեր թին սկսած ոս տի կա նութ յան ան դամ լի նե լուց մինչև ոս տի կա նա կան մի ջամ տութ յան 
հար ցում պրո ֆե սիո նալ և  կազ մա կեր պութ յան ան դամ լի նե լը, պրո ֆե սիո նալ ի րա վա
պահ լի նե լուց մինչև մի ջամ տութ յան և  կան խար գել ման գոր ծում պրո ֆե սիո նալ լի նե լը, 
ինչ պես նաև` հան րութ յանն ա ջակ ցող ու նրա մեջ ապ րող պրո ֆե սիո նալ: Արդ յուն քում 
ոս տի կան նե րին դնում են մշտա կան ու ժա յին պայ քա րի կենտ րո նում (ինս տի տու ցիո նալ 
և  քա ղա քա ցիա կան):

Հետ ևա բար ոս տի կա նութ յու նը պետք է իր ռազ մա վա րութ յու նը, կազ մա կեր պութ
յուն նե րը, ղե կա վար ման ո ճե րը և  հան րութ յան  հետ ու նե ցած փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը 
հար մա րեց նի: Այն պետք է նաև ի րա զեկ լի նի ոչ է թի կա կան վար քագ ծի և  կո ռուպ ցիա
յի զար գաց ման հա մար այդ փո փո խութ յուն նե րի հնա րա վոր հետ ևանք նե րի մա սին՝ սո
ցիա լա կան, ան հա տա կան և  կազ մա կերպ չա կան:
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2.5. Ոս տի կան ներն ու ծա ռա յութ յուն նե րը  պետք է 
 հա մար ձա կո րեն դի մա կա յեն այդ նոր փո փո խութ յուն նե րին

Ոս տի կան նե րի, ի րենց աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար, ծա ռա յութ յուն նե րի ցու
ցա բե րած ա ջակ ցութ յունն էա կան է: Նույն քան կար ևոր է հենց ի րենց՝ ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յու նը:

Ոս տի կան նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յու նը պետք է բա վա րա րի եր կու նպա տակ՝

1. այն պետք է օգ նի սան ձե լու կո ռուպ ցիան` է թի կա յի գծով մար մին նե րի և 
 մե խա նիզմ նե րի ստեղծ ման մի ջո ցով.

2. այն պետք է օգ նի նրանց` կա ռա վա րե լու այն ի րա վի ճակ նե րը, երբ թե պետ դրանք 
ըստ էութ յան չեն նե րա ռում կո ռուպ ցիան, սա կայն ներ կա յաց նում են ար ժեք նե րի 
բա խում, ո րը կա րող է հան գեց նել կաս կա ծե լի վար քի և  ո րո շում նե րի՝ ու ժի կի
րառ ման, անձ նա կան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գան քի և  այլ նի մա սով: Վե րը 
նշված հա սա րա կա կան փո փո խութ յուն նե րը ոս տի կան նե րից պա հան ջում են վե
րա նա յել ի րենց դե րա կա տա րութ յու նը և զար գաց նել ի րենց մաս նա գի տա կան վճի
ռը. նրանց այլևս չեն խնդրում ինչոր բան ա նե լու հա մար ո րո շա կի ձև  հար կադ րել, 
այլ, ա վե լի շուտ, մեկ նա բա նել ի րա վի ճակն ու ներգ րավ ված մարդ կանց ա ռա
ջար կել լա վա գույն ար ձա գան քը: Հան րութ յանն ա վե լա ցող այս ներ կա յա ցու մը և 
 փոխ գոր ծակ ցութ յու նը ոս տի կան նե րին դրել է ա ռա վել մեծ ճնշման տակ, քան 
երբևէ՝ դրա նով իսկ մե ծաց նե լով ինչոր բան այն չլի նե լու վտան գը: Այդ բո լոր փո
փո խութ յուն նե րը՝ լի նեն դրանք հա սա րա կա կան, մաս նա գի տա կան թե կազ մա
կերպ ա կան, պա հան ջում են փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա նա յում, որ պես զի 
դրանք հա մա պա տաս խա նեն նոր մե րին՝ ինչն է ար դար ու ճիշտ: Այն ի րա վի ճակ
նե րը, ո րոնց հետ այ սօր գործ ու նեն ոս տի կան նե րը, ա վե լի ու ա վե լի հազ վա դեպ  
են  լուծ վում լիա զո րութ յուն նե րը վկա յա կո չե լու մի ջո ցով: Հետ ևա բար կար ևոր է, 
որ և՛ ոս տի կան նե րին, և՛ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րին օգ նութ յուն ցու ցա
բե րեն ոս տի կա նութ յանն ա վե լի շատ ինք նա վա րութ յուն տա լու հար ցում, հատ կա
պես կազ մա կերպ ա կան մե խա նիզմ նե րի ստեղծ ման գոր ծում, ո րոնք այդ ինքնա 
վա րութ յու նը հնա րա վոր կդարձ նեն ու կստեղ ծեն է թի կա կան ա ռու մով ա ռողջ 
ոս տի կա նա կան մի ջա վայր: Ա հա թե ին չու կար ևոր է գոր ծար կել նոր կա ռույց ներ 
ու մե խա նիզ մներ, ո րոնք նպա տակ ու նեն  է թի կան նե րա ռե լու ոս տի կա նա կան հա
մայն քի մեջ:
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Այս բաժ նում քննարկ վում է այն հար ցը, թե ինչ պես կա րե լի է է թի կան նե րա ռել ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում: Այդ նե րա ռու մը հնա րա վոր է վե րա պատ րաստ ման, 
նոր կա ռույց նե րի ստեղծ ման ու կա ռա վար ման փո փո խութ յուն նե րի մի ջո ցով: Ստորև 
ներ կա յաց վող «են թա կա ռուց վածք նե րը»  գու ցե հնա րա վոր չլի նի ա մե նու րեք մտցնել, և 
 գու ցե հարկ լի նի  դրանք հար մա րեց նել կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րի: Հետև յալ են թա բա
ժին նե րում ներ կա յաց վում է Ձեր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում ծրա գիր մշա կե լու և  
այն ի րա կա նաց նե լու  մո դե լը կամ հղում ա նե լու հնա րա վոր հիմ քը:

3.1. Միաս նա կան մո տեց ման մշա կու մը

Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում է թի կան նե րա ռե լը պետք է տե ղի ու նե
նա ե րեք մա կար դա կում՝

1. նոր ըն դուն ված նե րի ու սուց ման մա կար դա կում (ստորև ներ կա յաց ված մեկ այլ 
բաժ նի թե ման).

2. առ կա անձ նա կազ մին, վե րին և  մի ջին օ ղա կի ղե կա վար նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ
ցութ յան մա կար դա կում.

3. կազ մա կեր պա կան են թա կա ռուց վածք նե րի և  ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յան 
մա կար դա կում:

 Թե պետ ե րեք մա կար դակ նե րից յու րա քանչ յուրն ու նի իր հա տուկ կա րիք նե րը, 
դրանք փոխ կա պակց ված են և  միմ յան ցից կախ ման մեջ են գտնվում:  Մի մա կար դա
կում գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար կե լը`  ան տե սե լով մյուս ները, կա րող է ան խու սա փե լիո
րեն հան գեց նել թյու րըմբռ նում նե րի և  արդ յու նա վե տութ յան բա ցա կա յութ յան:

Է թի կան չի կա րող դիտ վել իբրև սոսկ ոս տի կա նութ յան տեխ նի կա կան ու սուց ման   
լրա ցու ցիչ պա րա գա: Ընդ հա կա ռա կը, այն պետք է լի նի ոս տի կան նե րի ու սուց ման բաղ
կա ցու ցիչ մա սը և  թա փան ցի ոս տի կա նութ յան ինս տի տու ցիո նալ մշա կույթ:  Որ պես զի 
դա տե ղի ու նե նա, է թի կան պետք է նե րառ վի ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քում: Դա ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րից պա հան ջում է մշա կել է թի կա յի ի րա կա նաց ման ծրա
գիր, ո րի նպա տա կը ոս տի կան նե րին ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րելն է: Ինչ վե րա բե րում է 
անձ նա կազ մին ցու ցա բեր վե լիք ա ջակ ցութ յա նը, ա պա այդ ծրա գի րը պետք է նե րա ռի 

Ինչ պե՞ս կա րե լի է ա ջակ ցութ յու նը 
նե րա ռել ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րում

3
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վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի ըն դու նու մը, ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յան ստեղ ծու մը 
և  է թի կա յի ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաս տու մը, ով քեր կոչ վում են նաև փո փո խութ յուն
ներ ա ռա ջաց նող ներ: Այս ա մե նը պետք է նե րառ վի այն մի ջոց նե րի մեջ, ո րոնք ոս տի կա
նութ յա նը ղե կա վա րում են իր ա ռօր յա աշ խա տան քում (է թի կա յի ու սուց ման վե րա բեր յալ 
լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ տրված են 2րդ և 8րդ գ լուխ նե րում):

Կար ևոր է ա պա հո վել, որ կազ մա կեր պութ յու նում  է թի կան եր կար ժա մա նա կով ու 
կա յուն կեր պով գոր ծի, մաս նա վո րա պես՝ է թի կա յի կեն սա գործ ման հա մար խմբի ստեղծ
մամբ և  է թի կա յի վե րա բեր յալ  տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րե լու մե խա նիզմ նե րի մշակ
մամբ, ար ժեք նե րի և  երկ խո սութ յան վրա հիմն ված կա ռա վար ման մո տեց ման ըն դուն
մամբ (շա հագր գիռ բազ մա թիվ կող մե րի շնոր հիվ կա ռա վա րում և  գոր ծա դիր կո մի տե): 
Դա իր հերթին պետք է  ա պա հո վի, որ ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յու նը հաշ վի առ նի 
այդ ո լոր տի ի րո ղութ յու նը և ս տեղ ծի է թի կա յի հար ցե րի հանձ նա ժո ղով, ո րի ներ կա յաց
րած խորհր դա ծութ յուն ներն ու խորհր դակ ցութ յուն նե րը կօգ նեն ղե կա վա րե լու այդ կա
ռույ ցը՝ նկա տի ու նե նա լով ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի ա ռա վել բարդ հար ցերն ու 
զգա յուն կող մե րը:

3.2. Է թի կա յի ու սու ցումն ա պա հո վե լը

Է թի կա յի ու սուց ման հար ցը քննարկ վում է մեկ այլ բաժ նում, սա կայն  այն պետք է 
այս տեղ հա մա ռոտ ու սում նա սիր վի՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ու սու ցու մը 
կապ ու նի է թի կա յի մե խա նիզմ նե րի ի րա կա նաց ման հետ և կազ մա կերպ չա կան ա ջակ
ցութ յան էա կան բա ղադ րիչ է (ստորև տե՛ս «Գործ նա կան օ րի նակ» բա ժի նը): Ոս տի կա
նութ յան ար ժեք նե րի ու սու ցու մը, վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի և  օ րեն քի  նկատ մամբ 
հար գան քը կար ևոր են հա մախմբ ված ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն կազ մա վո րե լու 
գոր ծում: Է թի կա յի ու սու ցու մը պետք է շեշ տի նաև ոս տի կան նե րի մաս նա գի տա կան 
դա տո ղութ յան զար գա ցու մը: Դա նե րա ռում է շատ ա վե լին, քան պար զա պես լավ ո րո
շում ներ կա յաց նե լը. դա նշա նա կում  է ու նակ լի նել ճա նա չելու ու ճիշտ ըն կալելու ի րա
վի ճակ նե րը՝ դրանց է թի կա կան չափ ման ի մաս տով, և  ո րո շել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յան, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան և  շա հագր գիռ մյուս կող մե րի հիմ քում ըն կած 
ար ժեք նե րը: Ոս տի կա նութ յան է թի կա յի ու սու ցու մը պետք է նաև ար տա ցո լի ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յան ար ժեք նե րը և  ոս տի կան նե րին տա այն գոր ծիք նե րը, ո րոնց կա
րի քը նրանք ու նեն՝ մեկ նա բա նե լու և  կա ռա վա րե լու հա մար ի րա վի ճակ նե րի է թի կա կան 
կող մը, այդ թվում՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում ա ռաջ ե կող: Այդ պատ ճառ նե րով 
է թի կա յի ու սու ցու մը պետք է լի նի է թի կա յի են թա կա ռուց ված քի տե ղա կայ ման բաղ կա
ցու ցիչ մա սը. եր կու սը միմ յան ցից չեն կա րող ա ռանձ նաց վել:
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3.3. Կազ մա կեր պութ յու նում է թի կա յի են թա կա ռուց ված քի 
 ի րա կա նա ցու մը

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում է թի կա յի են թա կա ռուց ված քի հիմքն անհ րա ժեշ
տա բար պետք է լի նեն կազ մա կեր պութ յան ար ժեք ներն ու ա ռա քե լութ յու նը (ստորև տե՛ս 
«Ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յան հաս տա տու մը»): Է թի կա յի տե սանկ յու նից, սա կայն, սա 
դեռևս ա ռա ջին քայլն է՝ մեկ նա կե տը: Ար ժեք նե րի և  ա ռա քե լութ յան սահ ման մա նը պետք 
է հա ջոր դի իս կա կան է թի կա յի են թա կա ռուց ված քի ի րա կա նա ցու մը, ո րը բե րում է ՝ 

1. է թի կա յի գծով ղե կա վա րի և/ կամ է թի կա յի գծով խորհր դա կա նի նույ նա կա նաց ման 
և ն շա նակ ման.

2. է թի կա յի «փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող նե րի» ու սուց ման.

3. ար ժեք նե րի    կա նո նադ րութ յան նա խա պատ րաստ ման.

4. վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի ստեղծ ման, այդ թվում՝ է թի կա յի կա նո նագր քի և 
 կար գա պա հա կան կա նո նագր քի.

5. է թի կա յի գծով պաշ տոն յա յի նշա նակ ման.

6. ընդ լայն ված ու ա վե լի փոքր կա ռա վար ման հար ցե րի հանձ նա ժո ղով նե րի ստեղծ
ման: Կա ռա վար ման այդ փոքր հանձ նա ժո ղո վը պա տաս խա նա տու է այն բա նի 
հա մար, որ է թի կան «ներ թա փան ցի» կա ռույց, հա ղորդ վեն դրա ար ժեք նե րը, և  ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը լի նի այն նույն  ու ղու վրա, ինչ իր անձ նա կազ մը, և 
 հա կա ռա կը: Ստորև տե՛ս  Պա տու հան 2ը` կա ռա վար ման այդ հանձ նա ժո ղով նե րի 
մա սին ա ռա վել ման րա մասն տե ղե կութ յուն նե րով:

Պա տու հան 2: Ին չո՞ւ կա ռա վար ման հանձ նա ժո ղով ներ

Կա ռա վար ման հանձ նա ժո ղով նե րի նպա տա կը ոչ թե ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի հիե րար խիա յի ժխտումն է կամ բարձր ռիս կա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա
մա նակ կար գա պա հութ յան և  հա մազ գես տի պատ վի անհ րա ժեշ տութ յու նը, այլ, ա վե
լի շուտ, ոս տի կա նութ յան պրո ֆե սիո նալ նե րին թույլ տա լը, որ նրանք ի րա կա նաց նեն 
ի րենց խո րա թա փան ցութ յու նը, ի րենք ի րենց դրսևո րեն և  ի րա կան ներդ րում ու նե
նան կազ մա կեր պութ յան կյան քում: Տե սա կա նո րեն այդ տար բեր գոր ծիք նե րը պետք է 
ստեղծ վեն աս տի ճա նա բար և, նկա տի ու նե նա լով  դրանց հա մա պա տաս խան են թա
տեքս տը, նա խա պայ ման ներն ու հետ ևանք նե րը,   դրանք պետք է ի րա կա նաց վեն այս
տեղ ներ կա յաց ված հեր թա կա նութ յամբ: Է թի կա յին ցու ցա բեր վող կազ մա կերպ ա կան 
ա ջակ ցութ յան յու րա քանչ յուր տար րի ու սում նա սի րութ յունն իր հեր թին  թույլ է տա լիս 
ա վե լի լավ հաս կա նալ այն, թե դրան ցից հե տո ինչ է լի նե լու:
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3.3.1.  Էթի կա յի գծով ղե կա վա րի և/ կամ խորհր դա կա նի 

          նույ նա կա նա ցումն ու նշա նա կու մը

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում ցան կա ցած կազ մա կերպ ա կան ա ջակ ցութ յուն 
պետք է լի նի նշա նակ ված ան հա տի՝ է թի կա յի գծով ղե կա վա րի պա տաս խա նա տվութ
յան ներ քո: Նա խընտ րե լի է, որ նա լի նի ոս տի կան, ոչ թե մաս նա վոր անձ, որ պես զի կա
րո ղա նա օ գուտ քա ղել հա մա պա տաս խան իշ խա նա կան մար մին նե րի ա ջակ ցութ յու նից, 
երբ ի րա կա նաց նում է են թա կա ռուց ված քի կա տար ման վե րահս կո ղութ յու նը և  հա մա
կար գում է աշ խա տան քը: Է թի կա յի գծով ղե կա վա րից պա հանջ վում է ու նե նալ է թի կա յի 
հի մունք նե րի գրա գի տութ յուն, որ պես զի կա րո ղա նա հաս կա նալ տե սա կան, գործ նա կան 
ու կազ մա կերպ ա կան տար բեր հար ցեր: Ստորև տե՛ս  Պա տու հան 3ը` այդ ու սուց ման 
անհ րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ մեկ նա բա նութ յուն նե րով:

Պա տու հան 3: Է թի կա յի ու սու ցում կամ ա ռողջ բա նա կա նութ յուն. ո՞րն է 

անհ րա ժեշտ ներ

Արդ յո՞ք է թի կան պա հան ջում է հա տուկ ու սու ցում, կամ արդ յո՞ք բո լորն ու նեն ո րո
շա կի է թի կա ու դրա ըմբռ նու մը: Գործ նա կա նում կար ևոր է ճա նա չել է թի կա յի համ ընդ
հա նուր կող մը՝ այն չա փով, ինչ չա փով որ այն վե րա բե րում է դա տո ղութ յա նը, ո րո շում
ներ կա յաց նե լուն և ար ժեք նե րի խորհր դա ծութ յանն ու այն չա փա նիշ նե րին, որ բո լոր 
մար դիկ ու նակ են դրա նում ներգ րավ վե լու: Ճիշտ է  ըն դու նել յու րա քանչ յու րի մեջ այդ 
կա րո ղութ յուն նե րի ներ կա յութ յու նը և  է թի կան հիմ նա կան ու սուց ման մեջ նե րա ռե լը: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, ճիշտ է նաև ըն դու նել, որ բո լորն ու նակ են մի ջամ տե լու կա ռույ ցի 
ներ սում «ա ջակ ցե լու» այդ կազ մա կեր պութ յա նը և ն րա ան դամ նե րին` է թի կան են թա
կա ռուց ված քում  տե ղա կա յե լու հար ցում: Այս վեր ջին նպա տա կով կար ևոր է ճա նա չել 
է թի կա յի ու սուց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, որ պես զի  է թի կա յի գծով մաս նա գե տի աշ
խա տան քը մաս նա գի տաց վի (դառ նա պրո ֆե սիո նալ), ո րը հենց այն է, ին չը պա հանջ
վում է ա նել է թի կա յի գծով ղե կա վա րից կամ խորհր դա կա նից:

Է թի կա յի գծով ղե կա վա րը պետք է ստա նա բարձր մա կար դա կի ու սու ցում է թի կա յի 
ուղ ղութ յամբ (ե թե հնա րա վոր է` հա մալ սա րա նա կան կրթութ յուն): Այդ ու սու ցու մը պետք 
է վե րա բե րի ոչ միայն փի լի սո փա յութ յա նը, այլև հո գե բա նա կան, սո ցիո լո գիա կան ու կա
ռա վար ման կող մե րին: Ու սուց ման ա վար տից և  փի լի սո փա յա կան հե ռան կա րում այն 
նե րառ վե լուց հե տո է թի կա յի գծով ղե կա վա րը կկա րո ղա նա ա ջակ ցել և՛ իր կազ մա կեր
պութ յա նը, և՛ իր գոր ծըն կեր նե րին: Այդ ղե կա վա րը կա րող է որ պես միջ նորդ ծա ռա յել 
դրսի փոր ձա գետ նե րի մոտ, ում ոս տի կա նութ յունն անհ րա ժեշ տա բար կդի մի է թի կա յի իր 
են թա կա ռուց վածքն ի րա կա նութ յուն դարձ նե լու ժա մա նակ: Է թի կա յի գծով ղե կա վա րը 
պետք է ստա նա այն նույն ո ւսու ցու մը, ինչ կա տա լի զա տոր նե րը, և  ո րոշ չա փով գոր ծի 
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իբրև սու պեր կա տա լի զա տոր, ով պա տաս խա նա տու է լի նե լու մյուս նե րի աշ խա տան քի 
հա մա կարգ ման հա մար:

3.3.2. Է թի կա յի գծով փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող նե րի ու սու ցու մը 

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան բո լոր ան դամ նե րի հա մար  միև նույն ու սու ցումն 
ա պա հո վե լու փոր ձը հա վա սա րա զոր է ոչ մե կին չու սու ցա նե լուն, քան զի ընդ հա նուր ու
սու ցու մը չի հա մա պա տաս խա նում այն ի րա կա նութ յա նը, ո րին ոս տի կան նե րը բախ վում 
են աշ խա տան քում: Այ դօ րի նակ ու սու ցու մը կլի նի չա փից ա վե լի սո վո րա կան, չա փից 
ա վե լի տե սա կան ու վատ հար մա րեց ված: Է թի կա յի  ու սու ցու մը պետք է հար մա րեց
ված լի նի այդ ո լոր տի մասնագետների աշխատանքային իրական պայմաններին,  ո րոնք 
բնու թագ րում են ար ձա գանք ման ու սպա սար կող տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի կա
տա րած աշ խա տան քը: Ու սուց ման ու հար ցե րի տե սա կան ըմբռն ման միա ցումն անհ րա
ժեշտ է առն վազն սահ մա նա փակ թվով ան հատ նե րի հա մար, ում կոչ են ա նում գոր ծե
լու որ պես խորհր դա կան ներ և ու սու ցիչ ներ այլ ոս տի կա նա կան անձ նա կազ մի հա մար: 
Սա փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող նե րի դե րա կա տա րութ յունն է. հա մա պա տաս խան 
ներ կա յաց վա ծութ յուն ա պա հո վե լու հա մար այդ խմբի ան դամ նե րը, ո րոնց թի վը կտար
բեր վի՝ կախ ված ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան չա փից ու ա ռա քե լութ յու նից, պետք է 
ո րոշ վի է թի կա յի գծով ղե կա վա րի կող մից, ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յան հետ սերտ 
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ: Փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող նե րին ու սու ցա նե լը մեծ խնդիր 
է, քա նի որ այն նե րա ռում է  հա մալ սա րա նա կան կրթութ յուն ու նե ցող և ոչ հա մալ սա րա
նա կան կրթութ յուն ու նե ցող  մասնագետներին նույն ու սու ցու մը տրա մադ րե լը: Է թի կա յի 
գծով ու սու ցու մը պետք է ու նե նա  նաև փի լի սո փա յա կան հիմք՝ միա ժա մա նակ նե րա
ռե լով  սո ցիո լո գիա կան, հո գե բա նա կան ու կազ մա կերպ ա կան տար րեր: Սա մեծ խնդիր 
է, սա կայն ոչ անհ նա րին: Մի քա նի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ հա ջո ղութ յամբ 
ա պա ցու ցել են, որ հնա րա վոր է այդ մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա յել  այն մո դել նե րի 
օգ նութ յամբ, ո րոնք ի րա կա նաց վել են 2000ա կան նե րի սկզբից ի վեր Կի րա ռա կան է թի
կա յի ամ բիո նի կող մից, ինչ պես ցույց է տրված ստորև` այս գլխում:

Փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող նե րը կազ մա կեր պութ յու նում եր կա կի դեր են խա
ղում՝ հան դես գա լով իբրև

1. կա ռույ ցի ար ժեք նե րի պա հա պան.

2. մնա ցած անձ նա կազ մի ու սու ցիչ, ում աս տի ճա նա բար կա ռա ջար կեն է թի կա յի ան
հա տա կան ու սու ցում՝ ա ռանց անհ րա ժեշ տա բար ձեռք բե րե լու տե սա կան ու գործ
նա կան նա խադր յալ ներ, ո րոնք այդ փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող ներն ստա ցել 
են: Հետ ևա բար փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող նե րը պա տաս խա նա տու կլի նեն 
մնա ցած անձ նա կազ մի աս տի ճա նա կան ու սուց ման, ու սու ցու մը ճիշտ հա մա տեքս
տում նե րա ռե լու և  է թի կա յի գծով ղե կա վա րին հարկ ե ղած կար գա վո րում նե րի ու 
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ճշգրտում նե րի մա սին ի րա զե կե լու հա մար՝ ա ռանց ին ֆոր մա տո րի դեր ստանձ նե
լու. մի թե մա, ո րը քննարկ վե լու է  վե րահս կիչ հանձ նա ժո ղո վի մա սին բաժ նում, 
այս գլխում:

3.3.3. Ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յան ստեղ ծու մը

Փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող նե րի ու սուց մա նը զու գա հեռ՝ է թի կա յի գծով ղե կա
վա րը պա տաս խա նա տու է ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յան ստեղ ծու մը հա մա կար գե լու 
հա մար, ո րը ման րա մասն շա րադ րում ու սահ մա նում է կազ մա կեր պա կան ար ժեք ներն 
ու նա խա տե սում դրանք ի րենց նպա տա կի հայ տա րա րութ յան մեջ: Ար ժեք նե րի այդ կա
նո նադ րութ յու նը պետք է լի նի  ծա ռա յութ յու նում ըն դար ձակ խորհր դակ ցա կան գոր ծըն
թա ցի արդ յուն քը, ո րի նպա տա կը ար ժեք նե րի լայն ցան կի սահ մա նումն է, ո րը հե տո 
խտաց վում է, որ պես զի կա ռույ ցի ա ռանձ նա հա տուկ հա մա տեքս տում հան գեն յու րա
քանչ յուր ար ժե քի սահ ման մա նը: Տե՛ս 2րդ և 3րդ գ լուխ նե րը:

Կար ևոր է մտա պա հել, որ ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յան դե րը շատ յու րա հա տուկ 
է: Այն եր բեք չպետք է վե րած վի պար տա դիր սկզբունք նե րի կամ չա փա նիշ նե րի հա վա
քա ծո ւի, ո րոն ցով ոս տի կան նե րից պա հանջ վում է կա ռույ ցի ա մե նօր յա կյան քում կամ 
դաշ տա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ հա մա պա տաս խա նել դրանց (տե՛ս Վար վե ցո
ղութ յան կա նո նա գիր քը): Ա վե լի շուտ, այդ կա նո նադ րութ յու նը ար ժեք նե րի հա վա քա ծու 
է, ո րոնք կա րե լի է կի րա ռել հա տուկ դեպ քե րում կամ ի րա վի ճակ նե րում, ո րոնց բախ վում 
են ոս տի կան նե րը: Այն կա րե լի է դի տար կել իբրև տե ղե կա տու, ո րը հստակորեն շա րադ
րում է այն հիմ նա կան ար ժեք նե րը, ո րոնց հա վա տա րիմ է ծա ռա յութ յու նը: Այդ ար ժեք
նե րը միշտ չէ, որ կօգ տա գործ վեն կամ կկի րառ վեն միև նույն ձևով, և  բո լո րը չէ, որ այդ 
ո լոր տում ու նեն միև նույն կշի ռը: Ա հա թե ին չու չա փա զանց կար ևոր է, որ ոս տի կան նե
րին ու սու ցան վեն ար ժեք նե րի քննարկ ման ու կա ռա վար ման վե րա բեր յալ: Այ դօ րի նակ 
ու սու ցումն ա վե լի քան կեն սա կան է, ո րով հետև ոս տի կան նե րը, ի լրումն ար ժեք նե րի 
կա նո նադ րութ յան հա մա ձայն գոր ծե լու, պետք է հա մոզ վեն, որ ի րենք հաշ վի են առ նում 
ի րենց վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիր քը և  ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րում 
են այդ ան փո խա րի նե լի կա նո նագր քի հա մա ձայն: Ստորև տե՛ս  Պա տու հան 4ը`  ար ժեք
նե րի և  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա բեր յալ եզ րա փա կիչ մեկ նա բա նութ յուն
նե րի հա մար:

Պա տու հան 4: Ար ժեք նե րի դե րը ոս տի կա նութ յան կյան քում

Կազ մա կեր պութ յուն նե րը ձգտում են հա մա ձայ նեց ված ար ժեք նե րին վե րա բեր վել 
ինչ պես ի դեալ նե րի, ո րոնց ի րենց մաս նա գի տա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում պետք 
է ձգտեն կազ մա կեր պութ յան բո լոր ան դամ նե րը: Այդ ար ժեք նե րը չպետք է հաս կա
նալ իբրև կարծր սկզբունք ներ, ո րոնք ղե կա վա րե լու են ոս տի կա նութ յան բո լոր գոր ծո 
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ղութ յուն նե րը: Դրանք պետք է դի տարկ վեն իբրև հղում նե րի աղբ յուր կամ ու ղե նիշ ներ, 
ո րոնք ոս տի կան նե րը կա րող են վկա յա կո չել՝ հիմն վե լով առ կա հան գա մանք նե րի վրա: 
Կախ ված կոնկ րետ ոս տի կա նա կան մի ջամ տութ յան հա մա տեքս տից՝ ո րոշ ար ժեք ներ 
ա վե լի տե ղին կլի նեն, քան մյուս նե րը: Ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քը բնու թագ րող 
ա ռա քի նութ յուն դի տարկ վե լուն հա կա ռակ՝ կա նո նադ րութ յան մեջ նշված ար ժեք
նե րը պետք է ար տա ցո լեն յու րա քանչ յուր երկ րում և  յու րա քանչ յուր տա րա ծաշր ջա
նում ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը: Թե պետ, ան կաս կած, 
կան ո րո շա կի հիմ նա կան ար ժեք ներ, ո րոնք զգա լիո րեն չեն տար բեր վի ոս տի կա նա
կան մեկ ծա ռա յութ յու նից մյու սը, կան նաև երկ րոր դա կան ար ժեք ներ, ո րոնք կտար
բեր վեն՝ կախ ված ծա ռա յութ յան մշա կույ թից ու գտնվե լու վայ րից, ինչ պես նաև դրա 
մասշ տա բից՝ ազ գա յին ոս տի կա նութ յուն, քա ղա քա յին ոս տի կա նութ յուն և  այլն: Ա հա 
թե ին չու կար ևոր է ա պա հո վել, որ ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յու նը մշակ վի ինս տի
տու ցիո նալ գոր ծըն թա ցին հա մա պա տաս խան, ո րը հա տուկ է ա մեն ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յան:

Այս կերպ ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յու նը կա րող է նաև ծա ռա յել իբրև հան րութ
յան հա մար «տե ղե կա տու»՝  մարդ կանց ա վե լի հստակ ներ կա յաց նե լով ոս տի կան նե րին 
ղե կա վա րող սկզբունք նե րի ըն կա լու մը, այն ար ժեք նե րը, որ նրանք են պաշտ պա նում, 
և  այն, թե ինչ պես են հա ղորդ վում նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րը: Նմա նա պես, այդ կա նո
նադ րութ յու նը կա րող է գոր ծած վել իբրև նաև տե ղե կա տու ոս տի կա նութ յան մա տու ցած  
ծա ռա յութ յու նը հան րութ յան կող մից գնա հա տե լու հա մար:

3.3.4. Վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի ստեղ ծու մը և  է թի կա յի գծով 

          պաշ տոն յա յի նշա նա կու մը
 

Ան շուշտ, մեծ տար բե րութ յուն կա է թի կա յի և  է թի կա յի կա նո նագր քի միջև  (ման րա
մասն տե ղե կութ յուն նե րի հա մար տե՛ս 2րդ գ լու խը՝ վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գրքե րի, 
դրանց դե րա կա տա րութ յան և դ րանք ստեղ ծե լու մա սին):  Է թի կան հիմ նա կա նում տար
բե րակ վում է իր խորհր դա ծող գոր ծա ռույ թի շնոր հիվ, այ սինքն՝ այն պի սի գոր ծո ղութ յան 
շուրջ խորհր դա ծե լու ու նա կութ յուն, որն ի րա կա նաց վում է չա փա նիշ նե րի, կա նոն նե րի 
և  ար ժեք նե րի հի ման վրա: Դրանք կի րառ վում են հա տուկ հա մա տեքս տի նկատ մամբ, 
մինչ դեռ է թի կա յի կա նո նա գիրքն ընդգ ծում է չա փա նիշ նե րին ու կա նոն նե րին հա մա պա
տաս խա նութ յու նը:  Այդ եր կու ո լորտ նե րը շատ ա վե լի փոխ լրաց նող են, քան երբ դրանք 
մե կը մյու սի հետ մրցակ ցում են: Յու րա քանչ յու րը յու րո վի էա կան է ինչոր մի կա ռույ ցում 
աշ խա տող բո լոր պրո ֆե սիո նալ նե րի հա մար: Այն տեղ, որ տեղ է թի կան  անհ րա ժեշտ է, 
որ պես զի գոր ծո ղութ յուն նե րի շուրջ խորհր դա ծեն, է թի կա յի կա նո նա գիր քը հար կա վոր 
է վար վե ցո ղութ յու նը կար գա վո րե լու և  գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար իբրև ու ղե ցույց ծա
ռա յե լու հա մար: Այն չա փով, որ չա փով որ է թի կա յի կա նո նա գիր քը կապ ու նի ան հա մա
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պա տաս խան կամ պար սա վե լի վար քա գի ծը պատ ժե լու հետ, այն ու նի կար գա պա հա
կան գոր ծա ռույթ, ո րը չկա է թի կա յում (տե՛ս 2րդ և 3րդ գ լուխ նե րը):

Է թի կա յի կա նո նա գիրքն առ կա է վար վե ցո ղութ յան ա վե լի ըն դար ձակ կա նո նա
գրքում: Վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի ստեղ ծու մը, ո րով նա խա տես վում է տեխ նի
կա կան, ի րա վա կան ու բա րո յա կան չա փա նիշ նե րի հա վա քա ծու, ո րոնց հար կա վոր է 
հետ ևել, ինչ պես նաև ար գել ված վար վե ցո ղութ յան ցան կը, էա կան է ինս տի տու ցիո նալ 
կյան քի հա մար: Ի հար կե, վար վե ցո ղութ յան այդ կա նո նա գիրքն ա ռա ջին բանն է, ո րը 
սո վո րե լը պա հանջ վում է բո լոր պրո ֆե սիո նալ նե րից, որ պես զի ի րենց աշ խա տանքն ըն
կա լեն, գնա հա տեն դրան առնչ վող ցան կա ցած շե ղում և  ո րո շեն վար քագ ծի այն տե սակ
նե րը, ո րոն ցում ի րենք չպետք է ներգ րավ ված լի նեն: Թե պետ այդ կա նո նագր քի մշա
կու մը պետք է վստահ վի ի րա վա բան մաս նա գետ նե րի խմբին, հար կա վոր է ներ գրա վել 
պրո ֆե սիո նալ նե րի և  ղե կա վար նե րի, ով քեր բո լոր մա կար դակ նե րում քա ջա տեղ յակ են 
անձ նա կազ մի ի րո ղութ յուն նե րին:

Ի լրումն կա նո նագր քի մշակ ման` կազ մա կեր պութ յու նը պետք է նշա նա կի կա նո
նա գիր քը վե րահս կող՝ է թի կա յի գծով պաշ տոն յա յի: Հե ռու լի նե լով «ոս տի կա նութ յա նը 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լուց», ինչ պես հա ճախ  ի րա վա պահ մար
մին նե րում ըն կալ վում են ոս տի կա նութ յու նում ներ քին քն նութ յան հա մար պա տաս խա
նա տու ոս տի կան նե րը, է թի կա յի գծով պաշ տոն յան պետք է ու սու մնառած լի նի է թի կա յի 
ուղղությամբ, որ պես զի կա րո ղա նա իր գոր ծըն կեր նե րին օգ նել  ո րո շա կի մի ջա վայ րի 
հետ հա մա ձայ նեց նե լու և  մեկ նա բա նե լու կա նո նա գիր քը կեր տող չա փա նիշ ներն ու կա
նոն նե րը: Ան շուշտ, կա նո նագր քին հա մա պա տաս խա նութ յու նը կար ևոր է, սա կայն դրա 
հա մա ձայ նե ցու մը ո րո շա կի մի ջա վայ րի հետ նույն քան էա կան է կա ռույ ցի  արդ յու նա վետ 
գոր ծու նեութ յան հա մար: Այդ պատ ճա ռով կար ևո րը ոչ այն քան կա նո նա գրքին կու րո րեն 
հնա զանդ վե լու մշա կույ թի զար գա ցումն է, որ քան է թի կա կան մշա կույ թի զար գա ցու մը, 
ո րը թույլ է տա լիս, նույ նիսկ քա ջա լե րում է ոս տի կան նե րին  կա նո նա գիր քը հա մա ձայ
նեց նել ո րո շա կի մի ջա վայ րի հետ և  մեկ նա բա նել՝ հիմն ված  ոս տի կան նե րին հան դի պած 
ա ռանձ նա հա տուկ հան գա մանք նե րի վրա:

Է թի կա յի գծով պաշ տոն յան պա տաս խա նա տու կլի նի վար վե ցո ղութ յան կա նո նա
գրքի, դրան հա մա պա տաս խա նութ յունն ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև  կազ մա կեր պութ
յան ան դամ նե րին այն ու սու ցա նե լու հա մար: Է թի կա յի գծով պաշ տոն յան պետք է կա
րո ղա նա ճկու նութ յուն ցու ցա բե րել այդ ո լոր տում, քա նի որ խնդի րը լի նե լու է ոս տի կան
նե րին ա ջակ ցե լը և ն րանց օգ նելը՝ հաս կա նա լու այն կա նոն նե րը, ո րոնց նրանք պետք 
է հետ ևեն հան րութ յան հետ ի րենց ա մե նօր յա առն չութ յուն նե րում: Փոր ձա գե տը պետք 
է ու նակ լի նի արդ յու նա վետ կեր պով վա րե լու է թի կա կան հար ցե րը և  է թի կա յի բնա գա
վա ռում ու նե նա գե րա զանց պատ րաստ վա ծութ յուն: Գործ նա կա նում այդ փոր ձա գե տից 
պա հանջ վե լու է սեր տո րեն աշ խա տել է թի կա յի գծով ղե կա վա րի հետ, որ պես զի պար զեն 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում է թի կա կան ան հանգս տութ յան հնա րա վոր կե տե րը, 
ինչ պես նաև մի ջամ տութ յան տե սակ նե րը, ո րոնք կա րող են ա վե լի խնդրա հա րույց լի նել 
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դրա կի րա ռութ յան ժա մա նակ՝ դրա նով իսկ լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յուն պա հան ջե լով ոս
տի կան նե րի հա մար է թի կա յի գծով ղե կա վա րից:

Պա տու հան 5: Հրա հան գա վո րու մը և  ու սու ցու մը

Հարկ կա ոս տի կան նե րին ծա նո թաց նե լու ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քը ղե կա
վա րող սկզբունք նե րին և  ար ժեք նե րին, որ պես զի նրանց նա խա պատ րաս տեն ժա
մա նա կա կից ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մար՝ ոչ միայն հան
րութ յա նը պաշտ պա նե լու, այլ նաև հատ կա պես վար քը վե րահս կե լու հա մար: Է թի
կա յի վե րա բեր յալ հրա հան գա վո րու մը պետք է նա խոր դի տեխ նի կա կան ու սուց մա նը, 
որ պես զի թույլ տա ոս տի կա նի աշ խա տան քը հա մա ձայ նեց նել ո րո շա կի մի ջա վայ րի 
հետ՝ հիմնված ար ժեք նե րի նոր հա վա քա ծո ւի վրա՝ կան խար գե լում, ունկնդ րում, փո
խա դարձ օգ նութ յուն և  այլն:

3.3.5. Կար գա պա հա կան կա նո նագր քի կա տա րու մը

Ի լրումն նպա տա կի հայ տա րար ման մեջ ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յուն ստեղ ծե
լուն և  վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քում է թի կա յի կա նո նագր քի կա տար ման՝ ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է ու նե նան նաև կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք, որ
տեղ հստակ կեր պով շա րադր ված է, թե ո՛ր ներ քին կա նոն ներն է հար կա վոր հար գել, և  
ո՛ր վար վե ցո ղութ յունն է ա նըն դու նե լի: Կար գա պա հա կան կա նո նա գիր քը զե տեղ վում է 
նաև ա ռա վել ըն դար ձակ հա յե ցա կար գում և փաս տա ցի տեքս տում, ո րին հղում է ար
վում այս ձեռ նար կում՝ իբրև վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիրք: Այս կա նո նա գիր քը հա
կաի րա վա կան վար քագ ծի դեմ հետ ևո ղա կան ու ար դա րա ցի պայ քա րում պետք է օգ նի 
ղե կա վա րութ յա նը: Կար գա պա հա կան ըն թա ցա կարգն աշ խա տա վայ րում հա կաի րա վա
կան վար քագ ծի դեմ պայ քա րում պետք է ա պա հո վի փուլ առ փուլ ու ղե նիշ ներ, իսկ 
կար գա պա հա կան պատ ժա մի ջոց նե րում թվարկ ված են այն պա տիժ նե րը, ո րոնք կա րող 
են սահ ման վել նրանց նկատ մամբ, ով քեր մե ղա վոր են ճա նաչ վել կար գա պա հա կան կա
նոն նե րը խախ տե լու հա մար: 

Վե րահս կո ղա կան ե րեք մե խա նիզմ նե րի՝ նպա տա կի հայ տա րար ման և  վար վե ցո
ղութ յան կա նո նագր քի, ար ժեք նե րի լու սա բան ման, է թի կա կան չա փա նիշ նե րի և  կար գա
պա հա կան կա նոն նե րի շնոր հիվ ոս տի կան նե րը կտի րա պե տեն այն բո լոր գոր ծիք նե րին, 
ո րոնց անհ րա ժեշ տութ յու նը կա իր գոր ծու նեութ յան կա նոն նե րը (կար գա պա հա կան կա
նո նա գիրք) ստեղ ծող կազ մա կեր պութ յու նում ի րենց պրո ֆե սիո նալ գոր ծո ղութ յուն նե րի 
(է թի կա յի կա նո նա գիրք) շուրջ խորհր դա ծե լու ժա մա նակ, ո րոնք հիմն ված են ար ժեք
նե րի վրա (ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յուն, ո րը հա մա պա տաս խա նեց ված է այդ կազ
մա կեր պութ յա նը բնո րոշ հա մա տեքս տին): Այն քա նով, որ քա նով որ դրանք կար ևոր են, 
այդ գոր ծիք նե րը կա րող են արդ յու նա վետ լի նել միայն այն ժա մա նակ, երբ դրանք հա
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ղորդ վում են, ու դրանց ա ջակ ցում է է թի կա յի կա ռա վար ման հա մա պա տաս խան հա մա
կար գը: Այդ մե խա նիզմ նե րը պետք է ամ րապնդ վեն ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յան 
կող մից՝ ինս տի տու ցիո նալ ար ժեք նե րում և  չա փա նիշ նե րում խո րա պես ար մա տա ցած 
կա ռա վար ման ե ղա նակ նե րի ըն դուն ման մի ջո ցով:

3.3.6. Կա ռա վար ման հանձ նա ժո ղով նե րի և  կա ռա վար ման փոքր 

          հանձ նա ժո ղով նե րի ընդ լայ նու մը 

Հենց որ է թի կա յի ու սու ցու մը պատ րաստ լի նի, և  զար գա նան է թի կա յի գծով տար բեր 
են թա կա ռուց վածք նե րը, հա ջորդ խո շոր քայ լը լի նե լու է ի րա կան է թի կա կան մշա կույ
թի ամ րապն դու մը կազ մա կեր պութ յու նում, ծա ռա յութ յու նում է թի կա յի եր կա րա ժամ կետ   
կա յու նութ յու նը և  ոչ միայն ան հատ նե րի, այլև իր՝ կա ռույ ցի կող մից հա մա ձայ նութ
յան ա պա հո վու մը: Այլ կերպ ա սած` բա ցի այն մե խա նիզ մնե րից ու տե սա կան դաշ տից, 
ո րոնք պետք է ստեղծ վեն, բո լոր կա ռույց նե րը պետք է ա պա հո վեն ի րենց գոր ծե լա կեր
պի արդ յու նա վե տութ յու նը, ինչ պես նաև  դրանց կի րա ռե լիութ յու նը ո լոր տում, որ պես զի 
խու սա փեն մեկ այլ կա ռա վար ման ծրագ րի ստեղ ծու մից, ո րը հանձնվում է ու սում նա
կան ձեռ նարկ նե րին՝ ա ռանց ի րա կա նութ յան  հետ  որ ևէ գործ նա կան հա րա բե րութ յան: 
Դա հան գեց նում է է թի կա յի մե խա նիզմ նե րի ի րա կա նաց ման ա մե նա կար ևոր կող մին, 
այսինքն` ըն դուն վում են կա ռա վար ման նկատ մամբ մո տե ցու մը և  հատ կա պես գոր ծի 
դրված աշ խա տան քի հա յե ցա կարգն ու լիա զո րութ յուն նե րը, ո րոնք ա պա հո վում են, որ 
է թի կա յի բնա գա վա ռում վե րա պատ րաստ ված ոս տի կան նե րը ոչ թե մնան ի րենք ի րենց 
հույ սին, այլ հա մա պա տաս խան ա ջակ ցութ յուն ստա նան կազ մա կեր պութ յու նից: Ա ռանց 
ինս տի տու ցիո նալ ա ջակ ցութ յան, որն ա վե լին է պա հան ջում, քան լոկ ու սու ցումն ու են
թա կա ռուց վածքն են, կազ մա կեր պութ յու նում եր կա րա ժամ կետ կա յու նութ յու նը հե ռու է 
ե րաշ խա վոր ված լի նե լուց:

Ոս տի կա նութ յան նման հիե րար խիկ կազ մա կեր պա կան կա ռույ ցում սո վո րա բար ըն
դուն ված մո տե ցու մը «վար չահ րա մա յա կանն» է, ո րը վե րա բե րում է այն պի սի կազ մա
կեր պա կան կա ռուց ված քի, ո րում քա ղա քա կա նութ յունն ըն դուն վում է ղե կա վա րութ յան 
կող մից, իսկ ըն թա ցա կար գե րը թե լադ րում են մաս նա գետ նե րը՝ մինչ ղե կա վա րութ յան 
կող մից հաս տա տու մը և  փո խանց վում ստո րա դաս հրա մա նա տա րա կան մա կար դա կին, 
ո րոնք դրանք ու ղար կում են այդ ո լոր տի շար քա յին նե րին:

Որ քան մեծ է կազ մա կեր պութ յան անձ նա կազ մի թվա քա նա կը, և  որ քան բարդ է այն 
իր աշ խա տան քի ա ռու մով, այն քան հա վա նա կան է, որ կազ մա կեր պութ յան «գլու խը» 
կան տե սի, թյուր մեկ նա բա նութ յուն կտա կամ թյուր կեր պով կըմբռ նի այդ ո լոր տի ի րո
ղութ յուն նե րը: Դա մե ծաց նում է սխալ ո րո շում նե րի ըն դուն ման ռիս կը կամ առն վազն 
այն ո րո շում նե րի, ո րոնք գժտվում են ոս տի կան նե րի հան դի պած ի րա կա նութ յան հետ 
այդ ո լոր տում և  ի րենց ա մե նօր յա գոր ծո ղութ յուն նե րում:

Մաս նակ ցա յին ղե կա վար ման գա ղա փա րը, որ տեղ ո րո շում ներն ըն դուն վում են 
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կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, ան շուշտ, հե տաքրք րիր 
է և  ղե կա վար շրջա նակ նե րում մեծ ու շադ րութ յան կի զա կետն է: Է թի կա յի տե սանկ յու նից 
կար ևոր է էլ ա վե լի ա ռաջ մղել մաս նակ ցա յին ղե կա վար ման այս գա ղա փա րը: Ստորև 
տե՛ս  Պա տու հան 6ը` մաս նակ ցա յին կա ռա վար ման քննարկ ման հա մար:

Հա ջորդ քայ լը «է թի կա կան կա ռա վար ման» մո տեց ման ին տեգ րումն է  ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րում:

 

Պա տու հան 6: Մաս նակ ցա յին կա ռա վա րում 

Սա կա րող է կոչ վել նաև «կո լե գիալ կա ռա վա րում» կամ կա ռա վա րում՝ հիմն ված 
ար ժեք նե րի վրա, ո րոնք կի սում են կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րը: Այս մո տե ցու
մը նե րա ռում է կա ռույ ցի ղե կա վար ման մեջ է թի կա յի վե րա բեր յալ մտա հո գութ յան 
պատ վաս տում՝ հա մո զե լով ո րո շում ներ կա յաց նող նե րին և  ղե կա վար նե րին մաս նակ
ցել ո րո  շում նե րի կա յաց մա նը և, ա մե նա կար ևորը կա յաց նել ո րո շում ներ, ո րոնք նե
րա ռում են կազ մա կեր պութ յան և ն րա անձ նա կազ մի ար ժեք նե րը, իսկ  ղե կա վար ման 
առումով այն պի սի մտա ծե լա կերպ ու նե նալ, ո րը հիմն ված է ար ժեք նե րի վրա և  ար
տա ցո լում է դրանք: Սա ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը մի նոր տե սա կի կոո պե
րա տիվ կազ մա կեր պութ յան վե րա ծե լու քա րոզ չէ՝ մտա հո գութ յուն, որն ա մեն ան գամ 
լսվում է: Գա ղա փարն ա վե լի շուտ ղե կա վա րին լիա զո րութ յուն նե րի այն պի սի աս տի
ճա նի հասց նելն է, ո րով պա տաս խա նատ վութ յու նը կիս վում է վե րին օ ղա կի և  շար քա
յին ոս տի կան նե րի միջև, որ պես զի նրանց ար ժեք նե րը ոս տի կա նութ յան հիե րար խիան 
հաշ վի առ նի ա ռանց ժխտե լու կազ մա կեր պութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յան կար ևո
րութ յու նը:

Գործ նա կա նում է թի կա յի նե րա ռումն անձ նա կազ մի կա ռա վար ման գոր ծում տե ղի է 
ու նե նում եր կու մա կար դա կում՝

1. աշ խա տան քա յին,

2. ռազ մա վա րա կան:

Դա ի րա կա նաց վում է եր կու ե ղա նա կով՝ 

1. կա ռույց նե րի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով,

2. գո յութ յուն ու նե ցող մշա կույ թը փո խե լու մի ջո ցով:
Մշա կու թա յին փո փո խութ յու նը  կա րող է կա տար վել երկ խո սութ յան մի ջո ցով, ո րը 

նե րա ռում է ոչ միայն ա մե նօր յա երկ խո սութ յու նը (պրո ֆե սիո նալ լեզ վով և  տեխ նի կա
կան), այլ նաև  ի րա վի ճա կի հետ գործ ու նե նա լիս գոր ծե լա կեր պի և  տար բեր ե ղա նակ նե
րի վրա հիմն ված երկ խո սութ յան կոնկ րետ ձևով: Երկ խո սութ յան այս տե սա կը կա ռուց
վում է ամ բող ջո վին ի րա վի ճակ նե րի հի ման վրա և  նե րա ռում է զա նա զան շա հագր գիռ 
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կող մե րի, երբ խորհր դա ծում են այդ ի րա վի ճակ նե րի շուրջ: Հետ ևա բար երկ խո սութ յունն 
այլևս զրույց չէ եր կու ան ձանց միջև, այլ մի քա նի մարդ կանց, իսկ ի րա վի ճա կը ծա ռա
յում է ոչ միայն իբրև փո խա նա կութ յան հա մար պատր վակ, այլև գտնվում է հենց դրա 
ա ռանց քում: Այն ձևը, ո րով մենք մո տե նում ենք այդ երկ խո սութ յա նը, պա հան ջում է 
մտա ծո ղութ յան լիա կա տար փո փո խութ յուն: Որ պես զի ար ձա գան քը հա մա պա տաս խա
նեց վի ի րա վի ճա կին, և մ յուս նե րի հետ նոր երկ խո սութ յուն սկսվի, ար ժեք նե րը որ պես 
մեկ նա կետ օգ տա գոր ծե լու փո խա րեն հար կա վոր է մշտա պես հետ գնալ դե պի ի րա վի
ճա կը և  այն օգ տա գոր ծել իբրև երկ խո սութ յուն կա ռու ցե լու հիմ նա քար, երկ խո սութ յուն, 
ո րը հիմն ված է ա վե լի շուտ ի րա վի ճա կի, այլ ոչ թե մյուս նե րի ար ժեք նե րի վրա:

Ինչ պես նշվել է վեր ևում, է թի կա յի նե րա ռու մը պետք է տե ղի ու նե նա և՛ կազ մա կեր
պա կան, և՛ ռազ մա վա րա կան մա կար դակ նե րում: Եր կու դեպ քում էլ հար կա վոր է ստեղ
ծել կա ռա վար ման հանձ նա ժո ղով ներ:

• Մի կող մից՝ կա ռա վար ման ընդ լայն ված կազ մով հանձ նա ժո ղո վը պետք է ձևա վոր

վի բնույ թով ռազ մա վա րա կան հար ցեր քննե լու հա մար՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա

յութ յան ա պա գան, զար գաց ման ծրա գիր, ֆո րում քննար կում նե րի հա մար, երկ խո

սութ յուն քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և  հան րութ յան հետ և  այլն:

• Մյուս կող մից՝ կա ռա վար ման փոքր հանձ նա ժո ղո վը պետք է ձևա վոր վի կազ մա

կերպ չա կան հար ցեր քննե լու հա մար:
Ա ռա ջին դեպ քում կար ևոր է ա պա հո վել աշ խա տա կից նե րի լայն ներ կա յաց վա ծութ

յուն՝ մաս նա գի տա կան  տար բեր մար մին նե րի, հիե րար խիկ աս տի ճան նե րի, տղա մարդ
կանց, կա նանց, տա րի քա յին խմբե րի, էթ նի կա կան ծագ ման և  այլն, ո րը թույլ է տա լիս 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում կի սել տար բեր տե սա կետ ներ ի րա վի ճակ նե րի վե րա
բեր յալ: Կա ռա վար ման փոքր հանձ նա ժո ղո վի դեպ քում նպա տա կը պետք է լի նի այն բա
նի ա պա հո վու մը, որ կազ մա կերպ ա կան տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար նե րը 
մաս նակ ցեն ո րո շում նե րի կա յաց մա նը:

Հանձ նա ժո ղո վի այս եր կու տե սակ նե րի դե րա կա տա րութ յու նը բնավ ոս տի կա նութ
յան ղե կա վա րութ յան լիա զո րութ յուն նե րի վի ճար կու մը չէ, ում իշ խա նութ յունն էա կան է 
ծա ռա յութ յան պատ շաճ գոր ծու նեութ յան հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ ինս տի տու ցիո
նալ գոր ծըն թաց նե րի ի րա կա նա ցու մը նպա տակ ու նի ա պա հո վե լու այն, որ ղե կա վա
րութ յու նը կի սի նրա խորհր դա ծութ յուն նե րը և  ո րո շում նե րի ըն դուն մա նը հաս նի կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ան դամ նե րի հետ հա մա տեղ: Թե պետ շատ մար դիկ  դա կդի տար
կեն իբրև մաս նակ ցա յին կա ռա վար ման պարզ դեպք, փաս տա ցի այն ա վե լի հե ռուն է 
գնում: Բացի այն, որ ան դամ նե րը մաս նակ ցում են ղե կա վա րութ յան կող մից անց կաց վող 
խորհր դակ ցութ յուն նե րից հե տո ո րո շում նե րի ըն դուն մա նը, այս մո տե ցու մը նե րա ռում է 
հա մա տեղ մշակ ման կամ հա մա տեղ կա ռուց ման գոր ծըն թաց, որն ա պա հո վում է ո րո
շում ներ, ո րոնք կա յաց վում են բո լո րի կող մից ըն դուն վող ար ժեք նե րի հի ման վրա` դյու
րաց նե լով այդ ար ժեք նե րի հա ջոր դա կան ըն դու նու մը շար քա յին ան դամ նե րի կող մից: 
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Այս տեղ է թի կան գոր ծըն թա ցի ա ռանցքն է, որին արդեն հետևում են ոչ թե քչերը, այլ 
այն  դառ նում է կազ մա կեր պութ յան բո լոր ան դամ նե րի և  հենց իր՝  կազ մա կեր պութ յան 
փոր ձա ռութ յան բաղ կա ցու ցիչ մա սը: Այս դեպ քում կա ռույ ցը ոչ միայն ե րաշ խա վո րում է 
են թա կա ռուց ված քը, այլև ար մա տա վոր վում է խմբի ո րոշ ման մեջ, որն այլևս սոսկ ան
հատ նե րի խումբ չէ, այլ կա ռուց վում է հա մա տեղ ո րո շում նե րի հի ման վրա: Դա կա րող է 
դի տարկ վել իբրև կազ մա կեր պութ յան կյան քում կա տար յալ է թի կա կան փուլ: Դա նաև 
շե ղում նե րով ու կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու լա վա գույն ձևն  է, ո րով հետև ե թե 
ար ժեք նե րը բո լորն են կի սում, այդ թվում՝ կա ռույցն ին քը, ա պա վեր ջինս` որ պես կազ
մա կեր պութ յուն, շատ ա վե լի զգա յուն կլի նի բո լոր ան դամ նե րի զգաց մունք նե րի, ինչ պես 
նաև այդ բնա գա վա ռում հան դի պած ի րա վի ճակ նե րի  հան դեպ:

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում այ դօ րի նակ հանձ նա ժո ղով ներ ստեղ ծե լիս 
խնդիր ներ են ծա գում: Այդ ծա ռա յութ յուն նե րը սո վոր են աշ խա տան քի ա ռա վել կենտ
րո նաց ված ու հիե րար խիկ ո ճին: Իբրև միջ նորդ` չե զոք եր րորդ կող մի ա ջակ ցութ յունն 
ի րա կա նաց ման փու լում  հա ճախ  կա րող է օգ տա կար լի նել: Այդ միջ նոր դը պետք է 
ա պա հո վի, որ օ րա կար գի հար ցե րը պատ շա ճո րեն նա խա պատ րաստ վեն, իսկ պաշ
տոն յա ներն ստա նան պատ շաճ ղե կա վա րում: Ա ռանց փաս տա ցի հրա ժար վե լու ի րենց 
կա ռա վար չա կան լիա զո րութ յուն նե րից՝ իշ խա նութ յան ղե կի մոտ գտնվող նե րը պետք է 
նվա զա գույ նը նշեն, թե ի րենք հո ժա րա կամ ինչ կե տեր են ի րենց ձեռ քից բաց թող նե լու` 
հա նուն կո լեկ տիվ ո րո շում նե րի կա յաց ման: Դա նշա նա կում է, որ ո րո շում նե րի կա յաց
ման, խորհր դա ծութ յան և  երկ խո սութ յան գոր ծըն թա ցը լի նե լու է ոչ թե «իք ս»ի կող մից 
«իգ րե կ»ից իշ խա նութ յու նը վերց նե լու գոր ծըն թաց, այլ, ա վե լի շուտ, հա մա տեղ զար
գաց ման ու իշ խա նութ յու նը կի սե լու իս կա կան գոր ծըն թաց:

3.3.7. Վե րահս կիչ հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծու մը

Շատ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում շեղ վող 
վար քա գի ծը դա տա պար տե լուն և  մաս նա գի տաց ված ինս տի տու ցիո նալ մե խա նիզմ ներ 
ստեղ ծե լուն, որ պես զի այ դօ րի նակ վար քա գի ծը հաղ թա հա րե լու հա մար ոս տի կան նե րին 
սո վո րեց նեն ա րագ փո փո խութ յուն նե րի: Ե թե անհ րա ժեշտ է ու նե նալ ին ֆոր մա տոր ներ, 
ա պա դա դեմ կլի նի վե րը նկա րագր ված է թի կա կան մո տեց մա նը` միա ժա մա նակ ա ռա
ջաց նե լով մի քա նի հար ցեր: (Ին ֆոր մա տոր նե րի մե խա նիզմ նե րի, բո ղոք նե րի հա մա
կար գե րի և  մաս նա գի տա կան է թի կա յի թես տե րի ստեղ ծում: Այս հնարք նե րի մի ջո ցով 
բարձ րաց ված է թի կա կան հար ցե րը քննարկ վում են 5րդ և 7րդ գ լուխ նե րում): Ա ռա ջի
նը` ինչ պես կան խար գե լել շեղ վող վար քա գի ծը ա ռանց վնա սե լու այն վստա հութ յու նը, 
ո րը հար կա վոր է ա ռողջ աշ խա տան քա յին ու օ պե րա տիվ մի ջա վայր ստեղ ծե լու հա մար: 
Երկ րոր դը` ինչ ա նել, որ թույլ տան բա ցա հայ տում ա ռանց աշ խա տա վայ րում անվս տա
հութ յան մթնո լոր տի ստեղծ ման, ո րը կսա սա նի է թի կա կան մո տե ցու մը:

Այ սօ րի նակ ի րա վի ճակ նե րը շտկե լու հա մար օգ տա գործ վում են վե րահս կիչ հանձ
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նա ժո ղով նե րը: Է թի կա յի հար ցե րով դի տոր դա կան խում բը կամ վե րահս կիչ հանձ նա ժո
ղովն օգ նում է ու շադ րութ յու նը բևե ռելու վար քագ ծի հիմ նախն դիր նե րի վրա՝ ա ռանց  
դիմելու անձ նա կան մե ղադ րանք նե րի և  խու սա փե լով «վհուկ նե րի որ սից»: Փաս տո րեն, 
վե րահս կիչ հանձ նա ժո ղովն է թի կա յի հաս տա տութ յուն է, ո րը կազմ ված է մեկ կամ ա վե
լի մարդ կան ցից, ով քեր ա պա ցույց ներ են հա վա քում և  ակ տիվ հան դի պում ներ ու նե
նում ոս տի կան նե րի  ու հան րութ յան հետ, որ պես զի ա ռա վել լավ պատ կե րա ցում ու նե
նան ա ռա ջին նե րի աշ խա տան քի նկատ մամբ ցու ցա բեր վող պա հանջ նե րի և  վեր ջին նե րի 
ակն կա լիք նե րի վե րա բեր յալ: Դա ձևա վո րում է «է թի կա կան սահ ման», ո րը թույլ է տա լիս 
գրան ցել բո ղոք նե րը: Տե ղե կատ վութ յունն այդ պես հա վա քե լու նպա տակն ա վե լի շուտ  
հանձ նա ժո ղո վին զե կուց ված շեղ վող վար քագ ծի պատ ճառ նե րը հաս կա նալն է, այլ ոչ թե 
պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռե լը: Այդ հանձ նա ժո ղո վը միջ նորդ մար մին չէ, այլ վե րահս կիչ, 
է թի կա կան դի տոր դա կան խումբ, այս տե ղից էլ զգա յուն տե ղե կատ վութ յուն հա վա քե
լու՝ վեր ջի նիս աշ խա տան քը: Ի տար բե րութ յուն մո նի թո րին գի հանձ նա ժո ղո վի, ո րը  հա
վաք ված տե ղե կութ յուն նե րը փո խան ցում է է թի կա յի հար ցե րի հանձ նա ժո ղով նե րին կամ 
դա տա րան նե րին, վե րահս կիչ հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քը հիմ նա կա նում ռիս կա յին 
ո լորտ նե րի ու խնդրա հա րույց ի րա վի ճակ նե րի պար զումն է, ո րը հիմն ված է հա վաք ված 
տե ղե կութ յուն նե րի վրա: Վե րահս կիչ հանձ նա ժո ղո վը, ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի, 
ղե կա վա րութ յան և  է թի կա յի հար ցե րով մար մին նե րի հետ հա մա տեղ, ան հա տա կա նութ
յու նից զերծ տե ղե կատ վութ յան հի ման վրա ա ռա ջար կում է գո յութ յուն ու նե ցող ըն թա
ցա կար գե րի փո փո խութ յուն ներ, որ պես զի աս տի ճա նա բար շտկվի ու սանձ վի շեղ վող 
վար քա գի ծը: Հան րութ յու նը կա րող է ներ կա յաց նել է թի կա յին առնչ վող բո ղոք ներ:

Այս մար մի նը  բա վա րա րում է է թի կա յի կա րիք նե րը, ո րոնք ա նընդ հատ ար տա հայտ
վում են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լիս ա ռանց ուղ ղա կի դա տա պարտ
ման: Այ դօ րի նակ մար մի նը կա րող է իր ներդ րումն ու նե նալ ի րա վի ճա կի և  ռիս կա յին 
վար քի  կար գա վոր ման, գո յութ յուն ու նե ցող գոր ծե լա կեր պի բա րե լավ ման  գոր ծում: Այն 
խրա խու սում է ղե կա վա րութ յան և  ա վե լի ցածր օ ղակ նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ
յան մթնո լոր տը, որ պես զի առավել հա վա նա կան դառ նա վեր ջին նե րիս  վստա հութ յունն 
ի րենց վե րա դա սի նկատ մամբ, նրանք ա վե լի պատ րաստ ված լի նեն ա վե լի բարձր պրո
ֆե սիո նա լիզ մով կա տա րելու ի րենց ա ռա ջադ րանք նե րը:

3.3.8. Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում ա ջակ ցութ յան կա ռա վա րու մը

Այն չա փով, որ չա փով որ է թի կան հա տուկ չէ ղե կա վա րութ յա նը և հա սա րա կութ յան 
որ ևէ այլ շեր տում ղե կա վար ման մեջ տար բեր կերպ չի բարձ րա ձայն վում, միշտ էլ ինչոր 
տեղ դժվար է  խո սել «է թի կա կան ղե կա վար ման» մա սին (տե՛ս ս տորև Պա տու հան 7ը): 
Այդ եզ րույ թի օգ տա գոր ծու մը նկա րագ րում է ղե կա վար ման մո տե ցում, ո րը չի մտա հոգ
վում բա ցա ռա պես  ինս տի տու ցիո նալ նպա տակ նե րի վրա հիմն ված մարդ կանց կա ռա
վար մամբ՝ այն պի սի հա մա տեքս տում, ո րը բնու թագր վում է ար տադ րո ղա կա նութ յան ու 
կա տար ման օպ տի մա լաց մամբ: 
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Պա տու հան 7: Է թի կա կան կա ռա վա րում

«Է թի կա կան կա ռա վա րու մը» ի րա վի ճակ նե րի ու  հան դի պած ի րա վի ճակ նե րում 
վտանգ ված ար ժեք նե րի կա ռա վար ման վրա հիմն ված մո տե ցում է: Է թի կա կան կա
ռա վա րու մը գո յութ յուն ու նի այն պի սի հա մա տեքս տում, որ տեղ ար ժեք նե րը զե տեղ
ված են  ինս տի տու ցիո նալ կյան քի կենտ րո նում, և  կար ևորն այն է, որ այդ ար ժեք նե րի 
կա ռա վար ման պա տաս խա նատ վութ յունն ի րա կա նաց վում է ան հատ նե րի, պրո ֆե
սիո նալ նե րի ու հաս տա տութ յան կող մից: Կա ռա վար ման այս տի պի հետ ևանք նե րից 
մեկն այն է, որ ոս տի կա նութ յունն այլևս սոսկ ի րա վա պահ մար մին չէ, այլ նաև կազ
մա կեր պութ յուն` նվիր ված մի ջամ տութ յանն ու կան խար գել մա նը, ո րը ոս տի կա նութ
յա նը դնում է այն նույն մա կար դա կի վրա, ինչ հան րա յին ու տե ղա կան հա մայնք նե րը, 
ում հետ այն գործ ու նի: Որ պես այդ պի սին, է թի կա կան ոս տի կա նա կան կա ռա վա րու
մը պա հան ջում է, որ  կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը դրվի ոչ միայն ինս տի տու ցիո նալ, 
այլև պրո ֆե սիո նալ ու հա սա րա կա կան հա մա տեքս տում: Սա հենց այն է, ինչ պետք է 
ա նեն ան ցու մա յին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը. նրանք պետք է տե ղա փո խեն 
ի րենց ծան րութ յան կենտ րո նը, որ պես զի հիմ նա վոր վեն հա մայն քում և  ոս տի կա նութ
յու նը վե րաձ ևա վո րեն իբրև  հա մայնք նե րի մաս նա կից, այլ ոչ թե պե տութ յան կցորդ, 
ո րի պար տա կա նութ յու նը մարդ կանց կար գա պա հութ յան կո չելն է: Է թի կա կան կա
ռա վա րու մը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րին ստի պում է ի րենք ի րենց դի տար կել 
իբրև հա մայն քի ան դամ նե րի: Դա են թադ րում է ա ռա վել ընդ լայն ված հա սա րա կա
կան դե րա կա տա րութ յուն, ինչ պես օ րի նակ` ոս տի կա նութ յան դե րը, ո րը նա խա ղում 
է հա մայն քա հեն ոս տի կա նութ յան մեջ (հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յան հա յե ցա կար գի 
զար գա ցում նե րի հա մար տե՛ս Գ լուխ 3):

Նպա տա կը ոչ թե ոս տի կա նա կան է թի կան ու հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յու նը բա
ցար ձակ ձևով կա պելն է, այլ, ա վե լի շուտ, ընդգ ծե լու այն չա փը, ո րում ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի կող մից է թի կա յի նե րա ռու մը նրանց ստի պում է ա վե լի մո տե նալ հա
մայն քին, որ պես զի հաշ վի առ նեն այն ար ժեք նե րը, ո րոնց դի մա կա յում է ոս տի կա նութ
յու նը, և հա ղոր դեն այն ար ժեք նե րը, ո րոնք ծա ռա յում են նրանց գոր ծո ղութ յուն ներն ուղ
ղոր դե լուն:

Է թի կա կան կա ռա վար ման հիմ նա կան ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն այն է, որ այն 
վստա հութ յան մթնո լորտ է ստեղ ծում հան րութ յան ու ոս տի կա նութ յան միջև, ինչ պես 
նաև հենց ոս տի կա նութ յու նում: Չնա յած հա մայն քա յին տար բեր ար ժեք նե րի ամ րա
պնդման վրա ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նե լուն՝ հար կա վոր է հստակ ու ղերձ հղել 
հան րութ յա նը. ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քը կա տար վե լու է և  կա տար վե լու է հա նուն 
հան րութ յան, այլ ոչ թե ընդ դեմ նրա: Այս են թադ րութ յու նը թույլ է տա լիս ոս տի կա նութ
յան աշ խա տան քը կենտ րո նաց նել ա վե լի շուտ  եզ րա յին մի ջոց նե րի և  հան ցա գոր ծութ
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յուն նե րի կան խար գել ման, քան հան ցա վո րութ յան վե րահս կո ղութ յան  վրա: Այս ճա նա
պար հով գնա լով՝ ինչ պես և  երբ հարկ ե ղած դեպ քում հան ցա վո րութ յան վե րահսկ ման 
մի ջոց նե րը կստա նան հան րութ յան ըմբռ նումն ու ա ջակ ցութ յու նը: Է թի կա կան կա ռա
վա րման հան րութ յան համար ա վե լի թա փան ցիկ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
կա ռա վա րու մը կդարձ նի և՛ ոս տի կա նութ յու նում, և՛ դրա նից դուրս: Ոս տի կա նութ յան 
աշ խա տան քի թա փան ցի կութ յու նը նպաս տում է հան րութ յան և  ոս տի կա նութ յան միջև 
վստա հութ յան ամ րապնդ մա նը, ո րը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա ջո ղութ յան 
անկ յու նա քարն է ի րենց աշ խա տան քում:

3.3.9. Ինս տի տու ցիո նալ է թի կա յին ա ջակ ցե լու նպա տա կով միջ նոր դի 

          նշա նա կու մը

Վե րը նշված է թի կա կան մո տեց ման ի րա կա նա ցու մը կա րող է բարդ լի նել: Հա ճախ 
հարկ է լի նում  հաղ թա հա րե լու տաս նամ յակ նե րի ու ժեղ հիե րար խիկ մշա կույ թը և  ոս
տի կա նութ յան աշ խա տան քի հա յե ցա կար գը, ո րը չա փա զանց տար բեր վում է է թի կա կան 
մո տեց ման մշա կույ թից: Այդ խնդիր նե րի պատ ճա ռով մենք քննար կե ցինք չե զոք եր րորդ 
կող մի ներգ րա վու մը, որն իբրև միջ նորդ կծա ռա յի այն խո շոր կազ մա կերպ ա կան փո փո
խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում, ո րոնք միտ ված են ան հա տա պաշ տութ յան 
մեջ ընկղմ ված պրո ֆե սիո նալ ու կազ մա կեր պա կան հա մա տեքստի նկատ մամբ ա վե լի 
հա վա քա կան կա ռա վար ման մո տեց մա նը նպաս տե լուն:

Պա տու հան 8: Միջ նոր դի դե րա կա տա րութ յու նը

Միջ նոր դի պա տաս խա նատ վութ յունն է ա ջակ ցել ղե կա վա րութ յանը`  է թի կա յի են
թա կա ռուց վածքն ի րա կա նութ յուն դարձ նե լու ժա մա նակ ա պա հո վելու, որ ռազ մա վա
րա կան ընտ րութ յու նը տար բե ր վի է թի կա կա նից, է թի կա յի են թա կա ռուց ված քը չդառ
նա բա ցա հայտ գոր ծիք, ո րը են թարկ վում է մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար մա նը 
և, ընդ հան րա պես, ղե կա վա րութ յա նը: Պար տա դիր չէ, որ է թի կա յի գծով մաս նա գե տը 
լի նի կազ մա կեր պա կան փո փո խութ յուն նե րի, կա ռա վար ման, հո գե բա նութ յան կամ 
մարդ կա յին ռե սուրս նե րի գծով փոր ձա գետ, որ կա րո ղա նա օգ նել ղե կա վա րութ յա նը՝ 
սահ մա նելու հստակ նպա տակ ներ և  հիմ նա կան է թի կա կան հար ցե րը:

Այս չե զոք` եր րորդ կող մի դե րա կա տա րութ յու նը կա րող է մի քա նի ձևով լի նել: Այն 
կա րող է լի նել ար տա քին ռե սուրս կամ է թի կա յի հար ցե րի հանձ նա ժո ղով, ո րի ման դատն 
իր խորհր դա ծութ յուն նե րը կա ռույ ցի հետ ընտր ված թե մա նե րի շուրջ կի սելն է: Վեր ջին 
դեպ քում հանձ նա ժո ղո վը պետք է նե րա ռի ոս տի կան նե րի, հան րութ յան ան դամ նե րի և  
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ան դա մի: Այդ հանձ նա ժո ղո վը պետք է ու նակ լի նի ինք
նու րույն գոր ծե լու, նրա հետ հարկ ե ղած ժա մա նակ պետք է խորհրդակ ցեն, սա կայն 
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ամ բողջ ժա մա նակ այն պետք է սահ մա նա փակ ված լի նի խիստ խորհր դատ վա կան 
դե րա կա տա րութ յամբ և  չու նե նա ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լու որ ևէ ի րա վա
սութ յուն կամ կար գա պա հա կան ի րա վունք ներ:

Լո զա նում գտնվող ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում (տե՛ս «Գործ նա կան օ րի նակ» 
բա ժի նը) է թի կա կան են թա կա ռուց ված քի ի րա գործ ման ժա մա նակ ղե կա վա րութ յան 
սկզբնա կան ար ձա գան քը այդ գոր ծըն թա ցում միջ նոր դի դե րա կա տա րութ յան կար ևո
րութ յան թե րագ նա հա տում էր: Այդ շա հա ռուն, հե ռու լի նե լով ռազ մա վա րա կան ո րո
շում նե րի կա յաց ման ղե կա վար ման տե ղը գրա վե լուց, կա տա րում էր ըն թա ցա կար գի և  
երկ խո սութ յան  միջ նոր դի, հար ցում անց կաց նո ղի և խ նա մա կա լի  դեր:
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Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում է թի կան նե րա ռե լը չի կա րող միան ման և  հա
մընդ հա նուր գոր ծըն թաց լի նել: Այն պետք է հա մա պա տաս խա նի ա ռանձ նա հա տուկ 
ի րա վի ճակ նե րում ի հայտ ե կած ի րո ղութ յուն նե րին: Այս բաժ նում քննարկ վում է ի րա վի
ճակ նե րի ե րեք տե սակ՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը զար գա ցած, զար գա ցող և 
 հետ կոնֆ լիկ տա յին  երկր նե րում: Ստորև տե՛ս  Պա տու հան 9ը:

Որ պես զի է թի կան կա րո ղա նա կա տա րել վե րահսկ ման ու խորհր դա ծե լու եր կա կի 
դե րա կա տա րութ յուն, ո րոնք էա կան են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան հա մար,  և՛  ու սու
ցու մը, և՛  այն են թա կա ռուց ված քը, որն ա ջակ ցում է կազ մա կեր պութ յուն նե րում  էթի կա յի  
կազ մա կեր պա կան ձևա վոր մա նը, պետք է հար մա րեց վեն յու րա քանչ յու րի ա ռանձ նա հա
տուկ կա րիք նե րին:  Սահմանված մո տե ցու մը ոս տի կա նա կան է թի կա յի հա մա տեքս տում 
գոր ծուն չէ:

Հետ ևա բար յու րա քանչ յուր կազ մա կեր պութ յուն պետք է ինքն ի րեն հնա րա վո րութ
յուն տա ըն դու նելու հա տուկ կա ռույց ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս  քննել իր ու րույն կա
րիք նե րը (հա տուկ հանձ նա ժո ղով ներ հան րութ յան, ներ քին խորհր դա ծութ յուն նե րի գծով 
հանձ նա ժո ղո վի հետ խորհր դակ ցե լու հա մար և  այլն): 

Պա տու հան 9: Զար գա ցած երկր նե րի հա մա տեքս տը. ոս տի կա նութ յունն ու 

է թի կա յի են թա կա ռուց ված քը

Ա ռա ջին օ րի նա կում՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը զար գա ցած երկ րում, կա
րևոր է քննար կել այն կազ մա կեր պութ յան տե սա կը, ո րում զե տեղ վում է է թի կա յի են
թա կա ռուց ված քը՝ արդ յոք դա քա ղա քա յի՞ն, տա րա ծաշր ջա նա յի՞ն,  թե՞ ազ գա յին ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յուն է: Այս ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րից յու րա քանչ յու րը 
տար բեր ա ռա քե լութ յուն ու տար բեր կա րիք ներ ու նի, ուս տի է թի կա յի են թա կա ռուց
ված քը պետք է հար մա րեց վի: Ի րա վի ճակն ա վե լի է բար դա նում, երբ մի քա նի ա ռա քե
լութ յուն ներ հա մընկ նում են, ինչ պես օ րի նակ` Քվե բե կի Սյու րե տեի դեպ քում (Քվե բե կի 
նա հան գի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն), երբ  սե փա կան ոս տի կա նութ յուն չու նե ցող 
փոքր քա ղաք նե րում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը  կա տա րում է հա մայն քա յին, 
ինչ պես նաև տա րա ծաշր ջա նա յին ոս տի կա նութ յան դեր: Այս պի սի դեպ քե րում բարդ 
խնդի րը են թա կա ռուց վածք նե րի զար գա ցումն է և  ու սու ցու մը, ո րոնք հա վա սա րա
կշռում են այդ տար բեր դե րա կա տա րութ յուն նե րը, և ո րում, օ րի նա կի հա մար նշված 

Հա տուկ հա մա տեքս տե րում 
ա ջակ ցութ յան կա ռա վա րու մը

4
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մար զա յին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան դեպ քում, հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յան 
գա ղա փա րին պա կաս կար ևո րութ յուն է տրվում, իսկ տար բեր ա ռա քե լութ յուն նե րը 
հաշ տեց նե լու նպա տա կով ա վե լի մեծ շեշ տադ րում է կա տար վում է թի կա կան կա ռա
վար ման վրա:

Զար գա ցող երկ րի օ րի նա կում է թի կա կան հիմ նախն դիր նե րը հա ճախ առնչ վում են 
ոս տի կան նե րի ցածր աշ խա տա վար ձե րին, ու սուց ման բա ցա կա յութ յա նը և  ան բա վա րար 
ռե սուրս նե րին: Այդ երկր նե րում ու սու ցու մը վճռո րոշ դե րա կա տա րութ յուն ու նի, ո րով
հետև ոս տի կա նութ յան` տե ղա կան բնակ չութ յա նը մոտ գտնվե լը հա ճախ ոս տի կան նե րին 
հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս հաս կա նալու ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րի բո լոր հետ ևանք
նե րը, հետ ևա բար ա ռա ջին հար ցը պետք է լի նի ոս տի կա նութ յան վե րա պատ րաս տու մը, 
ո րը պա հան ջում է վե րա պատ րաս տող նե րի ու սու ցում: Երկ րորդ ա ռաջ նա հեր թութ յու նը 
պետք է լի նի ղե կա վա րութ յան` կազ մա կեր պութ յու նում է թի կա յի զար գաց մա ն ու ժեղ 
հանձ նա ռութ յու նը: Հաշ վի առ նե լով այդ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում տեխ նի
կա կան մի ջոց նե րի ընդ հա նուր բա ցա կա յութ յու նը՝ շեշ տը պետք է դրվի ոս տի կա նութ յան 
գոր ծա ռույ թի «մաս նա գի տաց ման» վրա, իսկ է թի կա յի են թա կա ռուց վածք նե րի տե ղա
կա յու մը պետք է նպա տակ ու նե նա ա ջակ ցե լու այդ ու սուց մա նը: Միայն այդ ժա մա նակ 
կա րե լի է սկսել կա ռույ ցի իս կա կան բա րե փո խում:

Պա տու հան 10: Զար գա ցող երկր նե րի հա մա տեքս տը. հա տուկ հարցեր 

(օրինակ՝  հրազենի գոր ծածություն)

Ո րոշ զար գա ցող երկր նե րում հան դի պող հար ցե րից մե կը հրա զե նի օգ տա գոր ծումն 
ու կրելն է: Հա ճախ դի տար կե լով իբրև իշ խա նութ յան և հ զո րութ յան խորհր դա նիշ` 
հրա զե նը կրում են ան գամ տա նը, մաս նա վոր կյան քում, թե պետ դա ոս տի կա նութ յան 
գոր ծա ռույ թի հատ կա նիշ է: Հա ճախ, երբ զեն քը տանն են կրում, այն հիմ նա կա նում, 
ան գամ մաս նա վոր կյան քում, բխում է ոս տի կա նութ յան գոր ծա ռույ թը ցու ցադ րե լու  
ցան կութ յու նից: Այ դօ րի նակ վար քա գիծ պա տա հում է, երբ ոս տի կան ներն ան տե սում 
են «ոս տի կա նութ յան գոր ծա ռույ թի» և «մաս նա վոր ան ձի կար գա վի ճա կի» տար բե րա
կու մը, մաս նա գի տա կան ու անձ նա կան կյան քի տար բե րա կու մը, երբ չեն կա րո ղա նում 
հաս կա նալ ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի մաս նա գի տա կան կար ևո րութ յու նը: Դա 
ու սու ցու մը հատ կա պես կար ևոր է դարձ նում՝ ոչ միայն տեխ նի կա կան ու սու ցում, այլ 
նաև իբրև ոս տի կա նութ յու նում պրո ֆե սիո նա լիզ մի բարձ րաց ման և   ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յան դե րի, նրա ա ռա քե լութ յան, ղե կա վար ար ժեք նե րի  քննարկ ման մի ջոց 
և  այլն:
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Հետ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա կում գտնվող երկ րում գոր ծըն թա ցը պետք է շրջվի՝ 
ընդգ ծե լով է թի կա յի են թա կա ռուց ված քի կեն սա գոր ծու մը, որ պես զի բա րե փո խեն ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յու նը և  այն «մաք րեն» հա կա մար տութ յուն նե րի ժա մա նակ ձեռք 
բեր ված վատ սո վո րութ յուն նե րից, ինչ պես օ րի նակ` կա մա յա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից, 
ավ տո րի տար մի տում նե րից և  այլն: Այս դեպ քում ա ռա ջին գոր ծը պետք է լի նի պար
զա պես ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ա ռաջ նա յին դե րա կա տա րութ յան վե րա կանգ
նու մը՝ ա պա հո վել անվ տան գութ յուն և  օ րեն քի կա տա րու մը, օգ նել վերս տա նա լու իր 
օ րի նա կա նութ յու նը, ո րը հա ճախ տու ժել է կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ նե րում նախ կին 
վարչակարգերի ի րա կա նաց րած բռնութ յուն նե րին ոս տի կա նութ յան մաս նակ ցութ յան և  
ավ տո րի տար կար գը պար տադ րե լու պատ ճա ռով: Ոս տի կա նութ յան ու սու ցու մը կա րող 
է ի մաստ ու նե նալ այն դեպ քում, երբ կազ մա կեր պութ յունն սկզբում վե րա հաս տա տի իր 
վստա հե լիութ յու նը հան րութ յան և  իր սե փա կան անձ նա կազ մի շրջանում: Ար ժեք նե րի 
կա նո նադ րութ յան և  վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի ստեղ ծու մը ծա ռա յութ յա նը կօգ նի 
վե րա կանգ նե լու իր օ րի նա կա նութ յու նը հան րութ յան աչ քում՝ նրան հնա րա վո րութ յուն 
տա լով իր ա ռա քե լութ յունն ա վե լի արդ յու նա վետ կեր պով ի րա կա նաց նելու: Այն նաև 
կվերս տեղ ծի չա փա նիշ նե րի մի հա վա քա ծու, ո րոնց ոս տի կա նութ յու նը կհե տևի, ո րի հա
մար աս տի ճա նա բար կա պա հո վեն է թի կա կան ու սու ցում: Այն կօգ նի ոս տի կա նութ յա նը` 
իր ա ռա քե լութ յունը հա մա պա տաս խանորեն կա տա րե լու:
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4րդ գլ խի այս բաժ նում ներ կա յաց ված է նա խորդ բա ժին նե րում նկարագր ված է թի
կա յի գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցու մը: Նա խա գիծն ի րա կա նաց վել էր  Լո զա նի (Շվեյ ցա
րիա) ոս տի կա նութ յու նում՝ Կա նա դա յի Շերբ րու քի հա մալ սա րա նի կող մից:

Կի րա ռա կան է թի կա յի ամ բիո նի հե տա զո տող նե րից և  անձ նա կազ մի ան դամ նե րից 
կազմ ված խումբն ան մի ջա կա նո րեն աշ խա տում էր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
հետ, որ պես զի փոր ձար կեր ու մշա կեր է թի կա յի ու սուց ման մո դել ներ, ինչ պես նաև ոս
տի կա նութ յան աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման նոր մե թոդ ներ, ո րոնց շնոր հիվ է թի կան 
կնե րառ վեր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան բո լոր մա կար դակ նե րի ղե կա վա րութ յան աշ
խա տան քի մեջ: Փոր ձար կու մը մի ծրա գիր էր, որն ի րա կա նաց վում էր Լո զա նի ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յան հա մար՝ 2000ա կան նե րի սկզբից մինչև 2010 թվա կա նը: Ծրա
գի րը մի քա նի ար ժե քա վոր դա սեր է տա լիս, քա նի որ, թե պետ ոչ ա ռանց դժվա րութ
յուն նե րի, այն շա րու նա կա բար ի րա կա նաց վեց այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ սեր տո րեն 
հա մա գոր ծակ ցե լով ղե կա վա րութ յան և  այլ հիմ նա կան, հա մայն քա յին ու քա ղա քա կան 
շա հագր գիռ կող մե րի հետ՝ դրա նով իսկ հնա րա վո րութ յուն տա լով գնա հա տել այդ քա
ղա քա կան ու կազ մա կեր պա կան ա ջակ ցութ յան կար ևո րութ յու նը: Ստեղծ ված են բո լոր 
անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը, որ պես զի թույլ տան, որ նա խա գիծն ամ բող ջութ յամբ ի րա
կա նաց վի, ու դրան հա ջոր դի կա տար ման վրա հիմնված ու ժեղ և  թույլ կող մե րի  չա փու
մը:

Սկզբում ի րա կա նաց վել է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում ան հատ նե րի նույ նա
կա նա ցու մը, ով քեր կա րող են ծա ռա յել իբրև գիտ նա կան նե րի հետ հիմ նա կան կապ ու
նե ցող ներ: Ընտր ված ան հատ նե րը պետք է լավ հաս կա նա յին է թի կա յի ու սուց ման ար
ժե քը: Կազ մա կեր պութ յու նում ընտր վե ցին չորս ղե կա վար ներ, ով քեր հա մա ձայ նե ցին 
կի րա ռա կան է թի կա յի բնա գա վա ռում ստա նալ մա գիստ րո սի կո չում՝ հա մալ սա րա նի 
շրջա նա վար տի աս տի ճան, ո րի նպա տակն է թի կա յի գործ նա կան կի րա ռութ յունն էր: Այդ 
ու սուց մա նը զու գա հեռ, որն ստա նում էին անձ նա կազ մի հա մազ գեստ չկրող մի ներ կա
յա ցու ցիչ, կա պի տան, լեյ տե նանտ և  հո գե բան, մի հե տա զո տող կա տա րում էր կազ մա
կեր պութ յան է թի կա յի աու դիտ՝ նպա տակ ու նե նա լով ա վե լի խո րու թյամբ հաս կա նա լու 
նրա գոր ծո ղութ յուն նե րը և  պար զե լու հաս տա տութ յու նում ռիս կա յին ո լորտ նե րը: 

Է թի կա յի աու դի տի եզ րա կա ցութ յուն նե րի վրա հիմն ված՝ կազ մա կեր պութ յուն ներն 
ու նակ են մշա կե լու է թի կա յի ի րա կա նաց ման ծրա գիր, ո րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում 

Գործ նա կան օ րի նակ
5
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և՛ ու սու ցումն է, և՛ է թի կա յի են թա կա ռուց ված քի ի րա կա նա ցու մը՝ կազ մա կեր պութ յան 
մի ջոց նե րի (մարդ կա յին ու ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ և  այլն) հետ հա մա հունչ: Լո զա նի 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան դեպ քում այդ աու դի տը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց պար
զելու է թի կա յի «փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող նե րի» ու սուց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, 
այ սինքն՝ այն ան հատ նե րի, ով քեր պա տաս խա նա տու են է թի կա յի են թա կա ռուց ված քի 
ի րա կա նաց ման ժա մա նակ ան ցու մա յին դե րա կա տա րութ յուն ու նե նա լու հա մար՝ իբրև 
ու սու ցիչ ներ ծա ռա յե լով կազ մա կեր պութ յան մնա ցած ան դամ նե րի հա մար: Սահ ման
վեց և մ շակ վեց ոս տի կան նե րի հա մար պա հանջ վող ու սուց ման տե սա կը: Կոնկ րետ այս  
դեպ քում՝ զա նա զան տնտե սա կան ու կազ մա կեր պա կան պատ ճառ նե րով ընտր վեց Լո
զա նի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը, որ պես զի  ու սու ցու մը վստահ վի Լու վենլաՆե վի 
և  Շերբ րու քի հա մալ սա րան նե րից ու մաս նա վոր հաս տա տութ յու նից կազմ ված կոն սոր
ցիու մին: Այդ մո տե ցու մը հե ռու էր ան թե րի լի նե լուց և  ու նե ցավ ու սու ցու մը ձգձգե լու և 
 մաս նա տե լու ազ դե ցութ յուն:

Ու սուց ման այդ փու լում (ե րեք տա րի տևեց, մինչև որ հինգ հար յուր հո գա նոց ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յան հա մար  ու սու ցան վե ցին ե րե սուն փո փո խութ յուն ներ ա ռա
ջաց նող ներ) չորս ան հատ նե րից մե կը, ով ա վար տեց մա գիստ րա տու րան, նշա նակ վեց 
է թի կա յի գծով ղե կա վար, որ պես զի անձ նա կազ մի մա կար դա կով լի նի այդ թղթա պա նա
կի պա տաս խա նա տուն: Հե տա գա յում գոր ծըն կեր նե րի մի փոքր խմբի հետ մեկ տեղ այդ 
անձ նա վո րութ յունն օգ նեց մշա կե լու ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յու նը, ինչ պես նաև է թի
կա յի կա նո նա գիրք` է թի կա յի գծով պաշ տոն յա յի հետ, ով նշա նակ վել էր ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յան ղե կա վա րութ յան կող մից: Հինգ տա րի պա հանջ վեց, մինչև որ ու սու ցումն 
ու է թի կա յի են թա կա ռուց վածքն ի րա կա նութ յուն դար ձան:

Հենց որ ու սու ցումն ու կա նո նագր քե րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներն 
ա վարտ վե ցին, հա ջորդ քայլն այդ աշ խա տանքն ստանձ նելն ու այն ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յունում կիրառելն էր: Ա պա Լո զա նի ոս տի կա նութ յունն աշ խա տան քի կազ
մա կերպ ման վե րա բեր յալ խոր ու սում նա սի րութ յուն կատարեց, ո րի գա գաթ նա կե տը 
դար ձավ կազ մա կեր պա կան նոր կա ռուց ված քի մշա կու մը: Ի թիվս այլ տար րե րի` այդ 
փու լում ոս տի կա նութ յան ա պա րա տում պա հանջ վում էր աշ խա տան քի կազ մա կերպ
ման և  հիե րար խիկ աս տի ճան նե րի (կո չում նե րի) թվի վե րա նա յում: Նպա տակն ա վե լի 
շատ հա մա գոր ծակ ցութ յան ա պա հո վումն էր աշ խա տա կից նե րի միջև, որն անհ րա ժեշ
տա բար ա ռա ջաց նում էր հիե րար խիկ աս տի ճան նե րի կրճա տում՝ սկզբնա կան տասն
հին գից մինչև հին գից էլ պա կաս: Այլ կերպ ա սած` հար կա վոր էր հիե րար խիան հա վա
սա րեց նել, որ պես զի լիար ժեք ի մաստ հա ղորդ վեր պրո ֆե սիո նալ ինք նա վա րութ յա նը և  
ոս տի կա նութ յան նոր պրո ֆե սիո նա լիզ մին, ո րոնք կար ևոր են ո րո շում ներ կա յաց նե լու 
առումով: Դա հնա րա վոր դարձ նե լու հա մար հար կա վոր էր ա ջակ ցել ոս տի կա նութ յան 
ղե կա վա րութ յա նը: Այդ ա ջակ ցութ յան նպա տա կը ան ցումն էր ղե կա վար ման նոր տե սա
կին՝ վար չահ րա մա յա կան մո տե ցու մից դե պի կո լե գիալ մո տե ցում: Անց ման արդ յուն քում 
տե ղի ու նե ցավ ղե կա վա րութ յան լիա զո րութ յուն նե րի ա ռա ջին մաս նա կի հանձ նու մը, 
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ո րով այն կիս վե լու էր անձ նա կազ մի հետ` ա մե նօր յա գոր ծո ղութ յուն նե րի և  ռազ մա վա
րա կան կա ռա վար ման ժա մա նակ: Լո զա նի ծրագ րի դեպ քում այս սահ մա նա փակ կո լե
գիալ մո տե ցու մը նե րա ռում էր մեկ տասն յակ ան դամ նե րի: Դրան հետ ևեց լիա զո րութ
յուն նե րի երկ րորդ մաս նա կի հանձ նու մը, ո րով ղե կա վա րութ յան բո լոր ան դամ նե րի հետ 
դրանք կի սում էին և՛ ոս տի կա նութ յու նը, և՛ հան րութ յու նը՝ այն հար ցե րի վե րա բեր յալ, 
ո րոնք առնչ վում էին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան հիմ նա կան կողմ նո րո շում նե րին: Լո
զա նի դեպ քում ընդ լայն ված կո լե գիալ մո տե ցու մը նե րա ռում էր մո տա վո րա պես ե րե սուն 
հո գու:

Միայն ծրագ րի  այդ եր կու փու լե րը (ու սու ցում, են թա կա ռուց ված քի և  կո լե գիալ ղե
կա վար ման մո տեց ման ի րա կա նա ցում) ի րա կա նաց նե լու հա մար պա հանջ վեց յոթ տա
րի, և  մոտ հինգ հար յուր աշ խա տա կից  ու նե ցող կազ մա կեր պութ յան հա մար ար ժե ցավ 
հար յուր հա զա րա վոր շվեյ ցա րա կան ֆրանկ ներ: Է թի կա յի ու սուց ման և  է թի կա յի են թա
կա ռուց ված քի ձևավորման գոր ծըն թա ցը չի կարող իրականացվել անմիջապես: Այդ 
եր կու քայ լերն էլ  ժա մա նակա տար են և  այն չա փով, ինչ չա փով որ պա հան ջում են ոս
տի կա նութ յան աշ խա տան քի խո շոր վե րա նա յում, զգա լի լար վա ծութ յան աղբ յուր են: Ի 
լրումն դրա` այդ փու լե րը սոսկ ճա նա պարհ են հար թում եր րորդ ու չոր րորդ փու լե րի հա
մար: Եր րորդ փու լը կազմ ված է է թի կա յի շա րու նա կա կան ու սուց ման ի րա կա նա ցու մից, 
ո րի նպա տա կա կե տը և՛ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան նոր ան դամ ներն են, և՛ ար դեն 
աշ խա տող նե րը, ում հա մար հար կա վոր է է թի կա յի բնա գա վա ռում կա նո նա վոր կեր պով 
անց կաց նել վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ: Չոր րորդ փու լը հետև յալն է՝ ղե կա
վար ման նոր մո տե ցու մը տա րած վում է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան բո լոր մա կար
դակ նե րում: Դա պա հան ջում է է թի կա յի բնա գա վա ռում բո լոր վար չութ յուն նե րի պե տե
րին ղե կա վար ման ա ջակ ցութ յան տրա մադ րում, որ պես զի ծա ռա յութ յան բո լոր ան դամ
նե րը կա րո ղա նան օ գուտ քա ղել այդ նոր մո տե ցու մից և  է թի կա կան մտա ծե լա կեր պի ու 
ո րո շում նե րի կա յաց ման վրա դրա ազ դե ցութ յու նից:

Վեր ջին քայ լը լի նե լու է չափ ման միա վո րի կամ է թի կա կան ցու ցի չի մի տե սա կի 
ստեղ ծում, ո րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան գնա հա տու մը դյու
րաց նե լու հա մար: Այդ ցու ցի չի նպա տա կը լի նե լու է ոչ թե ոս տի կա նութ յան ա ռա քի նութ
յան գնա հա տու մը, այլ, ա վե լի շուտ, բո ղոք նե րի մա կար դա կում ըն դուն ված է թի կա կան 
մո տե ցում նե րի ազ դե ցութ յու նը, սպա սարկ վող բնակ չութ յան բա վա րար վա ծութ յու նը և  
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ներ քին աշ խա տան քա յին մթնո լոր տը (աշ խա տան քում 
«այր վե լու» ա վե լա ցումն ու պա կա սե ցու մը, ոս տի կա նութ յան վար վե ցո ղութ յան վե րա
բեր յալ բո ղոք նե րի թի վը և  այլն): Ներ կա յումս մշակ վում են գնա հատ ման գոր ծիք ներ, 
ո րոնք թույլ կտան չա փել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման` հա մայն քում 
այ դօ րի նակ գոր ծե լա կեր պի ար ժե քը և՛ քա նա կա կան, և՛ ո րա կա կան մա կար դա կում:
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Ստորև թվարկ վող դա սե րը հիմն ված են այն բնա գա վա ռի փոր ձի վրա, երբ ի րա կա
նաց վում էր 4րդ գլ խի թե մա հան դի սա ցող հա յե ցա կար գը:

• Ա ռա ջին դա սը՝ ու սուց ման մա սով, նե րա ռում էր այն գա ղա փա րը, որ ա ռա ջին քայ լը 

պետք է լի նի ոս տի կան նե րի ու սու ցու մը, որ պես զի նրանց դարձ նեն ինս տի տու ցիո

նալ փո փո խութ յուն նե րի կրող ներ: Այս մո տե ցումն օգ տա գործ վել է Քվե բե կում (Կա

նա դա), որ տեղ միև նույն պար տա դիր ու սու ցումն ան ցել են բո լոր նոր ըն դուն ված 

ոս տի կան նե րը՝ ան կախ այն բա նից` նրանց վար ձել են տե ղա կա՞ն, տա րա ծաշր ջա

նա յի՞ն, թե՞ ազ գա յին ոս տի կա նութ յու նում ծա ռա յե լու հա մար: Շու տով հաս կա ցան, 

որ մարդ կանց չի կա րե լի ու սու ցա նել ա ռանց սկզբում ինս տի տու ցիո նալ նպա

տակ նե րը քննար կե լու: Որ քան էլ որ կար ևոր են մար դիկ և  կազ մա կեր պութ յու նում 

նրանց ազ դե ցիկ լի նե լը, նրանք միայ նակ չեն կա րող ա պա հո վել է թի կա կան մշա

կույ թի ի րա կա նա ցումն ա ռանց ինս տի տու ցիո նալ մե խա նիզմ նե րի ու ղե կա վա

րութ յան ա ջակ ցութ յան:

• Երկ րորդ դա սը վե րա բե րում է ու սուց ման տե սա կին: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ու

սուց ման նպա տակ նե րը չպետք է չա փից ա վե լի հա վակ նոտ լի նեն: Կար ևորը ոս

տի կա նութ յան շրջա նում է թի կա յի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան բարձ րա ցումն 

է` սո ցիա լա կան կար գա վոր ման տար բեր ե ղա նակ նե րին նրանց ծա նո թաց նե լու 

մի ջո ցով, ո րոնք կա ռա վա րում են նրանց աշ խա տան քը (ժո ղովր դա վա րութ յան և  

ար ժեք նե րի վե րա բեր յալ դա սըն թաց)` ն րանց տա լով այն պետ քա կան գոր ծիք նե րը, 

ո րոն ցով կլու ծեն ի րենց ա մե նօր յա աշ խա տան քում ա ռա ջա ցող եր կընտ րանք նե

րը (ո րո շում նե րի կա յա ցում): Ու սուց ման եր րորդ տե սակն ու շադ րութ յան կենտ րո

նում է պա հում իշ խա նութ յան և  լիա զո րութ յուն նե րի գա ղա փա րը, ո րը կար ևոր է 

նաև ա վագ ոս տի կան նե րի հա մար, ու մից ա նընդ հատ կպա հանջ վի ի րենց իշ խա

նութ յու նը հա վաս տել շար քա յին նե րի վրա այն պայ ման նե րում, երբ իշ խա նութ յու

նը, հա վա նա բար, ա նընդ հատ կվի ճարկ վի: Այդ իշ խա նութ յու նը կվի ճարկ վի ոչ թե 

ըմբոստությամբ, այլ է թի կայի նորմերին համապատասխան, ո րով մենք նկա տի ու

նենք, որ հենց որ ոս տի կա նութ յու նը սո վո րի պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ նել 

Քա ղած դա սերն ու հա ջո ղութ յան 
գոր ծոն նե րը

6
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իր մաս նա գի տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար և  այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կաս

կա ծի տակ դնի յու րա քանչ յուր ի րա վի ճա կա յին հա մա տեքս տում, ա պա կձևա վո րի 

այդ հար ցե րը մեկ այլ հաս տա տութ յան և  այն մարդ կանց փո խան ցե լու բնա կան 

մի տում, ով քեր դա ա մե նա շատն են խորհր դան շում՝ վե րա դա սին: Որ պես այդ պի

սին, նրանք կա րիք կու նե նան լիա զո րութ յուն ներն է թի կա կան  ձևով ստանձ նե լու: 

Սա է ու սուց ման եր րորդ տե սա կի նպա տա կը:

• Եր րորդ դա սը, որն ի հայտ ե կավ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում տա սը տար վա 

աշ խա տան քի արդ յուն քում, ղե կա վա րութ յու նից խիստ հանձ նա ռութ յան ա պա հով

ման կար ևո րութ յունն է: Այդ հանձ նա ռութ յու նը չի կա րող  պա սիվ լի նել և չ պետք 

է մնա զուտ հրա մա նա տա րա կան մա կար դա կում: Ա վե լի շուտ այն պետք է ար

տա ցոլ վի տե ղում՝ փո փո խութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յան ըն դուն ման մի ջո ցով, 

պրոբ լեմ նե րի հաս տատ մամբ և  ղե կա վար ման մո տեց ման նոր տե սակ նե րին ֆոր

մալ հանձ նա ռութ յամբ, ո րոնց ժա մա նակ շա հագր գիռ կող մե րը նե րա ռում են շար

քա յին նե րին, ա վագ ոս տի կան նե րին ու անձ նա կազ մին:

• Եվ, վեր ջա պես, չոր րորդ դա սը վե րա բե րում է չե զոք եր րորդ կող մի կամ միջ նոր դի 

ներ կա յութ յանն ու դե րա կա տա րութ յա նը: Սկզբում կար ծում էին, որ հաս տա տութ

յուն ներն ու նակ են այ դօ րի նակ փո փո խութ յուն ներն ի րենք ա ռաջ բե րե լու: Այդ 

ո լոր տում կա տար ված դի տար կում ներն ու  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ղե կա

վա րութ յան հանձ նա րա րա կան նե րը բե րե ցին այդ են թադ րութ յան վե րա նայ մա նը, 

հա մե նայն դեպս, մա սամբ: Թե պետ դեռևս կար ծում են, որ է թի կա յի հար ցե րում 

վճռո րոշ է զար գաց նել կա ռույց նե րի ինք նա վա րութ յու նը, սա կայն նաև հաս կա ցել 

են, որ կար ևոր ու,  ո րոշ դեպ քե րում, ան գամ վճռո րոշ է այ դօ րի նակ փո փո խութ

յուն նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ հե տա մուտ լի նել է թի կա յի գծով մաս նա գե

տի  ա ջակ ցութ յա նը: Է թի կա յի գծով մաս նա գե տի ներ կա յութ յու նը կար ևոր է եր կու 

պատ ճա ռով՝

1. կա ռույ ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա ճախ չու նեն փո փո խութ յուն ներ պար տադ րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ օ րի նա կա նութ յուն (լեգիտիմություն).

2. դրսի տե սա կե տը կար ևոր է, որ պես զի հաղ թա հար վի նոր մա տիվ կու րութ յու նը, 
ո րը սո վո րա բար ազ դում է կա ռույ ցի ան դամ նե րի վրա:

Է թի կա յի գծով մաս նա գե տի ներ կա յութ յունն ու նրա հա ջող ված աշ խա տան քը եր կու 
կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն կու նե նան. ա ռա ջի ն` կա ռույ ցի ներ սում է թի կա կան մո տե
ցու մը փոր ձար կող ան հատ նե րի օ րի նա կա նութ յու նը, և երկ րոր դ` կազ մա կեր պութ յան ղե
կա վար նե րին տա լով այն վճռա կան տարածությունը, ո րը նրանց անհ րա ժեշտ է ժա մա
նա կի ըն թաց քում ի րենց աշ խա տան քի շուրջ խորհր դա ծե լու և  այն հաս կա նա լու հա մար:
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6.1. Ոս տի կա նութ յան հա ջող ված ու սուց ման բա նա լին 

Այս են թա բաժ նում ներ կա յաց ված են այն հիմ նա կան տար րե րը, ո րոնք հար կա վոր 
է հաշ վի առ նել ոս տի կան նե րին է թի կա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու հա ջո ղութ յան 
հա մար:

Ոս տի կա նա կան մի ջա վայ րում է թի կա յի  բա րե հա ջող ի րա կա նա ցու մը կախ ված է 
ե րեք կար ևոր գոր ծոն նե րից՝

1. Է թի կա յի են թա կա ռուց ված քի ստեղ ծում, որն ա պա հո վում է նոր հա վա քա գրված
նե րի պատ շաճ ու սու ցու մը և  ար դեն իսկ աշ խա տող նե րի շա րու նա կա կան ու սու
ցու մը: Այս են թա կա ռուց ված քի նպա տա կը տե ղե կատ վութ յուն փո խան ցե լու և  
այն մշտա դի տարկ ման են թար կե լու հա մար տարածքի ստեղ ծումն է, որ պես զի, 
մի կող մից, է թի կա յի չա փա նիշ նե րը պահ պա նեն և՛  կազ մա կեր պութ յու նը, և՛ ն րա 
ան դամ նե րը, իսկ մյուս կող մից՝ լի նեն մար դիկ, ով քեր կվե րահս կեն ու կպահ պա
նեն է թի կա յի վե րա բեր յալ այդ մտա հո գութ յու նը և  կօգ նեն շտկե լու խնդրա հա րույց 
ի րա վի ճակ նե րը:

2. Ա ջակ ցող են թա կա ռուց ված քի ստեղ ծում, ո րը նե րա ռում է ար ժեք նե րի կա նո նա
դրութ յուն, ո րը պաշտ պան վում է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան կող մից, վար վե ցո
ղութ յան կա նո նա գիրք (է թի կա յի կա նո նագր քով), է թի կա յի վե րա բեր յալ հարց ման 
մե խա նիզմ ներ և  բա զում շա հագր գիռ կող մե րից կազմ ված ի րա կա նաց նող խումբ: 
Է թի կա յի ու սուց մա նը միտ ված նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հիմ նա կան նպա տա կը ոչ 
թե մեր ոս տի կան նե րին ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում սո վո րող ու սա նող նե րի վե
րա ծելն է, այլ նրանց  օգ նել գործն ա նե լու հա մար նոր ձևեր սո վո րել, ամ րապն դել 
ու թար մաց նել խորհր դակ ցե լու նրանց հմտութ յուն նե րը: Եվ, վեր ջա պես, էա կան է 
ղե կա վա րութ յան հա մա ձայ նութ յու նը:

3. Ղե կա վար թի մի ստեղ ծու մը, ո րը ցան կութ յուն ու նի ներգ րա վելու և՛ օ պե րա տիվ 
աշ խա տա կից նե րին, և՛ ղե կա վար նե րին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ըն թա ցիկ 
և  ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման մեջ: Ա ռանց  ղե կա վա րութ յան ան վե րա պահ 
ա ջակ ցութ յան, ա ռանց խորհր դա ծե լու և  փո փո խութ յուն նե րի հանձ նա ռութ յան 
է թի կա յի մա սով որ ևէ նա խա ձեռ նութ յուն դա տա պարտ ված է ձա խող ման: Միայն 
ան հատ նե րը չեն կա րող ա ռաջ բե րել ինս տի տու ցիո նալ փո փո խութ յուն ներ:
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Կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու նպա տա կով է թի կան ոս տի կա նա կան մի ջա վայր 
ներ մու ծե լը ոս տի կա նութ յան հա մար մեծ մար տահ րա վեր է: Դրան դի մա կա յե լու հա մար 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է ներ քին կա ռույց նե րում ա պա հո վեն ա ջակ
ցութ յուն  է թի կա յին, սա կայն ա ռա վել կար ևոր է, որ նրանք է թի կան նե րա ռեն  հենց 
ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քում: Ոս տի կա նութ յու նը պետք է նաև ընդգ ծի կազ մա կեր
պութ յուն նե րի կող մից ավ տո րի տար ու վե րահս կող դե րա կա տա րութ յու նից մեկ այլ դե
րա կա տա րութ յան անց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: Այդ դե րա կա տա րութ յու նը նե րա ռում 
է օ րենսդ րութ յան կա տա րու մը, ինչ պես նաև  հան րութ յա նը սպա սար կելն ու նրա պաշտ
պա նութ յու նը: Դրա նպա տակն է դառ նալ «է թի կա յի վրա հիմն ված» կազ մա կեր պութ
յուն ներ,  ո րոնց աշ խա տան քի գա ղա փա րը հաշ վի է առ նում և՛ նրանց աշ խա տա կից նե
րին, և՛ այն հա մայնք նե րը, ո րոնց հետ նրանք հա մա գոր ծակ ցում են հա սա րա կութ յան 
բա րե կե ցութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Որ պես զի այս խո շոր փո փո խութ յուն ներն ի րա կա նաց վեն, ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յա նը ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յունն անհ րա ժեշտ է ոչ միայն գոր ծըն թա ցը ուղ ղոր
դե լու, այլ նաև խու սա փե լու հա մար այն բա նից, որ է թի կան չդարձ նեն մարդ կա յին ու 
կա ռա վար չա կան ռե սուրս նե րի բա ցա ռիկ վե րահս կո ղութ յան ներ քո գտնվող պարզ գոր
ծիք: Քա նի որ է թի կան առնչ վում է մաս նա գի տա կան բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րին և  ազ
դում է կա ռույ ցի բո լոր կող մե րի վրա, այն պետք է դառ նա ամ բողջ կազ մա կեր պութ յան 
պա տաս խա նատ վութ յան առարկան: Միև նույն ժա մա նակ, է թի կա յի են թա կա ռուց ված
քի ի րա կա նա ցու մը և  է թի կա յին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յու նը ա ռաջ են բե րում չե զոք 
եր րորդ կող մի միջ նոր դի մաս նակ ցութ յու նը:

Կա ա ջակ ցութ յան ե րեք տե սակ, ո րը հար կա վոր է ցու ցա բե րել ոս տի կա նութ յան ղե
կա վա րութ յանն ու ա վագ ոս տի կան նե րին՝

1. հա մա պա տաս խան ու սու ցում բո լոր ան դամ նե րի հա մար՝ շեշ տը դնե լով է թի կա
յի «փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող նե րի» հա մար հա տուկ ու սուց ման վրա, ով
քեր պետք է լի նեն ակ տիվ պրո ֆե սիո նալ ներ, ներ կա յաց նեն հրա մա նա տա րա կան 
շղթա յի բո լոր մա կար դակ նե րը և  պա տաս խա նա տու լի նեն ա վագ ոս տի կան նե
րին նրանց  ա մե նօր յա ո րո շում նե րի կա յաց ման ժա մա նակ  ա ջակ ցե լու, օգ նե լու և 
 բա ցարկ հայ տա րա րե լու հա մար.

2. է թի կա յի են թա կա ռուց ված քի տե ղա կա յու մը, որն ա վե լին է, քան վար վե ցո ղութ յան 

Եզ րա կա ցութ յուն ներ. Գլուխ 4 
7
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հա սա րակ կա նո նա գիր քը, և  ո րի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը մշտա կան հի մունք նե
րով է թի կան մի ամ բողջ հաս տա տութ յան պա տաս խա նատ վութ յու նը դարձ նելն է, 
որ պես զի ա վագ ոս տի կան նե րը, ինչ պես նաև շար քա յին ան դամ նե րը ստիպ ված 
չլի նեն կրել ի րեն ցից ա մեն օր պա հանջ վող է թի կա յի ընտ րութ յան բե ռը.

3. միաս նա կան կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րի ի րա կա նա ցում, որ պես զի ե րաշ խա
վոր վի, որ այդ ո լոր տում ծա գող ար ժեք ներն ու հար ցե րը հաշ վի առն վեն ղե կա
վա րութ յան կող մից՝ օգ տա գոր ծե լով այն, ին չը կոչ վում է կո լե գիալ ղե կա վար ման 
մո տե ցում՝ ի տար բե րութ յուն մաս նակ ցա յին ղե կա վար ման մո տեց ման:

Ի լրումն այդ պայ ման նե րի` է թի կա յի բնա գա վա ռում ոս տի կան նե րին ցու ցա բեր ված 
ա ջակ ցութ յու նը նրանց կօգ նի է թի կան նե րա ռե լու ի րենց ա մե նօր յա աշ խա տան քում՝ 
միա ժա մա նակ խրա խու սե լով կազ մա կեր պութ յու նում է թի կա յի հե տա գա զար գա ցում
նե րը: Մաս նա վո րա պես, այդ ա ջակ ցութ յու նը կօգ նի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե
րին՝ ընդ լայ նե լու ի րենց պայ քարն ընդ դեմ կո ռուպ ցիա յի՝ դե պի ա ռա վել գլո բալ մո տե
ցում այդ հիմ նախնդ րին:
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Գլուխ 4      Է թի կա կան հար ցե րի ա ռաջ կանգ նած 

                  ոս տի կան նե րին ցուցաբերվող աջակցությունը

Այս գլու խը կար դա լուց հե տո ինչ պի սի՞ն է Ձեր ար ձա գան քը: Արդ յո՞ք այս գլխում 
կա յին նոր տե ղե կութ յուն ներ, ո րոնք Դուք կա րող եք օգ տա գոր ծել Ձեր ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յու նը բա րե լա վե լու հա մար: Արդ յո՞ք կան փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք կա րե լի է 
կա տա րել Ձեր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում:

Ստորև բեր ված է ինք նագ նա հա տում, ո րը կօգ նի պա տաս խա նե լու այս և  այլ հար
ցե րի: Սույն հիմ նա կան գնա հա տու մը նպա տակ ու նի օգ նե լու Ձեզ՝ գնա հա տե լու ի րա վի
ճա կը Ձեր սե փա կան ծա ռա յութ յու նում, ո րո շե լու, թե արդ յոք պետք է փո փո խութ յուն ներ 
ար վեն, ինչ պես նաև այդ փո փո խութ յուն ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար գա ղա փար նե րի 
հե տա խուզ ման մի ջոց ներ: Այս գլխում ներ կա յաց ված գա ղա փար նե րը կի րա ռե լու հա
մար ա վե լի հա մա պար փակ մո տե ցում մշա կե լու նպա տա կով կա րե լի է կազ մա կեր պել 
ու սում նա կան պա րապ մունք ներ կամ աշ խա տան քա յին խմբեր, որ պես զի լրաց նեն այս 
գնա հա տու մը և դ րա հի ման վրա շա րու նա կեն աշ խա տան քը: Ի լրումն դրա՝ կա րող է օգ
տա կար լի նել կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հար ցե րի ազ գա յին կամ մի ջազ գա յին 
մաս նա գետ նե րի ա ջակ ցութ յու նը:

Հար ցեր Ի՞նչ կա րող ենք մենք ա նել 
թույլ կող մե րը ծած կե լու 
հա մար

Ինչ պե՞ս դա ա նել

Արդ յո՞ք մենք տեղ յակ 
ենք մեր հա սա րա կութ
յու նում տե ղի ու նե ցող 
փո փո խութ յուն նե րին 
և  մեր գոր ծու նեութ
յունն ի րա կա նաց նե լու 
ե ղա նա կի վրա դրանց 
հետևանք նե րին:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք`

• պար զել այդ փո փո խութ

յուն նե րը.

• գնա հա տել մեր գոր ծու

նեութ յան վրա դրանց ազ

դե ցութ յու նը.

• գնա հա տել, թե որ տեղ 

մենք պետք է ծրա գրենք 

բա րե փո խում ներ.

Մենք կա րող ենք`

• կազ մա կեր պել գա ղա

փար նե րի հե տա խու զում/

աշ խա տա ժո ղով ներ (տե՛ս 

գ նա հատ ման սե մի նա րի 

մո դե լը).

• ներգ րա վել փոր ձա գե տի 

կամ/և  աշ խա տան քա յին 

խումբ.

• կապ հաս տա տել քա 

ԻՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 

ԱՂ ՅՈՒ ՍԱԿ
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• պար զել հա ջո ղութ յան գոր

ծոն նե րը և  ձա խո ղում նե րի 

ռիս կե րը:

  ղա քա ցիա կան հա սա րա

կութ յան հետ` հաս կա նա

լու հա մար նրա ակն կա 

լիք նե րը.

• կապ հաս տա տել ոս տի

կա նա կան այլ ծա ռա յութ

յուն նե րի հետ` սո վո րած 

դա սե րը, ա ռա ջա վոր փոր

ձը և  օ րի նակ նե րը  հա վա

քե լու նպա տա կով.

• հղում ա նել    «Ոս տի կա

նա կան ծա ռա յութ յու նում 

ա ջակ ցութ յան կա ռա վա

րու մը» բաժ նին.

• հղում ա նել նաև 2րդ և 

8րդ գ լուխ նե րին:

Դի տո ղութ յուն: Կա րող 

են օգ տա կար լի նել 9րդ 

գլ խում նկա րագր ված գոր

ծիք նե րը: 

Արդ յո՞ք մենք այդ փո
փո խութ յուն նե րի հետ
ևանք նե րը դրել ենք 
մեր անձ նա կազ մի կող
մից պա հանջ վող նոր 
հմտութ յուն նե րի վրա:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող ենք`

• ստեղ ծել նոր ոս տի կա նի կեր

պա րը.

• սահ մա նել, թե ո րոնք են 

նրա նից պա հանջ վող հմտու

թ յուն նե րը.

• հա մա պա տաս խա նա  բար 

գնա հա տել մեր ու սու ցո

ղա կան ծրագ րե րը.

• սահ մա նել, թե որ տեղ մենք 

պետք է ծրա գրենք բա րե

փո խում ներ:
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Արդ յո՞ք մեր ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յու նը 
մշա կել է է թի կա յի հա
մա պա տաս խան են թա
կա ռուց վածք, ո րը կօգ նի 
ոս տի կան նե րին` դի մադ
րե լու կո ռուպ ցիա յին:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք`

• գնա հա տել մեր ի րա վի ճակն 

այն բա նի հա մե մատ, թե ինչ 

է հար կա վոր.

• ո րո շել, թե որ տեղ պետք է 

գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար

կել.

• պատ րաս տել գոր ծո ղութ

յուն նե րի ծրա գիր:

Արդ յո՞ք մեր ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յու նը 
մշա կել է է թի կա յի կա
ռա վա րում, ո րը հա մա
հունչ է նրա սահ մա նած 
ար ժեք նե րին:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող ենք`

• գնա հա տել մեր ի րա վի ճակն 

այն բա նի հա մե մատ, թե ինչ 

է հար կա վոր.

• ո րո շել, թե որ տեղ պետք է 

գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար

կել.

• պատ րաս տել գոր ծո ղութ

յուն նե րի ծրա գիր:
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Այս գլխում քննարկ վում են կո ռուպ ցիա յի և  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներ
քին վե րահս կո ղութ յան միջև ե ղած կա պե րը: Ու սում նա սիր վում է այն հար ցը, թե ինչ պես 
լավ կազ մա կերպ ված ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը կա րող է օգ նել հայտ նա
բե րե լու ու կան խար գե լե լու ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան և  ոչ է թի կա կան 
վար քա գի ծը: Քննարկ վում են ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գին ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րը, պարզ վում են այն հիմ նախն դիր նե րը, ո րոնք կա րող են ի հայտ գալ դրա 
նա խագ ծի սխալ նե րից, նկա րագր վում են  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ներ քին վե
րահս կո ղութ յան հետ կապ ված դե րա կա տա րութ յունն ու պա տաս խա նատ վութ յուն նե րը: 
Ներկա գլխում ներ կա յաց ված է այն շրջա նա կը, ո րը թույլ է տա լիս խոր հել ներ քին վե
րահս կո ղութ յան մա սին, ա ռա ջարկ վում են ու ղե նիշ ներ այն գործ նա կա նում ի րա կա նաց
նե լու վե րա բեր յալ: Գլու խը եզ րա փակ վում է քննարկ ման հա մար ա ռա ջարկ վող հար ցե
րով և  ինք նագ նա հա տում անց կաց նե լու հար ցա թեր թի կով: Այդ նյու թը կա րող է հիմք 
ծա ռա յել սե մի նար նե րի և  ու սում նա կան պա րապ մունք նե րի հա մար:

Սույն գլխի նպա տա կը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ան դամ նե րի այն վար քագ ծի 
և   գոր ծո ղութ յուն նե րի նույ նա կա նաց ման վե րահս կո ղութ յան նա խագ ծումն ու գոր ծա
ծութ յունն է, ո րոնք խախ տում են ծա ռա յութ յան և ն րա ան դամ նե րի կող մից պար տա դիր 
կեր պով հարգ վող ար ժեք նե րը, կա նոն նե րը, նոր մերն ու վար քը:

1.1. Ի՞նչ է վե րահս կո ղութ յու նը

Այս գլխի նպա տակ նե րի հա մար վե րահս կո ղութ յուն նշա նա կում է ա պա հո վել ոստի 
կա նա կան ծա ռա յութ յան գոր ծու նեութ յունն այն պես, ինչ պես այն ծրագր վել է: Վե րա
հսկո ղութ յան հա մա կար գերն ա պա հո վում են ներ քին և/ կամ ար տա քին վստա հութ յուն, 
որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան «կա ռա վար ման հա մա կար գը» լավ է գոր ծում: Ներ քին 
վե րահս կո ղութ յու նը նե րա ռում է ոս տի կա նութ յան ներ սում կա տար ված ու նա խա ձեռն
ված բո լոր աս պեկտ ներն ու գոր ծու նեութ յան տե սակ նե րը: Վե րահս կո ղութ յան մի ջոցնե 
րը, ո րոնք ի րա կա նաց վում են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նից դուրս գտնվող հաս
տա    տութ յուն նե րի կամ ան հատ նե րի կող մից, վկա յա կոչ վում են իբրև ար տա քին վե րա
հսկողութ յուն (տե՛ս Գ լուխ 6):

Դժվար է հստակ սահ ման անց կաց նել  ներ քին ու ար տա քին վե րահս կո ղութ յան 

Ներածություն 

5րդ գլխի
1
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մե խա նիզմ նե րի միջև, քան զի դրանք հա ճախ փոխ կա պակց ված են: Օ րի նակ՝ կո ռում
պաց ված ոս տի կա նին դա տա կան կար գով հե տապն դե լը մի գոր ծըն թաց է, որն անց նում 
է մի քա նի կա ռույց նե րի մի ջով` սկսած ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նից և  անց նե լով 
հանձ նա ժո ղով նե րի, գան գա տարկ ման խոր հուրդ նե րի, ան կախ տես չութ յուն նե րի, մար
դու ի րա վունք նե րի գրա սեն յակ նե րի կամ դա տա խազ նե րի մի ջով, վերջ նա կան տես քի 
բեր վե լով դա տա րան նե րում:

Որ պես զի հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց ներն արդ յու նա վետ լի նեն, կար ևոր է, որ հա կա
կո ռուպ ցիոն նա խա ձեռ նութ յուն նե րը և դ րանց հա մար պա տաս խա նատ վութ յու նը ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ներ սից: Ա հա թե ին չու ներ քին վերահս կո ղութ յունն այդ քան 
կար ևոր է ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում: Ար տա քին մար մին նե րը, 
ո րոնք կա րող են քննել և  ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նել, նույն պես կար ևոր են, սա
կայն ոչ բա վա րար: Ի վեր ջո, հենց իր` ոս տի կա նութ յան գործն է ձեռ նար կել անհ րա ժեշտ 
գոր ծո ղութ յուն ներ ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան կան խար գե լե լու և  այն բա ցա հայ
տե լու հա մար:

Ընդ հա նուր առ մամբ ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը`

• լու սա բա նում է նպա տա կի և  արդ յուն քի կամ ան հա տի վար քագ ծի և 

 կազ մա կեր պութ յան ար ժեք նե րի ու նոր մե րի միջև ե ղած ան հա մա պա տաս խա

նութ յուն նե րը (տե՛ս 2րդ և  3րդ գ լուխ նե րը).

• չա փում է ի րա կա նա ցու մը.

• գնա հա տում է կազ մա կեր պութ յու նը կամ դրա մի մա սը.

• դյու րաց նում է ուղ ղիչ մի ջո ցա ռում նե րը.

• ներ կա յաց նում է տվյալ ներ ե լա կե տա յին կամ ու սում նա կան նպա տակ նե րի հա մար:
Կա ռա վար ման և  գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սով ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը գնա հա

տում է`

• արդ յո՞ք հա սել են ծա ռա յութ յան, կոնկ րետ ստո րա բա ժան ման կամ հա տուկ գոր ծո

ղութ յան նպա տակ նե րին.

• արդ յո՞ք հա սած արդ յու նքնե րի մա սով  ռե սուրս ներն արդ յու նա վետ կեր պով են օգ

տա գործ վում:
Անվ տան գութ յան մա սով ներ քին վե րահս կո ղութ յունն ստու գում է`

• արդ յո՞ք կազ մա կեր պութ յու նը ձեռ նար կել է անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ` կաս կա ծե լի 

անձ նա կազմ վար ձե լուց կամ պա հե լուց խու սա փե լու հա մար.

• գաղտ նի տվյալ նե րը և  տե ղե կատ վութ յու նը պաշտ պան վա՞ծ են, թե՞ ոչ.

• կար ևոր վայ րերն ու տե ղանքն ա պա հո՞վ են, թե՞ ոչ:
Օ րի նա կա նութ յան մա սով ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը ու սում նա սի րում է`

• արդ յո՞ք ձեռ նարկ ված մի ջոց ներն օ րի նա կան են և  հա մա չափ են ե ղել.

• արդ յո՞ք հա մա ձայ նեց ված ըն թա ցա կար գե րը պահ պան վել են.
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• արդ յո՞ք ծա ռա յութ յունն ու նրա անձ նա կազմն ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար 

հաշ վե տու են:
Է թի կա յի մա սով ներ քին վե րահս կո ղութ յունն ամ րապն դում է`

• ամ բողջ անձ նա կազ մի նկատ մամբ և  ոս տի կա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րին են թա

կա ան ձանց հա վա սար վե րա բեր մուն քը.

• ծա ռա յութ յան սահ մա նած ար ժեք նե րի, նոր մե րի ու է թի կա յի կա նոն նե րի նկատ

մամբ հար գան քը:
Վե րահս կո ղութ յու նը գոր ծադր վում է կազ մա կեր պութ յան72 ներ սում և դ րա նից վեր  

տար բեր մա կար դակ նե րում:

1.1.1. Վե րահս կո ղութ յու նը պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նի ե րեք 

          մա կար դա կի

1. Ան հա տա կան մա կար դա կը

Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը գոր ծե լու հա մար կար ևոր է, որ պես զի ոս տի կան նե րը 
տեղ յակ լի նեն այն ար ժեք նե րին ու նոր մե րին, ո րոնք հար կա վոր է հար գել, և  ո րոնք վե
րահս կո ղութ յան օբ յեկտ ներն են, ու նաև հաս կա ցել են ի րենց կազ մա կեր պութ յան վե
րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րը: Նրանք պետք է հաս կա նան, որ ներ քին վե րա հսկո
ղութ յան մե խա նիզմ նե րը կա րող են ան հիմն մե ղադ րանք նե րի դեպ քում նաև պաշտ պա
նել ի րենց և  օգ նել խու սա փելու չմտած ված սխալ նե րից: 4րդ գլ խում ներ կա յաց ված է 
է թի կա կան հիմնախնդիրնե րի ա ռաջ կանգ նած ոս տի կան նե րին ա ջակ ցե լու վե րա բեր յալ 
լիար ժեք քննար կում (տե՛ս Աղ յու սակ 1ը` բո լոր ե րեք մա կար դակ նե րը հա մե մա տե լու հա
մար):

2. Գոր ծըն թա ցի մա կար դա կը

Ոս տի կա նութ յան ա մե նօր յա աշ խա տան քում կո ռուպ ցիա յի հնա րա վո րութ յուն նե
րը նվա զա գույ նի հասց նե լու կար ևոր մի ջոց է այն բա նի ե րաշ խա վո րու մը, որ ըն թա ցիկ 
ա ռա ջադ րանք նե րը փաս տաթղ թա վոր վեն և  ի րա կա նաց վեն ըն թա ցա կար գե րի սահ
ման ված կա նոն նե րի հա մա ձայն: Հարկ ե ղած դեպ քում այդ ըն թա ցա կար գե րի կա նոն նե
րը պետք է վե րա նայ վեն, վե րաց վեն կո ռուպ ցիա յի հնա րա վոր ա ռիթ նե րը: Օ րի նակ՝ ըն
թա ցա կար գե րը պետք է ա պա հո վեն, որ ոչ ոք չկա րո ղա նա ֆի նան սա կան գոր ծարք ներն 
սկզբից մինչև վերջ միայ նակ վա րել. մեկ բա ժան մուն քի կամ ան ձի կող մից կա տար վող 
այդ աշ խա տան քը վե րահսկ վի մեկ այլ բա ժան մուն քի կամ ոս տի կա նի կող մից (տե՛ս  Աղ
յու սակ 1ը` բո լոր ե րեք մա կար դակ նե րը հա մե մա տե լու հա մար):
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3. Ինս տի տու ցիո նալ/կազ մա կեր պա կան մա կար դա կը
     

Կո ռուպ ցիան կա րող է խրա խուս վել կա ռա վար չա կան և  կազ մա կեր պա կան թույլ կող մե
րի պատ ճա ռով, իսկ ներ քին վե րահս կո ղութ յունն օգ նում է պար զե լու և շտ կե լու այդ խո ցե լի 
կող մե րը: Ստորև տե՛ս  Աղ յու սակ 1ը` բո լոր ե րեք մա կար դակ նե րը հա մե մա տե լու հա մար:

Աղ յու սակ 1:  Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նում հնա րա վոր թույլ կող մի 

  օրի նակ ներ 

Ան հա տա կան մա կար դակ

Ոս տի կան նե րը Ոս տի կան նե րը, հա վա նա բար, ծա ռա յութ յան այն 
տարրն են, որն ա մե նա խո ցե լին է կո ռուպ ցիա յի 
առումով: Ոս տի կան նե րի շփու մը հան րութ յան հետ, 
կա լա նե լու և  մե ղադ րե լու նրանց ի րա վա սութ յու նը, 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին նրանց ի րա զեկ վա ծութ
յու նը և տվյալ նե րի հա սա նե լիութ յու նը կո ռուպ ցիոն 
վար քագ ծի հա մար բա զում հնա րա վո րութ յուն ներ 
են ա պա հո վում: Ոս տի կան նե րը կա րող են նաև հան
դի պել մարդ կանց, ով քեր կփոր ձեն կա շա ռել իրենց:

Գոր ծըն թա ցի մա կար դա կը

Բարձրռիս կա յին ջո կատ նե րը Բարձրռիս կա յին ջո կատ նե րում աշ խա տող 
ոս տի  կան նե րը, ինչ պես օ րի նակ` մարմ նա վա ճա
ռութ յան կամ թմրան յու թե րի դեմ պայ քա րի ջո
կատ նե րը, կանգ նած են կո ռուպ ցիա յի բարձր 
ռիս կի ա ռաջ: Ներ քին վե րահս կո ղութ յան մե խա
նիզմ ներն այդ ո լորտ նե րում  կա րող են նպա տա
կա յին ա ջակ ցութ յուն ա ռա ջար կել: 

Ոս տի կա նա կան գոր ծո ղութ յուն
ներ, գոր ծե լա կերպ և  ըն թա ցա
կար գեր

Օ պե րա տիվ այն պի սի գոր ծըն թաց ներ, ինչ պի
սիք են ձեր բա կա լութ յուն նե րը, հար ցաքն նութ
յուն նե րը և  կա լան քը, ոս տի կան նե րին ըն ձե ռում 
են կո ռում պաց ված վար քագ ծի  հնա րա վո րութ
յուն ներ և  գայ թակ ղութ յուն: Հա մա պա տաս խան 
ըն թա ցա կար գե րը և կոնկ րետ ներ քին վե րա
հսկողութ յան մի ջոց ներն այդ հար ցե րը  տար
բեր ձևով են քննում, որ պես զի ռիս կը հասց նեն 
նվազա  գույ նի: 
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Մարդ կա յին ռե սուրս ներ Հա վա քագ րումն ու ա ռաջ խա ղա ցու մը հատ
կա պես խո ցե լի են կա շառ քի ու ա նազ նիվ կամ ոչ 
է թի կա կան վար քագ ծի նկատ մամբ: Աշ խա տան
քի վերց նելն ու ա ռաջ խա ղա ցու մը պետք է հիմ
նված լի նեն թեկ նա ծո ւի ո րակ նե րի պար բե րա
կան ստուգ ման և գ նա հատ ման վրա: Գնա հատ
ման այդ հա մա կար գե րը կազ մում են ներ քին 
վերա հս կո ղութ յան հա մա կար գի մա սը:

Տվյալ նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը

Փաս տաթղ թերն ու տվյալ նե րի շտե մա րա նը 
կա րող են պա րու նա կել տե ղե կութ յուն ներ, ո րոնք 
հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում հան ցա
գործ նե րի կամ հան ցա վոր կազ մա կեր պութ յուն
նե րի հա մար, ուս տի կա րող են դառ նալ կո ռուպ
ցիա յի աղբ յուր: Ներ քին վե րահս կո ղութ յունն 
ա պա հո վում է այդ տե ղե կութ յուն նե րը և  կան
խում դրանց գո ղութ յու նը կամ սխալ օգ տա գոր
ծու մը: 

Կազ մա կեր պա կան մա կար դակ

Շի նութ յուն նե րը Ոս տի կա նութ յան շեն քե րի ո րոշ տա րածք ներ, 
զո րօ րի նակ` թան կար ժեք տեխ նի կա յի, կան խիկ 
դրա մի կամ գաղտ նի տվյալ նե րի պա հեստ նե րը, 
կո ռուպ ցիա յի մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ են ըն ձե
ռում: Ներ քին վե րահս կո ղութ յունն ա պա հո վում է 
բարձրռիս կա յին ո լորտ նե րի նույ նա կա նա ցու մը և 
դ րանց պատ շաճ անվ տան գութ յու նը:

Ղե կա վա րու մը Ոս տի կա նութ յան ղե կա վար նե րի կենտ րո
նա կան դիր քը և  ազ դե ցութ յու նը կո ռուպ ցիա յի 
բարձր աս տի ճա նի հնա րա վո րութ յուն են տալիս: 
Լավ կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմբե րը կարող 
են փոր ձել կա շա ռել ղե կա վար նե րին: Ներ քին 
վերահս կո ղութ յու նը պետք է սահ մա նա փա կի 
այդ հնա րա վո րութ յուն նե րը:
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Հա վա սա րութ յա նը 
միտ ված մի ջոց ներ

Սո ցիա լա կան ո րո շա կի խմբեր պատ մա  կա
նո րեն տու ժել են ոս տի կա նութ յան դրսևո րած 
խտրա կա նութ յու նից և  խո ցե լի են մնում ոչ է թի
կա կան վար քագ ծի, խտրա կա նութ յան և  շան
տա ժի նկատ մամբ` ի րենց սե ռի կամ ռա սա յա
կան պատ կա նե լութ յան պատ ճա ռով: Ներ քին 
վե րահս կո ղութ յան ըն թա ցա կար գե րը, ո րոնք ու
շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նում են այդ ռիս կե րի 
վրա, կա րող են այդ հիմ նախն դի րը հասց նել նվա
զա գույ նի:    

Թույլ կող մե րը Կազ մա կերպ ա կան թույլ կող մե րը կա րող են 
խրա խու սել ան հա տա կան կամ խմբա կա յին կո
ռուպ  ցիան: Վե րահս կո ղութ յու նը պետք է օգնի 
դրանք լու սա բա նե լու, որ պես զի  կի րառ վեն 
շտկող մի ջոց ներ (տե՛ս Գ լուխ 3):

Կապն այլ գլուխ նե րի հետ

Այս գլխում քննարկ ված ո րոշ թե մա ներ ա ռա վել ման րա մասն ներ կա յաց ված են նաև 
այլ գլուխ նե րում՝

2րդ գլ խում ներ կա յաց ված է, թե ար ժեք նե րը, կա նոն ներն ու վար քա գիծն ինչ պես են 
օգ տա գործ վում կո ռուպ ցիա յի դեմ:

3րդ գ լուխ` Կազ մա կեր պութ յու նը:
6րդ գ լուխ` Ար տա քին վե րահս կո ղութ յուն:
7րդ գ լուխ` Քն նութ յուն:
9րդ գ լուխ` Գոր ծիք նե րը:
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2.1. Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը զո րաց նում է ղե կա վա րու մը

• Վաղ կան խար գել ման հա մա կար գե րի ստեղ ծում, ո րոնք ղե կա վա րութ յա նը թույլ 

են տա լիս պար զել և շտ կել  ոս տի կան նե րի կող մից կա տար ված ար ժեք նե րի ու կա

նոն նե րի խախ տում նե րը՝ կան խար գե լե լով կազ մա կեր պութ յու նում կո ռուպ ցիա յի 

տա րա ծու մը:

• Կաս կա ծե լի անձ նա կազ մին աշ խա տան քի վերց նե լը կամ ա ռաջ տա նե լը կան խար

գե լե լը:

2.2. Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը բա րե լա վում է 
 ոս տի կա նութ յան ի մի ջը 

• Ծա ռա յութ յուն նե րի արդ յու նա վետ մա տուց ման ու ժե ղա ցում, ոս տի կա նութ յան կո

ռում պաց ված լի նե լու մա սին հան րութ յան տպա վո րութ յան կան խում այն դեպ քում, 

երբ ոս տի կա նութ յու նը կա րող է «միայն» ա նարդ յու նա վետ լի նել: Ա նարդ յու նա վե

տութ յան պատ ճա ռով ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման դան դա ղութ յու նը հան րա

յին ըն կալ ման վրա կա րող է ու նե նալ նույն ազ դե ցութ յու նը, ինչ երբ կա շառք ստա

նա լու հույ սով կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րը ձգձգում են ըն թա ցա կար գե րը:

• Նշում, որ կո ռուպ ցիան լրջո րեն է ըն կալ վում, և  խախ տում նե րը չեն հան դուր ժե լու:

• Թա փան ցի կութ յան քա ղա քա կա նութ յան մշա կում, ո րով հան րութ յա նը տե ղե կաց

նում են ոս տի կան նե րի կա տա րած կո ռուպ ցիոն մի ջա դե պե րի և  ի րա վա խախ տում

նե րի այլ տե սակ նե րի, ինչ պես նաև այդ ի րա վա խախ տում նե րին ծա ռա յութ յան 

ար ձա գան քի, այ դօ րի նակ գոր ծո ղութ յուն նե րի կրկնութ յու նից խու սա փե լու նպա

տա կով   ա վե լի ըն դար ձակ մի ջոց նե րի  մա սին:

Ին չո՞ւ է ներ քին 
վե րահս կո ղութ յու նը կար ևոր 
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում

2
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2.3. Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը  հաշ վե տու է դարձ նում 
 ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը 

• Հրա մա նա տա րութ յան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան ստեղ ծում, որ պես զի ղե կա վար

նե րը պա տաս խա նատ վութ յան կանչ վեն ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար, երբ 

խախ տում են օ րեն քով նա խա տես ված է թի կա յի կա նոն նե րը և  վար վե ցո ղութ յան 

ներ քին կա նո նա գիր քը:

2.4. Ներ քին վե րահս կո ղութ յունն օգ նում է հար գե լու է թի կան

• Է թի կա յի չա փա նիշ նե րի զո րա ցում և  ոս տի կան նե րի կող մից կազ մա կեր պութ յան 

սահ ման ված ար ժեք ներն ու նոր մե րը պահ պա նե լու ա պա հո վում: Ներ քին վերա 

հսկո ղութ յան մե խա նիզմ նե րը կա րող են ա պա հո վել, որ ոս տի կա նա կան ծա

ռա յութ յան բո լոր ան դամ նե րի և  ոս տի կան նե րի կող մից հսկվող բո լոր ան ձանց 

նկատ մամբ լի նի հա վա սար վե րա բեր մունք՝ ան կախ սե ռից կամ ռա սա յից: Ներ

քին վե րահս կո ղութ յու նը կա րող է քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել ոս տի կան նե րի 

ցի նիզ մը, ո րը կա րող է զար գա նալ, երբ ղե կա վա րութ յան կող մից ա ռաջ քաշ ված 

ար ժեք ներն ու նոր մե րը միայն խոս քե րով են ճա նաչ վում: 
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Այս բաժ նում ներ կա յաց ված են վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի տար բեր տար րեր: 
Բաժ նում լու սա բան վում են հա մա կար գը ստեղ ծե լու պա հանջ նե րը, վե րահս կո ղութ յան 
ընդ հա նուր մո դե լը, վե րահս կո ղութ յան տար բեր տե սակ ներն ու գոր ծիք նե րը, վե րա հսկո
ղութ յան հա մար պա տաս խա նատ վութ յու նը, վե րահս կո ղութ յան ո լորտ ներն ու հա ճա
խա կա նութ յու նը, ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում վե րահս կո ղութ յան հետ կապ ված 
դժվա րութ յուն նե րը:

3.1. Վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը

Նե րա ծա կան մա սում նկա րագր ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար  ներ քին վե
րահս կո ղութ յան հա մա կար գը պետք է՝

• հա մա պա տաս խա նի ռազ մա վա րութ յանն ու կազ մա կեր պութ յա նը (տե՛ս Պատու

հա ն 1).

• ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նի  հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յան վրա և 

 խու սա փի ա նի մաստ տվյալ ներ հա վա քե լուց.

• հա մա պա տաս խան ու ժա մա նա կին տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րի նրանց, ով քեր 

դրանց կա րիքն ու նեն և  կա րող են գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար կել.

• խթա նի ներ քին ու ար տա քին թա փան ցի կութ յու նը.

• օգտ վի վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի եզ րա կա ցութ յուն նե րից, որ պես զի շտկի 

սխալ նե րը:
Այս տեղ քննարկ վում է վե րահս կո ղա կան մի ջոցառումնե րի ե րեք աս տի ճան՝ 

1. ուղ ղիչ մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք վե րա բե րում են շա րու նա կա կան գոր ծո ղութ յուն նե
րին, ո րոնք չեն պատ րաստ վում ծրագ րել.

2. նպա տակ նե րի փո փո խութ յուն, ե թե պարզ է դառ նում, որ դրանց չեն կա րող հաս
նել.

3. ռազ մա վա րութ յան, կազ մա կեր պութ յան և  գոր ծըն թաց նե րի խո ր փո փո խութ յուն
ներ, ե թե հիմ նախն դիր նե րի պատ ճառ նե րը գտնվում են այս մա կար դա կում:

Վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի արդ յու նա վե տութ յու նը կախ ված է դրա օգ տա

Ինչ պե՞ս արդ յու նա վետորեն օգ տա
գոր ծել ներ քին վե րահս կո ղու թյու նը 
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում

3
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գործ ման հա մար պա տաս խա նա տու նե րի հմտութ յուն նե րից և  կի րառ ված մե թոդ նե րի 
հա մար ժե քութ յու նից:

Պա տու հան 1: Գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը և  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ների 
մա տուց ման մո դել նե րը73

Չա փա նիշ նե րը տար բեր վում են ըստ ոս տի կա նութ յան օգ տա գործ վող մո դե
լի: Ա վան դա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցումն ընդգ ծում է ձեր
բա կա լութ յուն նե րի վի ճա կագ րութ յունն ու քվո տա նե րը: Հա մայն քա յին ոս տի կա
նութ յունն ուշադ րութ յու նը կենտ րո նաց նում է ձեր բա կա լութ յուն նե րի թվի վրա, 
սա կայն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման արդ յու նա վե տութ յու
նը և  հան րա յին բա վա րար վա ծութ յու նը  չա փում է ոս տի կա նութ յան հետ միա սին:

Հա մայն քա մետ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գնա հատ ման 
երկ րորդ չա փա նի շը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան արդ յու նա վե տութ յունն է: Քա նի որ 
հա մայն քա յին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցումն ա ռաջ է բե րում կազ
մա կեր պա կան կա ռուց վածք նե րի ա պա կենտ րո նա ցում և  ոս տի կա նութ յան ռե սուրս
նե րի օգ տա գոր ծումն ա վե լի արդ յու նա վետ ե ղա նա կով, ա պա արդ յու նա վե տութ յան 
չափ ման ու նա կութ յու նը պետք է լի նի մո տեց ման հա ջո ղութ յու նը կամ ձա խո ղու մը 
գնա հա տե լու կար ևոր մե թոդ: 

3.1.1. Վե րահս կո ղութ յան ընդ հա նուր մո դե լը՝ ՀԿՀ  

Ներ քին վե րահս կո ղութ յան ըն թա ցա կար գե րը բա ցատ րե լու հա մար ա մե նա լայն տա
րա ծում գտած ըն դուն ված մո դե լը ՀԿՀն է (Հո վա նա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հանձ
նա ժո ղով): Մո դե լը սահ մա նում է ներ քին վե րահս կո ղութ յան հինգ տար բեր և փոխ կա
պակց ված բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք բո լո րը պետք է  ստեղծ վեն ու աշ խա տեն, որ պես զի 
հա վաս տեն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներ քին վե րահս կո ղութ յան շա րու նա կա
կան հու սա լիութ յու նը: 

Վե րահս կո ղութ յան հինգ բա ղադ րիչ նե րը հետև յալն են՝

1. վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րը.

2. ռիս կե րի գնա հա տու մը.

3. վե րահս կո ղա կան գոր ծու նեութ յու նը.

4. տե ղե կատ վութ յունն ու հա ղոր դակ ցութ յու նը.

5. մշտա դի տար կումը (մո նի թո րինգ) ու գնա հա տու մը:
Ստորև Նկար 1ում ներ կա յաց ված են այդ բա ղադ րիչ նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե

րը:
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Նկար 1: Ներ քին վե րահս կո ղութ յան բա ղադ րիչ նե րը
  

1. Վերահսկողությանմիջավայրը

Վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րը հիմք է ծա ռա յում ներ քին վե րահս կո ղութ յան և ղե
կա վար ման հա մար: Այն ազ դում է կազ մա կեր պութ յու նում վե րահս կո ղութ յան ըն կալ ման 
ե ղա նա կի ու, այդ պի սով, դրա արդ յու նա վե տութ յան վրա: Վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ
րը կազ մում են ան հատ նե րը՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան աշ խա տա կից նե րը, և  այն, 
թե նրանք ինչ պես են հա մա գոր ծակ ցում: Վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րը վեր լու ծե լիս 
հար կա վոր է տալ կար ևոր հար ցեր՝ ինչ պի սի՞ ի րա վա սութ յուն ներ կան ծա ռա յութ յու նում, 
ինչ պի սի՞ն են սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րը,  արդ յո՞ք մի ջա վայ րը խրա խու սում է 
երկ խո սութ յու նը, ինչ պե՞ս են լու ծում ան կա նո նութ յուն նե րը՝ արդ յո՞ք դրանք թաքց նում են 
գոր գի տակ, թե՞ անձ նա կազմն այդ մա սին տե ղե կաց վում է, արդ յո՞ք զե կու ցում են վատ 
գոր ծող սահ ման ված կար գի/գոր ծըն թաց նե րի մա սին:

2. Ռիսկերիգնահատումը
 

Բո լոր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում՝ ան կախ նրանց չա փից, կա անս պա սե
լի ի րա վի ճակ նե րի վտանգ: Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը հիմ նա կա նում գործ ու նի գո
յութ յուն ու նե ցող ռիս կե րի ծրագր ման ու վեր լու ծութ յան հետ, որ պես զի ղե կա վա րութ
յու նը կա րո ղա նա հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ձեռ նար կել այդ ռիս կե րը նվա զեց նե լու 
ուղ ղութ յամբ: Արդ յու նա վետ ներ քին վե րահս կո ղութ յան  հա մա կար գը ղե կա վա րութ յա
նը հնա րա վո րութ յուն կտա գնա հա տելու, մշտա դի տար կելու և  կա ռա վա րելու էա կան 
ռիս կե րը:
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3. Վերահսկողականգործունեությունը

Վե րահս կո ղա կան գոր ծու նեութ յու նը կոնկ րետ գոր ծո ղութ յուն ներ և  սահ ման ված 
կար գեր են, ո րոնք ի րա կա նաց վում են  ռիս կե րը կան խար գե լե լու, նվա զեց նե լու կամ էլ, 
ո րոշ դեպ քե րում, վե րաց նե լու նպատակով՝ դրա նով իսկ կան խար գե լե լու հա մար սխալ
ներ կա տա րե լը: Վե րահս կո ղա կան գոր ծու նեութ յու նը կա րող է ի րա կա նաց վել ար դեն 
իսկ տե ղի ու նե ցած սխալ նե րը հայտ նա բե րե լու և շտ կե լու հա մար: Այդ գոր ծու նեութ յու նը 
նե րա ռում է պա տաս խա նատ վութ յուն նե րի և  պար տա կա նութ յուն նե րի բա ժա նու մը, լավ 
մշակ ված սահ ման ված կար գը, կա տար ման մշտա դի տար կու մը, ստու գում նե րը և  թույլտ
վութ յան կա նոն նե րը: Վե րահս կո ղա կան գոր ծու նեութ յու նը պետք է ծրա գրված լի նի ռիս
կե րի գնա հատ ման և  գո յութ յուն ու նե ցող վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րի առնչութ յամբ:  
Ստորև ա ռա վել ման րա մասն ներ կա յաց ված է վե րահս կո ղա կան գոր ծու նեութ յու նը:

4. Տեղեկատվությունևհաղորդակցություն

Հիա նա լի գոր ծող հա ղոր դակ ցութ յան և  տե ղե կատ վութ յան գոր ծըն թաց ներն արդ
յու նա վետ ներ քին վե րահս կո ղութ յան էա կան բա ղադ րիչ ներն են: Դա վե րա բե րում է ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում տար բեր մա կար դակ նե րի միջև հա ղոր դակ ցութ յա
նը, ինչ պես նաև ոս տի կա նութ յան և  հան րութ յան միջև հա ղոր դակ ցութ յա նը: Տե ղե կա
տվա կան և  հա ղոր դակ ցա կան գոր ծու նեութ յունն ա պա հո վում են, որ պես զի անձ նա կազ
մի հա մար հա սա նե լի լի նի ըն թա ցիկ ու հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յու նը, ո րը 
վե րա բե րում է նրանց պար տա կա նութ յուն նե րին և  պա տաս խա նատ վութ յա նը: Կար ևոր 
է ա պա հո վել, որ  տե ղե կատ վութ յու նը տա րած վի ամ բողջ ծա ռա յութ յու նով՝ ղե կա վա
րութ յու նից մինչև կազ մա կեր պութ յան մնա ցած մա սը, տար բեր մա սե րից ու մա կար դակ
նե րից մինչև ղե կա վա րութ յուն: Հա ղոր դակ ցութ յու նը ի րա կա նաց վում է ֆոր մալ ու ոչ 
ֆոր մալ խո ղո վակ նե րով, և  եր կուսն էլ պետք է կար ևոր  հա մա րել: Կազ մա կեր պութ յու նը 
կա րիք ու նի հա մա կար գե րի ու սահ ման ված կար գի, ո րոնք ար ձա գան քում են տե ղե
կատ վութ յա նը, այն հա ղոր դում և  հե տա դարձ կապ են ա պա հո վում այն մա սին, թե ինչ է 
տե ղի ու նե նում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ներ սում և դ րա նից դուրս:

5. Մշտադիտարկումնուգնահատումը

Կա նո նա վոր և  շա րու նա կա կան մշտա դի տար կու մը և  պար բե րա կան ա ռան ձին գնա
հա տում նե րը կար ևոր տար րեր են՝ գնա հա տե լու հա մար կազ մա կեր պութ յան ներ քին վե
րահս կո ղութ յան ո րակն ու հա մա պա տաս խա նութ յու նը և  ա պա հո վե լու, որ ներ քին աու
դի տի, տես չա կան այ ցե րի կամ ներ քին գոր ծե րի բա ժան մուն քի եզ րա կա ցութ յուն նե րին 
ա րագ ար ձա գան քեն, ու դրանք լուծ վեն: Մշտա դի տար կումն անընդ հատ գնա հա տում է 
ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը և  ա պա հո վում, որ այն լի նի լավ մշակ ված ու 
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պատ շաճորեն գոր ծող: Մշտա դի տար կումն ի րա կա նաց վում է սո վո րա կան գոր ծո ղութ
յուն նե րի ժա մա նակ և  նե րա ռում է ղե կա վար ման կա նո նա վոր գոր ծու նեութ յու նը և  այլ 
գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք ձեռ նար կում են ա ռան ձին ոս տի կան ներ ի րենց պար տա կա
նութ յուն նե րը կա տա րե լիս: Դա կա րող է տե ղի ու նե նալ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու
նում՝ նրա սահ ման ված կար գում կա ռա վար չա կան գոր ծա ռույթ ներ սահ մա նե լով կամ 
ընտ րո վի մի ջոց նե րի տար բեր տե սակ նե րով, օր.՝ ներ քին աու դիտ, դա սա կան դի տար
կում տես չութ յան կող մից և դ րան հա ջոր դող գոր ծո ղութ յուն ներ:

3.2. Ներ քին վե րահս կո ղութ յան տե սակ նե րը

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում ընդ հա նուր բա ժա նու մը հետև յալն է՝ վար
չա կան վե րահս կո ղութ յունն ընդ դեմ օ պե րա տիվ վե րահս կո ղութ յան և  կան խար գե լիչ 
վե րահս կո ղութ յունն ընդ դեմ բացահայտող վե րահս կո ղութ յան: Վար չա կա նի ու օ պե
րա տի վի տար բե րութ յու նը գոր ծառ նա կան է, իսկ կան խար գե լի չի ու խու զար կո ւա կա նի 
(բացահայտողի) միջև տար բե րութ յու նը վե րա բե րում է վե րահս կո ղութ յան ազ դե ցութ
յա նը: Ոս տի կա նութ յու նը կա րող է վե րահս կո ղա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նել 
կան խար գե լիչ կամ հա կազ դող ձևով՝ ար տա ցո լե լով այն, թե արդ յոք դրանք կա րող են 
փո փո խութ յուն նա խա ձեռ նել, թե ար ձա գան քել ի րա դար ձութ յուն նե րին: Ներ քին վե
րահս կո ղութ յան տար բեր տե սակ նե րի միջև հստակ գիծ չկա, հետ ևա բար Աղ յու սակ 2ը 
պետք է դի տարկ վի իբրև ընդ հա նուր պատ կե րը դյու րաց նե լու հա մար պարզ դա սա
կարգ ման կար գա վի ճակ: Վե րահս կո ղութ յան այդ տար բեր ձևե րը պետք է ար ձա գան քեն 
այն նպա տակ նե րին, ո րոնք ներ կա յաց ված են նե րա ծութ յան մեջ և թ վարկ ված են ներ
քին վե րահս կո ղութ յան կար ևո րութ յան մա սին բաժ նում:

Աղ յու սակ 2: Ներ քին վե րահս կո ղութ յան տե սակ նե րը

Ո՞րն է 
նպա տա կը

Կան խար գե լիչ՝ 

կան խար գե լել կո ռուպ ցիա յի 
տե ղի ու նե նա լը:

Բացահայտող՝ 

բա ցա հայ տել ու դա դա րեց նել 
շա րու նակ վող կո ռուպ ցիան:

Կ ա զ  մ ա  կ ե ր 
պութ յան ներ
սում որ տե՞ղ

Վար չա կան՝ 

ա ջակ ցութ յան, վար չա րա
րութ յան և  ղե կա վար ման գոր
ծա ռույթ նե րի մեջ:

Օ պե րա տիվ՝ 

ոս տի կա նա կան գոր ծո ղու թ
յուն նե րում և  մի ջա մտու թյուն
նե րում:
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Ինչ պե՞ս Կան խար գե լիչ՝

 գոր ծել նա խա պես, որ պես զի 
փո փո խութ յուն ներ նա խա ձեռն
վեն:

Հա կազ դող՝

 գոր ծել կոնկ րետ բո ղո քին 
կամ կաս կա ծե լի դեպ քին ար
ձա գան քե լով:

3.2.1. Վար չա կան վե րահս կո ղութ յուն

Վար չա կան վե րահս կո ղութ յու նը թույլ է տա լիս ստու գել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յան քա ղա քա կա նութ յու նը, ըն թա ցա կար գե րը, չա փա նիշ ներն ու ու ղե նիշ նե րը: Դա նե րա
ռում է այն ըն թա ցա կար գե րը, ո րոնք վե րահս կում են փո ղի և  սար քա վո րում նե րի օգ տա
գոր ծու մը, անձ նա կազ մի ղե կա վա րու մը, ստո րա բա ժա նում նե րի նյութա տեխ նիկական 
բազան, ան հա տա կան ու կո լեկ տիվ ու սու ցու մը և  այլ օ ժան դա կող գրա սեն յակ նե րը: 

Վար չա կան վե րահս կո ղութ յան օ րի նակ ներ

• անվ տան գութ յան քա ղա քա կա նութ յան գո յութ յուն և  հար գանք դրա նկատ մամբ.

• գաղտ նա բա ռե րի քա ղա քա կա նութ յան գո յութ յուն և  հար գանք դրա նկատ մամբ.

• աշ խա տան քի վերց նե լու քա ղա քա կա նութ յան գո յութ յուն և  հար գանք դրա նկատ

մամբ.

• տե ղա մա սե րի և ս տո րա բա ժա նում նե րի ստու գում.

• կա լան քի և  գոր ծե րի վար ման թա փան ցիկ հա մա կար գեր:

Օ րի նակ 1: Ամ սա գիր. ինչ պե՞ս կան խար գե լել կո ռուպ ցիան թա փան ցի կութ յամբ

Շվե դիա յի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յունն ու նի իր կազ մա կեր պութ յու նում կի րառ
վող կա նոն նե րի և  նոր մե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը խթա նե լու արդ յու նա վետ ձև: 
Ոս տի կա նութ յան արհ միութ յան կող մից հրա պա րակ վող ամ սա կան հան դե սում ներ
կա յաց ված են կա նոն նե րի և  նոր մե րի խախտ ման օ րի նակ նե րը և դ րանց հետևանքը: 
Թվարկ ված են նաև յու րա քանչ յուր դեպ քի հա մար սահ ման ված տույ ժե րը:  Յու րա
քանչ յուր դեպք ներկ ված է կա նաչ  գույ նով, ե թե տույժ չկա, դե ղին՝ ե թե   ե ղել է զգու
շա ցում, կամ կար միր՝ ա վե լի խիստ տույ ժե րի հա մար: Հայտ նի է, որ  կար գա պա հութ
յունն արդ յու նա վետ մե խա նիզմ է, ե թե խոս քը, օ րի նակ, ծա ռա յե լու մա սին է: Ուս տի 
այ դօ րի նակ տե ղե կատ վութ յու նը ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նում բո լո րի հա
մար կա նո նա վոր կեր պով հա սա նե լի դարձ նե լը, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կան
խար գե լող ուժ կու նե նա, և  բաց քննար կում ներ կլի նեն այն մա սին, թե որ տեղ են ղե
կա վա րութ յունն ու ար տա քին կա ռույց նե րը, որ տեղ է ղե կա վա րութ յան ու ար տա քին 
կա ռույց նե րի  միջև սահ մա նը:
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3.2.2. Հա սա նե լիութ յու նը և  ֆի զի կա կան վե րահս կո ղութ յու նը

Այս վե րահս կո ղութ յունն ու նի եր կու նպա տակ՝

1. սահ մա նա փա կել գաղտ նի տե ղե կութ յուն նե րի  և  ո լորտ նե րի  հա սա նե լիութ յու նը 
միայն լիա զոր ված անձ նա կազ մով, օր.՝  գաղտ նա բա ռե րի, հա սա նե լիութ յան վե
րահս կիչ ցու ցակ նե րի, տվյալ նե րի ծած կագր ման, միջ ցան ցա յին պաշտ պա նիչ էկ
րան նե րի, դռնե րի, ցան կա պատ նե րի, բա րի կադ նե րի, անվ տան գութ յան աշ խա տա
կից նե րի և  այլ նի մի ջո ցով.

2. ստեղ ծել նա խազ գու շաց նող և  ազ դան շա նա յին հա մա կար գեր, ո րոնք շարժ ման 
մեջ են դրվում չթույ լատր ված ներ խուժ ման կամ տեխ նի կա կան պրոբ լեմ նե րի 
դեպ քում՝ ծխի և  հա կահր դե հա յին ազ դան շան նե րի, տե սախ ցիկ նե րի, զգայակների 
(սեն սոր նե րի) և  այլ նի մի ջո ցով:

Պա տու հան 2: Կո ռուպ ցիան հայտ նա բե րե լու վաղ նա խազ գու շաց ման 
հա մա կար գը

Վաղ նա խազ գու շաց ման հա մա կար գերն ա վե լի հա ճախ են ոս տի կա նութ յան 
կողմից ճա նաչ վում իբրև խնդրա հա րույց վար քա գի ծը նվա զեց նե լու և  հաշ վետ վո
ղա կա նութ յուն մեծացնելու ձև: Վաղ նա խազ գու շաց ման հա մա կար գե րը վար չա կան 
ըն թա ցա կար գեր են, ո րոնք մշակ վել են տար բեր ցու ցիչ նե րի հետ ևե լու նպա տա կով՝ 
փորձ ա նե լով պար զել կա ղա պար նե րը կամ ոս տի կան նե րի վար վե ցո ղութ յու նը, ո րոնք 
նոր մե րից դուրս են և  այդ կա ղա պար նե րը կամ վար քը շտկե լու հա կազ դող մի ջա 
մտութ յուն են: Մի ջամ տութ յուն ը կա րող է լի նել ցան կա ցած բան՝ խորհր դատ վութ յու
նից, ու սու ցու մից մինչև քն նութ յուն և  տույ ժեր: Կո ռուպ ցիոն վար քագ ծին առնչ վող 
այդ պի սի մի ցու ցիչ կա րող են լի նել այն ոս տի կան նե րը, ով քեր հան րութ յու նից  մեծ 
թվով բո ղոք ներ են ստա նում: Վաղ նա խազ գու շաց ման հա մա կար գե րը ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յու նում  ազն վութ յուն հաս տա տե լու և  այն պահ պա նե լու մեծ ներուժ 
ունեն, և  որ պես հետ ևանք՝ կո ռուպ ցիան նվա զում է, իսկ ոս տի կա նութ յան արդ յու նա
վե տութ յու նը՝ մեծանում:

 

3.2.3. Աշ խա տան քա յին վե րահս կո ղութ յուն

Աշ խա տան քա յին վե րահս կո ղութ յու նը ստու գում է, թե արդ յոք կոնկ րետ ոս տի կա
նա կան ա ռա ջադ րանք ներն արդ յու նա վետ ու գոր ծուն կեր պով են կա տար վում: Դրա ու
շադ րութ յան կենտ րո նում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հիմ նա կան 
ա ռա ջադ րանք ներն են՝ պա րե կութ յու նը, ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յու նը և քն նութ
յու նը: Բա ցի արդ յու նա վե տութ յան վե րահս կո ղութ յու նից՝ հար կա վոր է գնա հա տել  օ րի
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նա կա նութ յու նը և  է թի կա կան կար ևո րութ յու նը: Այդ վե րահս կո ղութ յու նը կա րող է լի նել 
կան խար գե լիչ, տար հա մո զիչ, կազ մա կեր պա կան կամ արդ յունք նե րի ամ փո փում: 

Պա տու հան 3: Ա վե լի ա րագ ծա ռա յութ յան համար տրող կա շառք նե րից 
խու սա փե լը

Հա ճա խա կի հան դի պող կո ռուպ ցիոն հիմ նախն դիր է ոս տի կան նե րի կող մից ծա
ռա յութ յուն մա տու ցե լու, օր.՝  վա րոր դա կան ի րա վունք նե րը կամ անձ նագ րե րը տալն 
(այն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում, ո րոնք զբաղ վում են այ սօ րի նակ գոր ծու
նեութ յամբ) ա րա գաց նե լու դի մաց կա շառք պա հան ջե լը: Այս գոր ծե լա կեր պը վե րաց
նե լու հա սա րակ ձև  է այդ պի սի ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար սպա սե լու ընդ հա նուր ժա
մա նա կը կրճա տե լը:

Գոր ծըն թացն ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նել: Ե թե առ կա են սնան կաց նող հեր թեր, 
ա պա ծա ռա յութ յու նը կա րող է ու նակ լի նել վե րամ շա կե լու այն գործ ըն թա ցը` ինչ պես են 
վե րա նա յում դի մում նե րը՝ ստեղ ծե լով ա վե լի պարզ ու ա րագ գոր ծըն թաց:

Նվա զեց նել ա ռա ջար կի և  պա հան ջար կի միջև ե ղած բա ցը: «Ա ռա ջար կի կող մը» 
կար գա վո րել՝ գոր ծըն թա ցը կար գա վո րե լու նպա տա կով ա վե լի շատ աշ խա տա կից նե րի 
ներգ րա վե լով: Ե թե կան պա հան ջար կի սե զո նա յին փո փո խութ յուն ներ, ա պա ստո րա բա
ժա նում նե րի լրա ցումն աշ խա տա կից նե րով, ով քեր զբաղ ված ժա մա նակ ծան րա բեռն
ված են, կա րե լի է կար գա վո րել: Արդ յո՞ք հնա րա վոր է պակասեց նել տուր քե րը օր վա քիչ 
ծանրաբեռնված ժա մե րին կամ շա բաթ վա այն օ րե րին, որոնք ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յու նում ա զատ են:

Պա տու հան 4: Ի րա վա պահ տա րածք նե րի հա մընկ նու մը 

Ռիս կա յին վար չութ յուն նե րում, ինչ պես օ րի նակ` թմրան յու թե րի կամ մարմ նա վա
ճա ռութ յան դեմ պայ քա րի ստո րա բա ժա նում նե րում, կո ռուպ ցիա յի հնա րա վո րութ յու
նը նվա զա գույ նի հասց նե լու ձևե րից է մի քա նի ոս տի կա նա կան ջո կատ նե րին համ ընկ
նող տա րածք ներ տա լը: Այս կերպ ոչ մի  ոս տի կան կամ ջո կատ չի կա րող հան ցա գործ
նե րին ե րաշ խա վո րել պաշտ պան վա ծութ յուն ոս տի կա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րից, 
իսկ հան ցա գործ նե րից ստաց ած կա շառք նե րը կամ ա նօ րի նա կան ձևով ձեռք բերված 
փո ղե րը դառ նում են ա նարդ յունք:

3.2.4. Կան խար գե լիչ և  բա ցա հայ տող վե րահս կո ղութ յուն

Կան խար գե լիչ վե րահս կո ղութ յու նը վե րա բե րում է այն քա ղա քա կա նութ յուն նե րին և 
 մե խա նիզմ նե րին, ո րոն ցով հե տա մուտ են կան խար գե լե լու սխալ նե րը, կո ռում պաց ված 
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գոր ծե լա կեր պը կամ ոչ է թի կա կան վար քա գի ծը: Կան խար գե լիչ վե րահս կո ղութ յու նը նա
խա տես ված է մի տում նա վոր կամ չկան խամ տած ված ի րա դար ձութ յուն նե րից կամ արդ
յունք նե րից խու սա փե լու հա մար: Բա ցա հայ տող վե րահս կո ղութ յունն ընդգ ծում է կան
խամ տած ված ու պա տա հա կան ի րա վա խախ տում նե րը հայտ նա բե րելն ու պատ ժե լը:

3.2.4.1. Կան խար գե լիչ վե րահս կո ղութ յուն

Կան խար գե լիչ վե րահս կո ղութ յու նը վե րա բե րում է ե րեք հիմ նա կան ո լորտ նե րի՝

1. հսկո ղութ յուն.

2. ներ քին հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն.

3. բարձրռիս կա յին ըն թա ցա կար գե րի վե րա ցում, ո րոնք կա րող են նպաս տել կո ռուպ
ցիա յին կամ հա կաի րա վա կան վար քագ ծին: 

Ստորև թվարկ ված բա ցա հայ տող մի ջոց նե րից մի քա նի սը կան խար գե լիչ ազ դե ցութ
յուն կու նե նան նաև կո ռում պաց ված վար քագ ծի վրա, օր.՝  ազն վութ յան պա տա հա կան 
ստու գու մը:

1. Հսկո ղութ յուն: Ոս տի կան նե րի կող մից կազ մա կեր պութ յան կա նոն նե րը հար գե լու 
հիմ նա կան պայ մա նը հստակ հրա ման նե րի շղթա յի գո յութ յունն է՝ հա մա կող մա
նիո րեն սահ ման ված վե րահս կո ղա կան դե րա կա տա րութ յամբ: Հատ կա պես կա
րև որ է ան մի ջա կան ղե կա վար նե րի դե րա կա տա րութ յու նը, ուս տի նրանք պետք է 
վե րա պատ րաստ վեն ի րենց վե րահս կո ղա կան գոր ծու նեութ յունն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար: Չա փա զանց կար ևոր է, որ  ան մի ջա կան ղե կա վար ներն ի րա զեկ ված լի
նեն ի րենց անձ նա կազ մին ճա նա չե լու կար ևո րութ յան մա սին: Անձ նա կազ մին ճա
նա չելն ա վե լին է  նշա նա կում, քան ու նակ լի նել գնա հա տե լու աշ խա տա կից նե րի 
աշ խա տան քը. դա նշա նա կում է ու նակ լի նել պար զե լու կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ 
հնա րա վոր խո ցե լի կող մե րը՝ նրանց մաս նա վոր մի ջա վայ րի պատ ճա ռով: Շատ 
դեպ քե րում ոս տի կան նե րին կո ռուպ ցիոն  գոր ծու նեութ յան մեջ են ներգ րա վել 
նրանց ա մու սին նե րը կամ ըն կեր նե րը:

2. Հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն: Պա տաս խա նատ վութ յուն ներն ու լիա զո րութ յուն նե րի 
պատ վի րա կու մը պետք է հա մա ձայ նեց ված լի նեն: Բո լոր մա կար դակ նե րի ղե կա
վար նե րը պետք է հաշ վե տու լի նեն ի րենց սե փա կան հա կաի րա վա կան վար քի, 
ի րենց են թա կա նե րի նմա նա տիպ վար քի և  ի րենց են թա կա նե րին վե րահս կե լու 
ցան կա ցած ձա խող ման հա մար: Այս կերպ հստակ ազ դան շան ներ են ու ղարկ վում 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յա նը՝ նշե լով, որ ղե կա վա րութ յունն ու վար չա կազ մը 
պահ պա նում են այն կա նոն նե րը, ո րոնք հաս տա տում են ղե կա վար նե րի հաշ վետ
վո ղա կա նութ յու նը:
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3. Բարձրռիս կա յին ըն թա ցա կար գե րի վե րա ցում: Ոս տի կա նութ յան գործունեության 
ո րոշ ո լորտ ներ ավելի են հակված դիմելու կո ռուպ ցիա յի, քան մյուս նե րը: Այդ 
ո լորտ նե րը պետք է հստակ ո րոշ վեն իբրև բարձրռիս կա յին: Ի րա վա խախ տում նե
րը կան խար գե լե լու կտրուկ տար բե րակ է բարձրռիս կա յին նույ նա կա նաց ված գոր
ծու նեութ յու նը պար զա պես վե րաց նե լը: Օ րի նակ՝ ոս տի կան նե րի կող մից կան խիկ 
դրա մով տու գանք ներ հա վա քագ րե լու բարձրռիս կա յին գոր ծու նեութ յու նը շատ 
կազ մա կեր պութ յուն ներ վե րաց րել են: Դրա փո խա րեն ստեղծ վել են նոր ըն թա
ցա կար գեր, ո րոն ցում ոս տի կան նե րը հանձ նում են վճար ման հայ տե րը կամ ան
գամ տե ղում առ ցանց գրան ցում են տու գանք նե րը: Ե թե անհ նա րին է վե րաց նել 
բարձրռիս կա յին գոր ծու նեութ յու նը, ա պա կա րե լի է հաս տա տել սահ ման ված  
կարգ և  ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք նվա զեց նում են հա կաի րա վա կան վար քագ ծի 
հնա րա վո րութ յուն նե րը: Դրա օ րի նա կը կաս կած յալ նե րի հետ ձայ նագր ված հար
ցազ րույց ներն են (տե՛ս  Պատուհան 4ը և 2րդ  օ րի նա կը):

Օ րի նակ 2: Ոս տի կա նի կի նը ներգ րավ ված է մարմ նա վա ճա ռութ յան մեջ

Հա մե մա տա բար սո վո րա կան պատ մութ յուն է, երբ ոս տի կա նի կի նը ներգ րավ ված 
է մարմ նա վա ճա ռութ յան մեջ՝ կա՛մ  աշ խա տե լով իբրև մարմ նա վա ճառ, կա՛մ  էլ մարմ
նա վա ճառ նե րին իր տնից կամ հա սա րա կաց տնից մա տա կա րա րե լով: Այն երկր նե
րում, որ տեղ մարմ նա վա ճա ռութ յու նը կամ դրան դրդելն ա նօ րի նա կան են, այդ ի րա
վի ճակն ան մի ջա պես վար կա բե կում է խնդրո ա ռար կա ոս տի կա նին: Այն երկր նե րում, 
որ տեղ մարմ նա վա ճա ռութ յունն օ րի նա կան է, ի րա վի ճա կը, այ դու հան դերձ, ոս տի կա
նին են թար կում է կո ռուպ ցիա յի կամ ոչ է թի կա կան վար քագ ծի ա վե լի բարձր ռիս կի: 
Անձ նա կազ մի մաս նա վոր շրջա պա տի մա սին ղե կա վա րութ յան ի րա զեկ վա ծութ յու նը 
կա րող է կար ևոր լի նել այդ ռիս կից74 ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յունը պաշտ
պա նե լու գոր ծում:

Կան սահ մա նա փա կում ներ, թե որ քա նով կա րե լի է նվա զեց նել  կո ռում պաց ված 
ու ոչ է թի կա կան վար քագ ծի հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ ա ռանց ամ բող ջո վին սահ մա նա
փա կե լու ոս տի կա նութ յան լիա զո րութ յուն ներն ու պա տաս խա նատ վութ յուն նե րը: Իբրև 
այդ լար վա ծութ յան ար ձա գանք՝ ա ճող հե տաքրք րութ յուն կա կան խար գե լիչ մի ջոց նե րի 
և  վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րի նկատ մամբ, զո րօ րի նակ՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յու նում աշ խա տան քի անց նել ցան կա ցող նե րի խիստ ընտ րութ յան ըն թա ցա կար
գե րը, ոս տի կան նե րի ֆի նան սա կան և  գույ քա յին մի ջոց նե րի ստու գու մը, ազն վութ յան 
ստուգ ման զա նա զան  տար բե րակ ներ և  մինչ աշ խա տան քի անց նելն ու դրան զուգ ըն
թաց` ո րա կա վոր ման բարձ րա ցու մը է թի կա յի վե րա բեր յալ: 
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3.2.4.2. Բա ցա հայ տող վե րահս կո ղութ յուն

Բա ցա հայ տող վե րահս կո ղութ յու նը նե րա ռում է մե խա նիզմ ներ, ո րոն ցով փոր ձում 
են հետ կանգ նեց նել  պաշ տո նեա կան հան ցա գոր ծութ յու նից և  կո ռուպ ցիա յից մի տում
նա վոր ու պա տա հա կան ի րա վա խախ տում նե րը բա ցա հայ տե լու և  պատ ժե լու մի ջո ցով: 
Այդ վե րահս կո ղութ յունն ու նի եր կու հիմ նա կան մո տե ցում՝

1. բա ցա հայ տում.

2. քն նութ յուն:

Բա ցա հայ տում: Բո ղոք ներ և  ին ֆոր մա տոր ներ: Ոս տի կա նութ յու նում հնա րա վոր կո
ռուպ ցիա յի մա սին հան րութ յու նից ստաց վող տե ղե կատ վութ յու նը բա վա կա նա չափ սո
վո րա կան բան է, թե պետ դրա ներ կա յութ յու նը փո փոխ վում է այն հա մա տեքս տի հետ, 
ո րում գոր ծում է ոս տի կա նութ յու նը: Օ րի նակ՝ այն տեղ, որ տեղ անվ տան գութ յան ու ժե րը 
հայտ նի են բռնութ յուն նե րով, հան րութ յու նը կա րող է վա խե նալ բո ղոք ներ կա յաց նե լուց: 
Այդ պի սի հա մա տեքս տում, ան մի ջա պես ոս տի կա նութ յուն դի մե լու փո խա րեն, կար ևոր է 
ա պա հո վել բո ղոք նե րը ներ կա յաց նե լու այ լընտ րան քա յին ձևեր, օր.՝ մար դու ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նի գրա սեն յա կի մի ջո ցով: Նույ նիսկ երբ մար դիկ ցան կա նում են բո ղոք 
ներ կա յաց նել, ա ռան ձին ոս տի կան ներ կա րող են ցան կա նալ այդ բո ղոք նե րը գաղտ նի 
պա հել: Հետ ևա բար կար ևոր է, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը լավ պատ րաստ
ված ու կազ մա կերպ ված  լի նեն, որ պես զի հա վա քեն հան րութ յու նից ստաց ված բո ղոք
ներն ու նա խազ գու շա ցում նե րը (խոր հուրդ նե րը) և  ար ձա գան քեն դրանց: 

Ներ քին անձ նա կազ մից՝ այս պես կոչ ված ին ֆոր մա տոր նե րից (տե ղե կար կու նե րից)  
ստաց ված ա հա զան գե րը, հա վա նա բար, են թադր յալ կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յան վե
րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան լա վա գույն աղբ յուրն են: Ոս տի կան նե րից ստաց ված ա հա
զան գե րը կար ևոր զենք են ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հա
մար: Ոս տի կան նե րը հա ճախ ա կա նա տես են լի նում ի րենց գոր ծըն կեր նե րի կո ռուպ ցիոն 
գոր ծու նեութ յա նը, քան զի նրանք ոչ ֆոր մալ խմբա վո րում նե րի վստա հե լի ան դամ ներ 
են: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում ազ նիվ ոս տի կան նե րի ա ջակ ցութ
յու նը շա հե լը և  այդ մա սին տե ղե կաց նե լու հա մար նրանց խրա խու սե լը հեշտ բան չէ: 
Գոր ծըն կեր նե րի կող մից բա ցա սա կան ճնշու մը և  խո ր ար մատ ներ ձգած այն գա ղա փա
րը, որ ե թե դու գոր ծըն կեր նե րիդ չես մատ նում, ա պա դա լռութ յան օ րենք է հաս տա տում, 
հա ճախ վկա յա կոչ վում է «գաղտ նիութ յուն»:
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Պա տու հան 5: Բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու հա մա կար գի հիմ նա կան տար րե րը

• Ոս տի կա նութ յուն` դրա նում առ կա կո ռուպ ցիա յի մա սին ներ կա յաց վող  բո ղոք նե

րի հա մար ստեղ ծում են հե ռա խո սա հա մար ներ կամ այսպես կոչված թեժ գծեր: 

Ե թե դրանք լայն տա րա ծում չու նեն, ա պա հար կա վոր է գտնել ա նա նուն հա ղոր

դում նե րի այլ մե թոդ ներ:

• Ոս տի կա նա կան բա ժան մունք նե րը կամ իշ խա նութ յուն նե րը պետք է ըն դու նեն բո

ղոք նե րը: Ոս տի կա նութ յան ըն դու նող հա մա կար գը պետք է հեշ տութ յամբ հա սա

նե լի լի նի:

• Ոս տի կա նութ յան դեմ բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու հա մար պետք է ստեղծ վեն դրսի 

այ լընտ րան քա յին մե խա նիզմ ներ, օր.՝  մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա

սեն յա կը:

• Բո ղոք նե րի գոր ծըն թաց նե րը պետք է լի նեն հստակ ու ճշգրիտ, իսկ ըն դու նող ոս

տի կան նե րից պա հանջ վում է օր վա ցան կա ցած պա հի և  շա բաթ վա ցան կա ցած 

օր ըն դու նել բո լոր, այդ թվում՝ ա նա նուն բո ղոք նե րը:

• Բո ղոք նե րի գոր ծըն թա ցը պետք է ե րաշ խիք ներ տրա մադ րի հնա րա վոր սպառ նա

լիք նե րի կամ ճնշա մի ջոց նե րի մա սին բո ղոք ներ կա յաց նող ան ձի անվ տան գութ

յան հա մար:

• Բո ղոք նե րի ստաց ման գոր ծըն թաց նե րը պետք է նե րա ռեն պար տա դիր փաս

տաթղ թա վոր ման ու հետ ևե լու հա մա կար գե րը, որ պես զի ոս տի կան նե րի կող մից 

բո ղոք նե րը մեր ժե լու կամ քո ղար կե լու ջան քե րի դեմ ե րաշ խա վոր վի ո րո շա կի 

պաշտ պա նութ յուն:

Բա ցա հայ տում: Ազն վութ յան ստու գում: Ազն վութ յան ստու գու մը նմա նա կած կո ռուպ
ցիոն հնա րա վո րութ յուն ներ են՝ նպա տակ ու նե նա լով բա ցա հայ տե լու ոչ է թի կա կան վար
քա գի ծը և  կո ռում պաց ված վար քա գի ծը կամ կա շա ռե լի ոս տի կան նե րին: Այդ ստուգ ման 
ժա մա նակ ոս տի կա նին, ով տեղ յակ չէ, որ փորձ է կա տար վում, դնում են մշտա դի տարկ
վող ի րա վի ճա կի մեջ, ո րը ոչ է թի կա կան վար քագ ծի հնա րա վո րութ յուն է տա լիս: 

Ազն վութ յան ստու գու մը լուրջ մտա հո գութ յուն ներ է ա ռա ջաց նում ա ռան ձին ոս տի
կան նե րի մաս նա վոր կյան քի, խա բեութ յան, ծու ղա կի մեջ գցե լու, սադ րան քի և  օ րի նա
կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ: Ո րոշ երկր նե րում ազն վութ յան ստու գու մը կա րող է 
ա նօ րի նա կան լի նել: Դա հա մե մա տա բար ռիս կա յին մե թոդ է, որն ինք նին բաց է չա
րա շա հում նե րի հա մար, սա կայն ազն վութ յան ստուգ մամբ նաև մի քա նի նպա տակ նե րի 
են հաս նում՝ որ պես խո չըն դոտ գոր ծե լով այն ոս տի կան նե րի նկատ մամբ, ով քեր վախ 
ու նեն, որ ի րենց կա րող են բա ցա հայ տել: Այ դօ րի նակ կան խար գե լող ազ դե ցութ յու նը մե
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ծա նում է, ե թե ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նում հայ տա րար վում է պա տա հա կան 
ստու գում նե րի ծրագր ված շար քի մա սին: Օ րի նակ՝ Ավստ րա լիա յում մինչև ստու գումն 
անց էր կաց վել կրթա կան խո շոր մի ծրա գիր, իսկ «Ազ նիվ ոս տի կան նե րը ազն վութ յան 
ստու գու մից վա խե նա լու ո չինչ չու նեն» վեր նագ րով կար գա խոսն օգ տա գործ վեց ծրագ րի 
ըն դու նու մը շա հե լու նպա տա կով: Ազն վութ յան ստու գումն օգ տա գոր ծե լը կամ չօգ տա
գոր ծե լը  կախ ված է մի շարք կոնկ րետ նկա տա ռում նե րից, ո րոնք  ա մեն ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յու նում տար բեր են (ազն վութ յան ստուգ ման վե րա բեր յալ ման րա մասն տե ղե
կութ յուն նե րի հա մար տե՛ս Գ լուխ 7):

Ազն վութ յան պա տա հա կան ստուգ ման օ րի նակ ներ

Դե րա սա նը կամ ներ քին վե րահս կո ղութ յան ստո րա բա ժան ման կող մից որ ևէ մե կը 
դրա մա պա նակ է բե րում ոս տի կա նա կան բա ժան մունք, ո րում կա ո րո շա կի գու մար, և 
 հայ տա րա րում, որ այդ դրա մա պա նա կը գտել է զբո սայ գում: Ներ քին վե րահս կո ղութ
յան ստո րա բա ժա նու մը մշտա դի տար կում է ար ձա գան քը և  այն, թե ինչ ձևով են լու
ծում դրա մա պա նա կի հետ կապ ված հար ցը: 

Դե րա սա նը կամ ներ քին վե րահս կո ղութ յան ստո րա բա ժան ման կող մից որ ևէ մե կը 
կա շառք է ա ռա ջար կում ավ տո մե քե նա յի ա րա գութ յու նը գե րա զան ցե լու հա մար ի րեն 
կանգ նեց րած ճա նա պար հա յին ոս տի կա նին: Ներ քին վե րահս կո ղութ յան ստո րա բա
ժա նու մը մշտա դի տար կում է՝ արդ յոք ոս տի կա նը մեր ժում, թե ըն դու նում է կա շառ քը, 
և  արդ յոք նա զե կու ցում է կա շա ռե լու փոր ձի մա սին:

Հաս ցեագր ված ազն վութ յան ստուգ ման օ րի նակ

Ներ քին բո ղո քի պատ ճա ռով կաս կած է ա ռա ջա նում ո րո շա կի ոս տի կա նի վե րա
բեր յալ: Հայ տա րա րում են, որ այդ ոս տի կա նը հան ցա գոր ծութ յան վայ րից ար ժե քա վոր 
ի րեր է գո ղա նում: Ոս տի կա նի հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը պար զե լու նպա տա կով 
կազ մա կեր պում են կեղծ գի շե րա յին գո ղութ յուն կոտ րան քով, իսկ ոս տի կա նին ու ղար
կում են մի ջա դե պի վայր: Հան ցա գոր ծութ յան վայ րում հա տուկ դնում են ո րոշ ար ժե
քա վոր ի րեր, որ պես զի այդ ոս տի կա նի հա մար ստեղ ծեն գո ղութ յուն ա նե լու հնա րա
վո րութ յուն:

3.2.4.3. Քննութ յուն
 

7րդ գլ խում քննութ յու նը սահ ման ված է իբրև այն փաս տե րի հե տա զոտ ման գործ
ըն թաց, ո րոնք վե րա բե րում են ոս տի կան նե րի կող մից կա տար ված քրեա կան հան ցա
գոր ծութ յուն նե րին: Քննութ յու նը սահ մա նա փակ վում է այն գոր ծըն թա ցով, ո րը տե ղի է 
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ու նե նում հան ցա գոր ծութ յան բա ցա հայ տու մից հե տո: Ներ քին վե րահս կո ղութ յունն այն 
տար րե րից մեկն է, ո րով կա րե լի է սկսել քննութ յան գոր ծըն թա ցը:

3.2.5 Վե րահս կո ղութ յան գոր ծիք նե րը

5րդ գլ խի նե րա ծա կան մա սում նկա րագր ված վե րահս կո ղութ յան նպա տակ նե րին 
հաս նե լու հա մար հար կա վոր է հա վա քել ու վեր լու ծել տե ղե կատ վութ յուն, որ պես զի 
հարկ ե ղած դեպ քում ձեռ նարկ վեն ուղ ղիչ մի ջո ցա ռում ներ: Ստորև բեր ված Աղ յու սակ 
3ում նշված են ո րոշ գոր ծիք ներ, ո րոնք կա րե լի է օգ տա գոր ծել գոր ծըն թա ցի տար բեր 
փու լե րում:

Աղ յու սակ 3: Գոր ծըն թա ցի տար բեր փու լե րում օգ տա գործ վե լիք գոր ծիք նե րի 
  օ րի նակ ներ

Գոր ծըն թա ցի փու լը Նպա տակ նե րը Գոր ծիք նե րը

Տե ղե կութ յուն նե րի 
հա վա քում

Անհ րա ժեշտ տվյալ նե րի 
հա վա քում

• Ան մի ջա կան շփում ներ և 

հար ցազ րույց ներ կազ մա

կեր պութ յան տար բեր մա

կար դակ նե րում.

• Հրա ման նե րի շղթա, ստու

գում ներ, ղե կա վա րում` բո

լոր կող մե րից քննար կե լով.

• Տար բեր տե սա կի հաշ վե

տվու թյուն  ներ՝ ֆի նան սա

կան, ի րա  կա նաց ման, գոր

ծու նեու թ յան վե րա բեր յալ և  

այլն.

• Վի ճա կագ րութ յուն.

• Աու դիտ.

• Աշ խա տող նե րի ա տես տա

վո րում.

• ԶԼՄ նե րի վեր լու ծութ յուն.

• Կար ծիք նե րի հար ցում ներ.

• Ոս տի կան նե րի դեմ ներ կա

յաց ված բո ղոք ներ.
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• Տե ղե կար կու ներ (Ին ֆոր մա

տոր ներ): 

Տե ղե կատ վութ յան 
վեր լու ծութ յուն

• Վար քագ ծի ստու գում, հրա

ման նե րի և  ա ռա ջադ րանք

նե րի կա տա րում.

• Հաս տա տում, որ գոր

ծո ղութ յուն նե րը հա մա

պա տաս խա նում են ար

ժեք նե րին, կա նոն նե րին, 

ըն թա ցա կար գե րին, բյու

ջեին և ն պա տակ նե րին.

• Ռիս կե րի, սպառ նա լիք նե րի, 

կա րիք նե րի և  ակն կա լիք

նե րի (մի ջա վայր, կազ մա

կեր պութ յուն, հան րութ յուն) 

նույ նա կա նա ցում.

• Թույլ կող մե րի նույ նա կա

նա ցում.

• Ղե կա վա րութ յան, անձ նա

կազ մի և  կա տա րո ղա կա նի 

գնա հա տում:

• Արդ յունք նե րի հա մե մա տու

մը նպա տակ նե րի հետ.

• Հաշ վետ վութ յուն ներ:

Ուղ ղիչ մի ջո ցա ռում
ներ

Ուղ ղիչ մի ջո ցա ռում ներն 
ունեն ե րեք նպա տակ՝

• Շտկել ըն թաց քի մեջ 

գտնվող գոր ծո ղութ յուն նե

րը.

• Հար մա րեց նել նպա տակ նե

րը, երբ պարզ է դառ նում, 

որ նախ կի նում հաս տատ

ված նե րին չեն հաս նի.

• Ձեռ նար կել կա րևոր ռազ

մա վա րա կան, կա ռա վար 

Գոր ծո ղութ յուն ներ՝

• մարդ կանց (պարգ ևա

տրում ներ և  պա տիժ ներ).

• ռե սուրս նե րի

• ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ.

• մե թոդ նե րի.

• ըն թա ցա կար գե րի.

• ռազ մա վա րութ յան.

• կազ մա կեր պութ յան.

• ղե կա վար ման.

• գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա 
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չա կան կամ օ պե րա տիվ մի ջոց

ներ, երբ վե րահս կո ղութ յան 

արդ յունք նե րը    ցույց են տա

լիս հիմ նա րար թույլ կող մե րը:

բեր յալ;

3.2.6. Ներ քին վե րահս կո ղութ յան դե րա կա տա րութ յունն ու 

          պա տաս խա նատ վութ յու նը

Այս են թա բաժ նում քննարկ վում են ղե կա վար նե րի, ան մի ջա կան ղե կա վար նե րի և  
ա ռան ձին ոս տի կան նե րի ներ քին վե րահս կո ղութ յան պա տաս խա նատ վութ յան տար բեր 
տե սակ նե րը և  ներ քին աու դի տոր նե րի ու տես չա կան ստո րա բա ժա նում նե րի դե րա կա
տա րութ յու նը: Վե րահս կո ղութ յունն ի րա կա նաց վում է ուղ ղա կի և  ա նուղ ղա կի ձևով: 
Ծա ռա յութ յու նում ղե կա վա րութ յու նը պա տաս խա նա տու է վե րահս կո ղութ յան ռազ մա
վա րութ յան սահ ման ման և վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի ի րա կա նաց ման հա մար: 
Ըստ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան կազ մա կեր պութ յան՝ վե րահս կո ղա կան գոր ծու
նեութ յունն ի րա կա նաց վե լու է հրա ման նե րի շղթա յի տար բեր մա կար դակ նե րում: Կա րող 
են ստեղծ վել մաս նա գի տաց ված ստո րա բա ժա նում ներ՝ ներ քին կամ ար տա քին, որ պես
զի  գնա հա տեն ի րա կա նա ցու մը և  կա տա րեն դրա հա տուկ վեր լու ծութ յուն: Ա նուղ ղա կի 
վե րահս կո ղութ յու նը կլի նի  ԶԼՄ նե րի և  հան րա յին կար ծի քի կող մից ոս տի կա նութ յան 
գոր ծու նեութ յան արդ յուն քը: Նրանք կօգ նեն պար զե լու ներ քին թույլ կող մե րը և  ոս տի
կան նե րի հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը:

3.2.6.1. Ղե կա վա րութ յու նը

Ղե կա վար ներն ու նեն հինգ հիմ նա կան ա ռա ջադ րանք: Նրանք վեր լու ծում և  սահ մա
նում են նպա տակ նե րը, կազ մա կեր պում են, հիմ նա վո րում և  հա ղոր դում են, վե րահս կում 
են, գնա հա տում և  ա պա հո վում են հե տա դարձ կա պը:

Վե րահս կո ղութ յան ա ռու մով ղե կա վար նե րը պետք է ՝

• ռազ մա վա րութ յա նը հա մա պա տաս խան սահ մա նեն վե րահս կո ղութ յան նպա տակ

նե րը.

• սահ մա նեն վե րահս կո ղութ յան մե թոդ նե րը, ձևերն ու հա ճա խա կա նութ յու նը.

• բաշ խեն պա տաս խա նատ վութ յու նը և  ե րաշ խա վո րեն հա մա պա տաս խան ուսուց

ման ա պա հո վու մը.

• հա ղոր դեն ու բա ցատ րեն հա մա կար գը.

•  մշա կեն վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րը և  ձեռ նար կեն հա ջոր դող մի ջոց ներ:
Վե րին օ ղա կի ղե կա վար նե րը պետք է հզոր ազ դան շան տան, որ պես զի ա պա հո վեն 
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ներ քին կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի հա ջո ղութ յու նը: 
Նրանք պետք է այն պես ա նեն, որ ի րենց ա ջակ ցութ յու նը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յա նը 
հայտ նի լի նի, պետք է ցույց տան, որ ի րենք չեն հան դուր ժում զան ցանք ներն ու ոչ է թի
կա կան վար քա գի ծը, ի րենք պետք է լի նեն ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի մար դիկ: Նրանք 
պետք է հա մա կար գը թա փան ցիկ դարձ նեն և  պատ րաստ լի նեն մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու 
ծա ռա յութ յան բո լոր մա կար դակ նե րում:

3.2.6.2. Ան մի ջա կան ղե կա վար նե րը

Ինչ պես շատ այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րում, մի ջին օ ղա կի կամ ան մի ջա կան ղե կա
վար նե րը պա տաս խա նա տու են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում արդ յու նա վե տութ
յան և  հաշ վետ վո ղա կա նութ յան հա մար: Կար ևոր է, որ ան մի ջա կան ղե կա վար նե րը 
հաս կա նան վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի նպա տակ նե րը և  վե րահս կո ղութ յան չա
փա նիշ նե րը և հա մա պա տաս խանորեն` հար մա րեց նեն ի րենց ղե կա վար ման ո ճը: Ոս
տի կա նի ան մի ջա կան վե րա դա սը պա տաս խա նա տու է և՛ վար չա կան, և՛ պրո ֆե սիո նալ 
վե րահս կո ղութ յան հա մար և  կա՛մ դ րա կան, կա՛մ  բա ցա սա կան ըն դօ րի նակ ման մո դել է: 
Արդ յունա  վետ վե րահս կո ղութ յու նը կար ևոր է հաշ վետ վո ղա կա նութ յան և  լավ կա ռա
վար ման հա մար: Ոս տի կա նութ յան ղե կա վար նե րը, ով քեր տեղ յակ են վար չութ յուն նե րի 
քա ղա քա կա նութ յա նը և  ըն թա ցա կար գե րին, հաս կա նում են օ րենք նե րը, են թաօ րենս 
դրա կան ակ տե րը և  քա ղա քա կա նութ յու նը, դրանք ի րա կա նաց նում և  ա ջակ ցում են, 
ցան կա ցած ոս տի կա նա կան ստո րա բա ժան ման ար ժե քա վոր կա պի տալն են: Երբ ղե կա
վար նե րը մատ նե րի ա րան քով են նա յում կամ չեն կա րո ղա նում կա տա րել օ րենք նե րը, 
կտու ժի ի րա կա նա ցու մը: Ան մի ջա կան ղե կա վար նե րը պետք է ստա նան հա մա պա տաս
խան ու սու ցում, ո րը նրանց թույլ կտա հաս նել այդ նպա տակ նե րին:

3.2.6.3. Ա ռան ձին ոս տի կան ներ

Մարդը կարող է հաջողակ լինել ի վերուստ, մինչդեռ նրա վար քա գ ծի փոփո
խությունը ի վեր ջո տեղի է ունենում անձ նա կան ո րո շմամբ: Կո ռում պաց ված վար քա
գծի հիմ նա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը կամ իշ խա նութ յան չա րա շահ ման գոր ծո
ղութ յու նը կա րող է լի նել միայն ա ռան ձին ոս տի կա նի նը: Նմա նա պես, ինչոր ա ռու մով 
ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում յու րա քանչ յուր ան հա տի 
պա տաս խա նատ վութ յունն է: Շատ ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ կա րող են 
ա վե լին ա նել, որ պես զի ոս տի կան նե րին օգ նեն պաշտ պա նվե լու գայ թակ ղութ յուն նե րից, 
ո րոնք հան գեց նում են ա նօ րի նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի (այս թե մա յի մա սին ա վե լի 
շատ տե ղե կութ յուն նե րի հա մար տե՛ս Գ լուխ 4): Ան հատ ոս տի կանն է ո րո շում ըն դու նում՝ 
դառ նալ կո ռում պաց վա՞ծ, թե՞ չա րա շա հող: Շատ քիչ ոս տի կան ներ են, ան կախ ի րենց 
կեն սագ րա կան տվյալ նե րից, ոս տի կա նա կան կա րիե րան սկսում կո ռում պաց ված դառ
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նա լու նպա տա կով: Շա տերն ի դեա լիստ ե րի տա սարդ ներ են, ով քեր նվիր ված են հան
րա յին ծա ռա յութ յա նը:  Ա հա թե ին չու ոս տի կան նե րի կրթութ յունն ու ու սու ցու մը վճռո
րոշ են և  ա ռանց քա յին՝ այդ նախ նա կան վե րա բեր մուն քը պահ պա նե լու հա մար: Այ դօ րի
նակ ու սուց ման կենտ րո նում պետք է լի նի ազնվութ յան ու է թի կա յի խթա նու մը, պետք 
է ա պա հով վեն գոր ծիք ներ ազն վութ յան, թա փան ցի կութ յան և  հաշ վետ վո ղա կա նութ յան 
կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի վրա հիմն ված ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի 
ստեղծ ման ու պահ պան ման հա մար: Այդ պի սի ու սու ցու մը մե կան գամ յա չէ, այլ ոս տի կա
նի մաս նա գի տա կան կա րիե րա յի ըն թաց քում շա րու նա կա կան պա հանջ է:

3.2.6.4. Գոր ծըն կեր ներն ու նրանց կող մից գոր ծադր վող ճնշու մը

Վե րահս կո ղութ յան պա տաս խա նատ վութ յու նը դիտարկելու ժա մա նակ տա րօ րի նակ 
է քննար կել գոր ծըն կեր նե րին, սա կայն այդ հա մա տեքս տում գոր ծըն կեր նե րը կա րևոր 
դե րա կա տա րութ յուն ու նեն: Ոս տի կան ներն աշ խա տում են ի րենց գոր ծըն կեր ոս տի կան
նե րի աչ քի ա ռաջ և  կա րող են օգ նել կան խար գե լե լու զան ցան քը կամ, առնվազն, տե ղե
կաց նե լ նրանց  ղե կա վար նե րին: Այդ ա ռու մով նրանք կա տա րում են վե րահս կո ղա կան 
գոր ծա ռույթ: Գոր ծըն կեր նե րը կա րող են նաև բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ և 
խ րա խու սել կո ռուպ ցիան խմբում կամ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում:

Օ րի նակ 3: Մա յա միի ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ 
հա կու մը մշտա դի տար կե լը

1980ա կան նե րի սկզբին Մա յա միի ոս տի կա նա կան բա ժան մուն քում նվա զեց ոս
տի կան նե րին տրված նկա տո ղութ յուն նե րի և  պա տիժ նե րի թի վը, թե պետ այդ ժա մա
նակ, հա վա նա բար, մե ծա ցավ զան ցանք նե րի փաս տա ցի հա ճա խա կա նութ յու նը: Ի րա
վի ճա կի ու սում նա սի րութ յու նից պարզ դար ձավ, որ ղե կա վա րութ յան գոր ծե լա կեր պի 
ո րոշ փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք գոր ծի էին դրվել 1980ա կան նե րի սկզբին, թու լաց րել 
էին ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը և  կա րող էին օ ժան դա կած լի նել կո ռուպ ցիա յի ծաղկ
մա նը75:

Թու լա ցած ներ քին վե րահս կո ղութ յան օ րի նակն այն էր, որ այն ոս տի կան նե րը, 
ով քեր պաշ տո նի բարձ րա ցում էին ստա ցել և  դար ձել ղե կա վար ներ, փորձ չու նեին, և 
նրանց միայն ե րե սուն հինգ տո կոսն ու ներ նվա զա գույ նը տա սը տար վա փոր ձա ռութ
յուն:

3.2.6.5. Ներ քին աու դի տոր նե րը

Ոս տի կա նա կան շատ ծա ռա յութ յուն ներ ու նեն ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժա նում
ներ, ո րոնք եր բեմն կոչ վում են ներ քին վե րահս կո ղութ յան ստո րա բա ժա նում ներ՝ իբրև 
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ներ քին վե րահս կո ղութ յան ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա տաս խա նե լու մշտա դի տարկ
ման ձև: Այդ ստո րա բա ժա նում նե րը գնա հա տում են ըն թա ցա կար գե րը, կազ մա կեր պութ
յու նը և  ընդ հա նուր կար գա պա հութ յու նը՝ նպա տակ ու նե նա լով գտնե լու թույլ կե տե րը 
և  ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լու դրանք վե րաց նելու մա սին: Ներ քին աու դի տը 
պետք է ան կախ լի նի, իսկ ներ քին աու դի տոր նե րը՝ ու նակ ի րենց աշ խա տանքն օբ յեկ
տիվորեն կա տա րե լու: Ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժա նում նե րը պետք է գտնվեն ոս
տի կա նա պե տի կամ նրան հա մար ժեք որ ևէ մե կի ան մի ջա կան են թա  կա յութ յան ներ քո: 
Ներ քին աու դի տոր նե րը պետք է աշ խա տան քում ան կախ լի նեն, ան կախ՝ ղե կա վա րութ
յու նից, ան կախ՝ հաշ վետ վութ յուն ներ կա յաց նե լիս և  ան կախ՝ իբրև ան հատ ներ:

Օ րի նակ 4: Բոս նիաՀեր ցե գո վի նա յում76 վա ռե լի քի ա նակն կալ աու դի տը

Կա տար վեց հեր թա պահ մե քե նա նե րի վա ռե լի քի սպառ ման ա նակն կալ աու դիտ: 
Զան ցանք նե րի վե րա բեր յալ որ ևէ կաս կած նա խա պես չէր ե ղել: Նախ քան աու դի տը 
ստու գող խում բը խնդրեց այն ավ տո մե քե նա նե րի ցու ցա կը, ո րոնք գտնվում էին ե րեք 
ոս տի կա նա կան տե ղա մա սե րում, և  այն ա րա րո ղա կար գը, ըստ ո րի` տե ղա կան սահ
մա նա պահ ծա ռա յութ յու նը պետք է լից քա վո րի մե քե նա նե րը: Պե տա կան սահ մա նա
պահ ծա ռա յութ յան գլխա վոր խորհր դա կանն այդ մա սին տե ղե կաց վել էր: Աու դի տի 
օրը տե սուչ նե րը գնա ցին այդ ե րեք ոս տի կա նա կան տե ղա մա սե րը և ս պա սում էին ԵՄ 
ոս տի կա նա կան ա ռա քե լութ յան տե ղա մա սի հրա մա նա տա րին ու ոս տի կան նե րին: Տե
սուչ ներն ստու գե ցին այն բո լոր ավ տո մե քե նա նե րը, ո րոնք կա յան ված էին տե ղա մա
սե րում՝ նշե լով դրանց ան ցած մղոն նե րի թի վը, գրանց ման ցու ցա նակ նե րը և թղ թե րը: 
Ա պա տե սուչ նե րը խնդրե ցին, որ  տե ղի ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի բա ժի նը և 
 գա զալ ցա կա յա նը հե ռա պատ ճե նով (ֆաք սով) ի րենց ու ղար կեն այդ նույն տվյալ նե
րի պատ ճեն նե րը: Խնդրե ցին, որ բո լոր տե ղա մա սե րի գրանց ված ավ տո մե քե նա նե րը, 
ո րոնք դրսում հեր թա պա հութ յան էին, վե րա դառ նան տե ղա մա սեր, որ պես զի ի րա կա
նաց վեն այդ ստու գում նե րը:

Դրան հա ջոր դած օ րե րին տե սուչ նե րը, օգ տա գոր ծե լով ստաց ված բո լոր փաս
տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը, նո րից ստու գե ցին տվյալ նե րը, որ պես զի ե րաշ խա վո րեին 
դրանց հա մա պա տաս խա նութ յու նը: Նաև հաշ վար կե ցին յու րա քանչ յուր ավ տո մե քե
նա յի սպա ռած վա ռե լի քի մի ջի նը` իբրև հե տա գա ստու գում նե րի հա մար ու ղե նիշ (հաշ
վար կի սկիզբ):
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Օ րի նակ 5: Ա նակն կալ աու դիտ  Բոս նիաՀեր ցե գո վի նա յի ճա նա պար հա յին 
ոստի կա նութ յու նում 

Երկ րով մեկ տե ղի ու նե ցավ ա նակն կալ ստու գում, ո րի թի րա խը ճա նա պար հա յին ոս
տի կա նութ յան կող մից օգ տա գործ վող սար քերն էին: Ստու գող խմբե րը փոր ձար կե ցին 
է լեկտ րո նա յին ա րա գա չա փերն ու ալ կո տես տեր նե րը՝ ստու գե լով սար քե րի է լեկտ րո նա յին 
հի շո ղութ յուն նե րը և  արդ յունք նե րը հա մե մա տե լով տու գանք նե րի ռե գիստ րի հետ: Ստու գե
ցին նաև դա տա րան նե րի ար խիվ նե րը, որ պես զի տես նեն, թե քա նի տու գանք է փաս տա ցի 
փո խանց վել դա տա րան:

Ստուգ ման արդ յուն քում ար վե ցին մի քա նի եզ րա կա ցութ յուն ներ՝

• ո րոշ ոս տի կան ներ դա տա րա նին չէին փո խան ցել այն տու գանք նե րը, ո րոնք ներ կա յաց

ված էին ե ղել ի րենց ազ գա կան նե րին, և դ րանք մնա ցել էին նրանց գրա սեն յակ նե րում.

• ոս տի կա նութ յան փաս տաթղ թե րում գրանց ված տու գանք նե րի թի վը չէր հա մա պա

տաս խա նում ա րա գա չա փե րի և  ալ կո տես տեր նե րի է լեկտ րո նա յին հի շո ղութ յամբ 

գրանց ված թվե րին.

• շատ ոս տի կան ներ օգտ վում էին հի շո ղութ յուն չու նե ցող սար քե րից.

• ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը չու ներ ճիշտ ծրագ րեր, որ պես զի ստու գեր այն 

սար քե րը, ո րոնք  ու նեին է լեկտ րո նա յին հի շո ղութ յուն:

Այն բա նից հե տո, երբ զե կույցն ու ղարկ վեց ԵՄ ոս տի կա նա կան ա ռա քե լութ յան ղե կա
վա րին և  ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րին, ոս տի կա նութ յու նը ո րո շեց՝

• ար գե լել հի շո ղութ յուն չու նե ցող սար քե րի գոր ծա ծութ յու նը և գ նել այն հա մա կարգ չա

յին ծրագ րե րը, ո րոնք հար կա վոր էին սար քե րի հի շո ղութ յունն ստու գե լու հա մար.

• անց կաց նել կաս կա ծե լի ճա նա պար հա յին ոս տի կան նե րի և ն րանց վե րա դաս նե րի 

նկատ մամբ լրա ցու ցիչ քննութ յուն, ո րի արդ յուն քում ե րեք հո գու տե ղա փո խե ցին այլ 

աշ խա տան քի, հին գին ժա մա նա կա վո րա պես հե ռաց րին պաշ տո նից, իսկ եր կու սի 

նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում սկսե ցին.

• ստու գել ճա նա պար հա յին բո լոր ոս տի կան նե րի (ա վե լի քան հինգ հար յուր հո գի) գի տե

լիք նե րը ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան օ րենք նե րի և  են թաօ րենս դրա կան ակ տե րի 

մա սին: Այն բո լոր ոս տի կան նե րը, ով քեր չհաղ թա հա րե ցին նվա զա գույն շե մը, տե ղա

փոխ վե ցին այլ աշ խա տան քի` իբրև սո վո րա կան հա մազ գես տա վոր ոս տի կան ներ, և 

լ րա ցու ցիչ ու սու ցում ան ցան:
Այդ ստուգ ման կար ևոր մի գոր ծոն, ո րը ոս տի կա նութ յու նը վի ճար կեց, այն էր, որ ստուգ

ման վե րա բեր յալ զե կույց նե րը պետք է ու ղարկ վեն ան մի ջա կա նո րեն ներ քին գոր ծե րի նա խա
րա րին կամ նրան հա վա սա րա զոր որ ևէ մե կին: Բոս նիա յի ոս տի կան նե րի հա մար մաս նաճ
յու ղե րում և  տա րա ծաշր ջա նա յին գրա սեն յակ նե րում ըն դուն ված գոր ծե լա կերպ չէր ան մի ջա
կա նո րեն վե րին ղե կա վա րութ յա նը զե կու ցե լը: Ինչ պես շեշտ վել է ա վե լի վաղ, դա կար ևոր է
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ոչ միայն այդ ստո րա բա ժա նում նե րի վստա հե լիութ յան և  ան կա խութ յան հա մար, այլ նաև 
ա պա հո վե լու, որ դրանց արդ յունք ներն ու գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն
նե րը ձեռ նա ծութ յան չեն թարկ վեն կամ ձգձգվեն, և  ու ղիղ գիծ լի նի բա ցար ձակ վե րին ղե
կա վա րութ յան ու ներ քին վե րահս կո ղա կան ստո րա բա ժա նում նե րի միջև, ինչ պի սիք են   
աու դիտն ու քննութ յու նը:

Ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժա նում նե րը, գլխա վոր տե սուչ նե րը և ն մա նա տիպ վար
չութ յուն նե րը ղե կա վա րութ յան հա մար կար ևոր գոր ծիք են, ե թե նրանց աշ խա տան քը 
կա տար վում է պրո ֆե սիո նալ ու ան կախ ձևով: Կար ևոր է, որ ղե կա վար նե րը չմի ջամ տեն 
աու դի տի և քն նութ յուն նե րի անց կաց մա նը և  այդ գոր ծա ռույթ նե րի հա մար բա վա րար 
ռե սուրս ներ հատ կաց նեն: Գլխա վոր տե սուչ նե րի և  կար գա պա հա կան ու աու դի տի վար
չութ յուն նե րի պե տե րի նշա նակ ման գոր ծըն թա ցը հատ կա պես կար ևոր է: Նշա նա կում
նե րը պետք է լի նեն վստա հե լի և վս տա հութ յուն սեր մա նեն վե րահս կո ղութ յան հա մա
կար գի նկատ մամբ, ուս տի նշա նակ ման գոր ծըն թաց նե րը պետք է լի նեն թա փան ցիկ ու 
նե րա ռեն ար տա քին վե րահս կո ղութ յան ո րո շա կի մա կար դակ:

Ներ քին աու դի տոր նե րի վե րա բեր յալ լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վութ յուն ներ կա յաց ված է 
7րդ գլ խում:

Պա տու հան 6: Հիմ նա վոր ված ներ քին վե րահս կո ղութ յան ստո րա բա ժան ման 
ստեղծ ման լա վա գույն փոր ձը

Ստորև ներ կա յաց ված է խոր հուրդ` հա ջող ված ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա
կար գի ստեղծ ման համար77:

Երբ ներ քին վե րահս կո ղութ յան ստո րա բա ժան ման հա մար հա վա քագ րում են աշ
խա տա կից նե րի, ու շադ րութ յան կենտ րո նում պետք է լի նեն ա վագ ոս տի կան նե րը՝ լավ 
համ բա վով, բարձր ֆոր մալ կրթութ յամբ և  եր կա րատև ու այ լա զան փոր ձա ռութ յամբ: 
Այդ պի սի ոս տի կան նե րը ոչ միայն  մյուս ոս տի կան նե րի հա մար  ըն դօ րի նակ ման ար
ժա նի ան ձինք են, այլև հանձ նա րա րութ յան քննարկ ման ժա մա նակ պետք է լի նեն 
վստա հե լի և  ա ռա վել հա ջո ղակ` պրոբ լեմ նե րը բա ցա հայ տե լիս ու ի րա տե սա կան լու
ծում ներ ա ռա ջար կե լիս: 

• Թող ստո րա բա ժան ման ա ռա ջին հանձ նա րա րութ յուն նե րը լի նեն պարզ՝ ան կա

նո նութ յուն ներ գտնե լու մեծ հա վա նա կա նութ յամբ: Սկզբում խու սա փել քա ղա

քա կա նա պես զգա յուն ո լորտ նե րից:

• Պատ րաստ լի նել ստո րա բա ժան ման և  ներգ րավ ված ոս տի կան նե րի ման դա տին 

ներ կա յաց վե լիք մար տահ րա վեր նե րին: Ա պա հո վել վե րին ղե կա վա րութ յան կող

մից հաս կա նա լ, որ ի րենք պետք է ան մի ջա պես և ուղ ղա կիո րեն ար ձա գան քեն 

նրանց, ով քեր վի ճար կում են ստո րա բա ժան ման կամ ա ռան ձին ոս տի կան նե րի 

ման դա տը:
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• Չու ղար կել տե սուչ նե րին` ստու գե լու ի րենց նախ կին ստո րա բա ժա նում նե րը կամ 

շրջայ ցի վա յրը: Դա ան հար կի խնդիր ներ կստեղ ծի տե սուչ նե րի օբ յեկ տի վութ յան 

և  ան կա խութ յան հա մար: 

• Հա մա գոր ծակ ցել այլ շրջա նի կամ մար զի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան հետ՝ 

նմա նա տիպ թե մա նե րի կամ ո լորտ նե րի վե րա բեր յալ գոր ծըն կե րա յին գնա հա

տում կա տա րե լու և  քա ղած դա սե րը փո խա նա կե լու նպա տա կով:

• Ներ կա յաց նել և  գո վազ դել ներ քին վե րահս կո ղութ յան ստո րա բա ժան ման հաշ

վետ վութ յուն ներն ու գոր ծու նեութ յու նը՝ և՛ ներ քին, և՛ ար տա քին կար գով: Դրա 

նպա տա կը եր կա կի է՝ տե ղե կատ վութ յուն տա րա ծել ստո րա բա ժան ման մա սին, 

ում հա մար են ի րենք աշ խա տում, նրանց օգ տա գոր ծած մե թոդ նե րը և  հատ կա պես 

ներ քին կար գով գո վազ դել ստո րա բա ժան ման ա վագ ոս տի կան նե րին, որ պես զի 

նրանց ներ կա յաց նեն իբրև ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի աշ խա տա կից նե րի:

• Ներ քին վե րահս կո ղութ յան ստո րա բա ժա նու մում պաշ տո նա վա րե լուց  հե տո 

բարձ րաց նել ա վագ ոս տի կան նե րի պաշ տո նը՝ ստո րա բա ժա նու մում աշ խա

տանքն սկսե լու ժա մա նակ վա պաշ տոն նե րի հա մե մա տութ յամբ:

•  Ներ քին քննութ յու նը սահ մա նել իբրև ոս տի կա նի կա րիե րա յի բարձ րա կետ, որ

պես զի դե պի ա վե լի բարձր պաշ տո նի ճա նա պար հին գտնվող ոս տի կա նը ցան կա

նա ու նե նալ դա իր գոր ծում::

3.3. Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում ներ քին 
       վե րահս կո ղութ յան ա ռջև ծառացած մար տահ րա վեր նե րը

Կա  մար տահ րա վեր նե րի չորս կար ևոր տե սակ: Ա ռա ջի նը վե րա բե րում է այն մի
ջա վայ րին, ո րում ի րա կա նաց վում է վե րահս կո ղութ յու նը, երկ րոր դը՝ հա մա կար գի մշակ
մա նը, եր րոր դը՝ անհ րա ժեշտ հմտութ յուն նե րին, իսկ չոր րոր դը՝ վե րահս կո ղութ յան արդ
յունք նե րի մշակ մա նը:

1. Ոստիկանականմիջավայրիմարտահրավերը

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը հրա ման նե րի հստակ շղթա յով աստիճանա կար գա
յին (հիե րար խիկ) կազ մա կեր պութ յուն է: Նրա գոր ծու նեութ յու նը պետք է ի րա կա նաց
վի օ րեն քի և  ըն թա ցա կար գե րի նկատ մամբ հար գանք ա պա հո վե լով: Այդ բնու թագ րե
րը դյու րաց նում են  ոս տի կան նե րի կող մից հնա զան դութ յու նը այն բո լոր կա նոն նե րին, 
ո րոնք կազ մում են նրանց ա մե նօր յա գոր ծու նեութ յու նը: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու
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նը նաև փակ հա սա րա կութ յուն է, ո րը մի տում ու նի աշ խար հը բա ժա նե լու եր կու մա սի՝ 
ին քը՝ ծա ռա յութ յու նը և դր սի աշ խար հը, ո րը հա մար վում է հիմ նա կա նում օ տար կամ 
թշնա մա կան: Դա կա րող է ո րոշ ոս տի կան նե րի մտա ծել տալ, որ նպա տակն ար դա րաց
նում է ա նօ րի նա կան մե թոդ նե րի կի րա ռութ յու նը կամ հան դուր ժել ո րո շա կի վար քա գիծ, 
ո րով հետև դրանց դա տա պար տու մը կա րող է ազ դել խմբի վրա: Վե րահս կո ղութ յան հա
մա կար գի ի րա կա նա ցու մը ոչ միայն նմա նօ րի նակ մի ջա վայ րում բարդ է, այլև կա րող է 
ա ղա վաղ վել այն ոս տի կան նե րի կող մից, ով քեր դա վտանգ են հա մա րում:

2. Համակարգիմարտահրավերիմշակումը

Վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը վեր է ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րը նույ նա
կա նաց նե լուց, որը նշան ներ է տա լիս և  փո խան ցում այն զգա ցու մը, ին չը պաշտ պա
նում է կազ մա կեր պութ յու նը, ինչ պես նաև այն, թե ինչ պի սի արդ յունք նե րի է ցան կա
նում հաս նել, ոս տի կան ներն ինչպես պետք է իրենց պահեն: Ոս տի կան ներն ա րա գո րեն 
կնկա տեն հռչա կա ծի և  ի րա կա նում ար վա ծի միջև ան հա մա պա տաս խա նութ յու նը, և 
ն րանց ա ջակ ցութ յու նը հա մա կար գին  կսահ ման վի հա մա պա տաս խան ձևով: Պետք է 
հա մա ձայ նութ յուն լի նի ռազ մա վա րութ յան և  վե րահս կո ղութ յան չա փա նի շի միջև: Հա
մայն քա մետ ոս տի կա նութ յան օ րի նա կը ցույց է տվել, թե որ քան կար ևոր է հար մա րեց նել 
վե րահս կո ղութ յան չա փա նի շը, որ պես զի ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բեր վի նոր քա ղա քա կա
նութ յա նը: Ռազ մա վա րա կան կա պակց վա ծութ յան կա րե լի է հաս նել միայն այն դեպ
քում, երբ վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը հար մա րեց վում է ընդ հա նուր նպա տակ նե
րին: Կա պակց վա ծութ յան պա հանջ նե րը, բնա կա նա բար, ա վե լի մեծ են, և  ղե կա վար ման 
ո ճը, ու սու ցու մը, լիա զո րութ յուն նե րի պատ վի րա կու մը և  այլն, պետք է հար մա րեց վեն: 
Կան վե րահս կո ղութ յան հո գե բա նա կան կող մեր: Ոս տի կան ներն ա րագ կճա նա չեն գոր
ծին չվե րա բե րող հար ցե րը, ո րոնք կնվա զեց նեն նրանց նա խա ձեռ նութ յու նը և կ մե ծաց
նեն նրանց հնա րա վոր չեն թարկ վե լը: 

Մեկ այլ պա հանջ. այն, ին չը պետք է  վե րահսկ վի, հստակ սահ ման ված է, իսկ ան հրա
ժեշտ հիմքն առ կա է: Օ րի նակ՝ ոս տի կան նե րը պետք է ի մա նան ըն դու նե լի հա մարվո  ղի 
և  կո ռում պաց վա ծի միջև ե ղած սահ մա նը: Միշտ չէ, որ հեշտ է ո րո շել այդ սահ մա նը՝ 
կա րո՞ղ է, արդ յոք, ոս տի կանն ըն դու նել անվ ճար սուրճ, անվ ճար ճաշ, նվեր: Այս բո լոր 
տար րե րը կա րող են լի նել փոքր կամ մեծ կո ռուպ ցիա յի աղբ յուր, հետ ևա բար ի րա վի ճա
կը պար զե լը ղե կա վա րութ յան պա տաս խա նատ վութ յան մաս է կազ մում:

Չա փից ա վե լի վե րահս կո ղութ յու նը վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը մշա կե լու ժա
մա նակ ի րա կան ռիսկ է: Ա վե լի ու ա վե լի շատ տե ղե կատ վութ յուն պա հան ջե լու ձգտու մը 
կա րող է հան գեց նել վար չա կան մի ջոց նե րի զար գաց ման, ո րոնք ոս տի կան նե րին կհու
շեն բո ղո քել այն մե ղադ րանք նե րից, որ ի րենց կան խար գե լում են ժա մա նա կը հատ կաց
նել ի րենց հիմ նա կան ա ռա քե լութ յան կա տար մա նը:

Այդ հա մա տեքս տում վե րահս կո ղութ յու նը պետք է կենտ րո նա նա այն տար րե րի և  
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ո լորտ նե րի վրա, ո րոնք կո ռուպ ցիա յի ա ռու մով կազ մա կեր պութ յան հա մար վտանգ են 
ներ կա յաց նում:

• Ոս տի կան նե րը կա րող են ա զատ հա յե ցո ղութ յան ի րա վունք գոր ծադ րել հան րութ

յան ան դամ նե րի նկատ մամբ: Լա վա գույն օ րի նակն այս տեղ ճա նա պար հա յին ոս

տի կա նութ յունն է, քան զի կա շառք ըն դու նե լը հեշտ է:

• Չա րա շա հում հեշ տութ յամբ կա րող է տե ղի ու նե նալ կաս կած յալ նե րի զննութ

յան ժա մա նակ: Սե ռա կան և  էթ նիկ փոք րա մաս նութ յուն նե րը հատ կա պես են

թա կա են այ դօ րի նակ վար քագ ծի: Ո  րոշ են թախմ բեր, ինչ պես օ րի նակ՝ հատուկ 

նշանակության խմբե րը, կա րող են մշա կել յու րա հա տուկ մշա կույթ, ո րը նրանց 

մտա ծել կտա, որ օ րենք ներն ի րենց նկատ մամբ չեն կի րառ վում, քա նի դեռ  արդ

յունք կա:
Ոս տի կան նե րը, օր.՝ թմ րան յու թե րի և  մարմ նա վա ճա ռութ յան դեմ պայ քա րի ջո կատ

նե րը, հա ճախ ըն կե րակ ցում են հան ցա գործ նե րին:

3. Հմտություններպահանջողմարտահրավեր 

Արդ յունք նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է ա ռանձ նա հա տուկ հմտութ յուն նե րի առ
կա յութ յուն, հետ ևա բար մեծ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ վի հա մա կար գը բա ցա տրե լուն 
և ն րանց ու սուց մա նը, հատ կա պես ան մի ջա կան ղե կա վար նե րին, ով քեր պա տաս խա նա
տու են լի նե լու դրա հա ջո ղութ յան հա մար: Ղե կա վա րութ յան մա կար դա կով հա ղոր դակ
ցութ յան հմտութ յուն նե րը էա կան են  վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի կա րևո րութ յան 
պատ ճառ նե րը բա ցատ րե լու հա մար, որ պես զի կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րը դրան 
ա ջակ ցեն: Նրանք պետք է հաս կա նան, որ հա մա կար գի նպա տա կը ծա ռա յութ յու նը բա
րե լա վելն է և դ յու րաց նում է ոս տի կան նե րի աշ խա տան քը:

4. Վերահսկողությանմարտահրավերիարդյունքներիմշակումը

Ար դեն իսկ նշվել է, որ վե րահս կո ղութ յու նը պետք է օգ նի ուղ ղիչ մի ջոց ներ ձեռ նար
կե լու տար բեր մա կար դակ նե րում՝ շա րու նակ վող գոր ծո ղութ յուն ներ, նպա տակ նե րի և/ 
կամ բա րե փո խում նե րի հնա րա վոր հար մա րե ցում, ո րոնց նպա տա կը ռազ մա վա րութ յու
նը, գոր ծըն թաց նե րը կամ այլ հիմ նա կան մե խա նիզմ նե րը  փո խելն է: Սրան կա րե լի է 
հաս նել միայն այն դեպ քում, երբ ստեղծ վեն վեր լու ծութ յան և  հաշ վետ վութ յու նը լսե լու 
ըն թա ցա կար գեր:
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3.3.1. Չա փից ա վե լի վե րահս կո ղութ յան վտանգ նե րը

Կար ևոր է բա ցատ րել չա փից ա վե լի վե րահս կո ղութ յան թե րութ յուն ներն ու վտանգ
նե րը: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում և՛ չա փա զանց մեծ, և՛ չա փա զանց փոքր վե
րահս կո ղութ յու նը ծախ սեր են պա հան ջում: Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը բա րե լա վե լիս 
ակն հայտ վտանգներից է չա փա զանց մեծ կենտ րո նաց ման միտումը. փաստաթղթերի և 
մշտա դի տարկ ման հիման վրա ստուգում անցկացնելու  փո խա րեն կազ մա կեր պութ յու
նում ա վե լի  ու ավելի են բարձ րաց նում վե րահս կո ղութ յունն ու հսկո ղութ յունը՝ դրանով 
իրենից հե ռացնելով անհատ ոս տի կա ններին: Կար ևոր է նաև տեղ յակ լի նել, որ վե րա
հսկո ղա կան մի ջոց նե րի ի րա կա նա ցու մը կա րող է սխալ ազ դան շան ու ղար կել ոս տի
կանա  կան ծա ռա յութ յա նը: Վե րահս կո ղա կան մի ջոց նե րը կա րե լի է դի տար կել իբրև 
անվս տա հութ յան ազ դան շան և  այն, որ չեն ցան կա նում, որ պես զի ա ռան ձին ոս տի կան
ներ անձ նա կան պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ նեն: Այս մեկ նա բա նութ յու նից խուսա 
փե լու մի ձև  է ջան քեր գոր ծադ րելը, որ պես զի ոս տի կան նե րին հա ղոր դեն, թե ին չու են 
ի րա կա նաց վում տար բեր վե րահս կո ղա կան աշ խա տանք ներ, և ն պաս տեն այն պի սի 
վերա հս կո ղա կան մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը, ո րը խրա խու սում է  դրա կան վե րա բեր մունք 
վե րահս կո ղութ յան՝ իբրև «ազ նիվ ոս տի կա նի լա վա գույն բա րե կամի» նկատ մամբ: Եվ, 
վեր ջա պես, վտանգ կա, որ չա փից ա վե լի շատ ու շադ րութ յուն է դարձ վում ըն թա ցա կար
գե րի վրա՝ ի վնաս ի րա կա նաց ման: Այս բո լոր խնդիր նե րը բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
ու նեն ոս տի կան նե րի շա հագրգռ վա ծութ յան և  նա խա ձեռ նութ յուն նե րի վրա: Յու րա
քանչ յուր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան գործն է տեղ յակ և  ու շա դիր լի նել այդ բա ցա
սա կան հետ ևանք նե րի նկատ մամբ և  պատ րաստ լի նել վե րա կար գա վո րե լու ու բա րե
լա վե լու վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը, քան զի ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րի 
լա վա գույն շար ժիչ ու ժը շա հագր գիռ ոս տի կան ներն են:
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Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը մե ծա պես կախ
ված է տվյալ երկ րից: Դա տա կան իշ խա նութ յան ան կա խութ յունն ու ազն վութ յու նը և 
 հան րութ յան վե րա բեր մուն քը կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ դերակատարություն ունեն: 
Մյուս կող մից՝ վե րահս կո ղութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը մեծապես կախ ված է դրա 
ի րա կա նաց ման հա մար մատ չե լի ռե սուրս նե րից, վե րահս կո ղի հմտութ յուն նե րից և  արդ
յունք նե րից՝ օգտ վե լու իշ խա նութ յուն նե րի ու ղե կա վա րութ յան պատ րաս տա կա մութ յու
նից:

Վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույ թին տրված հանձ նա րա րութ յուն նե րը ի հայտ կգան 
նաև այն հա մա տեքս տի մա սով, ո րում դրանք տե ղի են ու նե նում: Սկզբում վե րահս կո
ղութ յու նը կենտ րո նա նում է ոս տի կա նութ յան կող մից մար դու ի րա վունք նե րը հար գե լու 
վրա. այն նպա տակ ու նի ու սում նա սի րե լու ոս տի կան նե րի և  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յու նում կո ռուպ ցիա յի տար բեր ձևե րը, աս տի ճա նա բար ընդ լայ նում է իր գոր ծա ռույ թը, 
որ պես զի գնա հա տի ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յա նը: Աղ յու սակ 5ում ներ կա յաց ված 
է տար բեր հա մա տեքս տե րում առ կա ի րա վի ճա կը: Սա ամ բող ջա կան չէ, դրա նպա տակն 
է  մո դե լի ուր վագ ծու մը, ո րը պետք է հե տա գա յում ա վե լի զար գա նա:

Աղ յու սակ 4: Ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա տեքս տի 
  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի օ րի նակ

Հա մա տեքստ Հիմ նա կան խնդիր նե րը Վե րահս կո ղութ յան 
կենտ րո նը

Հետ կոնֆ լիկ տա
յին երկր ներ

• Քա ղա քա կան իշ խա նութ յուն

նե րը, ար դա րա դա տութ յունն 

ու ոս տի կա նութ յու նը պետք է 

ամ բող ջո վին վե րա կա ռուց վեն:

• Նախ կին զին վոր նե րի զո րա

ցրու մը բարդ խնդիր է:

• Անվ տան գութ յան ո լոր տում 

բո լոր դե րա կա տար նե րի  կո 

• Մի ջազ գա յին դո նոր նե րի 

հատ կաց րած ֆի նանս նե րի 

օգ տա գոր ծում:

• Մար դու ի րա վունք նե րի 

խախ տում ներ ոս տի կա նութ

յան կող մից:

• Տար բեր փոք րա մաս նութ

յուն նե րի նկատ մամբ խտրա 

Վե րահս կո ղութ յու նը կոնկ րետ 
հա մա տեքս տում

4
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ռուպ ցիա յի բարձր աս տի ճան:

• Մի ջազ գա յին ռազ մա վա րա

կան օգ նութ յան բա ցա կա յութ

յուն:

• Վե րահս կո ղութ յան հա մա

կար գի ի րա կա նաց ման հա

մար պա հանջ վող մարդ կա յին 

ու ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի 

բա ցա կա յութ յուն:

կա նութ յուն:

• Հա մա կար գա յին կո ռուպ

ցիա:

• Վե րահս կո ղութ յունն ի րա կա

նաց վում է հիմ նա կա նում մի

ջազ գա յին կազ մա կեր պութ

յուն նե րի կող մից:

Ան ցու մա յին 
երկր ներ

• Անվ տան գութ յան ո լոր տի դե

րա կա տար նե րի բա րե փո

խում նե րը պետք է հաս նեն 

ե րեք նպա տա կի՝ ժո ղովր դա

վա րա ցում, ոս տի կա նութ յան 

և  սահ մա նա պահ նե րի ա պա

ռազ մա կա նա ցում, մաս նա գի

տա ցում: Կո ռուպ ցիա յի բարձր 

աս տի ճան:

• Մարդ կա յին ու ֆի նան սա կան 

ռե սուրս նե րի բա ցա կա յութ

յուն, թույլ հա մա պա տաս խան 

հմտութ յուն ներ:

• Մար դու ի րա վունք նե րի 

խախ տում ներ:

• Կո ռուպ ցիա անվ տան գութ

յան ո լոր տի տար բեր դե րա

կա տար նե րի շրջա նում՝ ան

հա տա կան, հա վա քա կան, 

հա մա կար գա յին:

Զար գա ցող 
երկր ներ

Ցածր ազ գա
յին հա մա խառն 
ե կա մուտ ու նե ցող 
երկր ներ (կա րող է 
նե րա ռել նաև ան
ցու մա յին երկր նե
րը)

• Վե րահս կո ղութ յան հա մա

կար գի զար գաց ման հա մար 

անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներ, ընդ

հա նուր առ մամբ, չկան:

• Կո ռուպ ցիան մեծ է:

• Մար դու ի րա վունք նե րի 

խախ տում ներ:

• Հա վա սա րութ յան պահ պա

նում հա սա րա կութ յան տար

բեր բա ղադ րիչ նե րի միջև:

• Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ

յան տար բեր մա կար դակ նե

րում կո ռուպ ցիա յի տար բեր 

ձևեր:
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Զար գա ցած 
երկր ներ

Բարձր ազ գա
յին հա մա խա ռն 
ե կա  մուտ ու նե ցող 
երկրներ

• Վե րահս կո ղա կան գոր ծա

ռույ թ ներն ընդ լայն ված են, 

և  ա վե լի ու ա վե լի շատ ու շա

դ րութ յուն են դարձ նում կա

ռա վար ման հար ցե րին:

• Մար դու ի րա վունք նե րի խախ

տում ներ:

• Բազ մա զա նութ յուն, պայ քար 

խտրա կա նութ յան դեմ:

• Կազ մա կեր պա կան արդ յու

նա վե տութ յուն:

4.1.  Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը Մա կե դո նիա յի 
 ոս տի կա նութ յու նում. հետ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ 
 (2005 թ.)

Վե րահս կո ղութ յան ներ քին ծա ռա յութ յու նը ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յու նում 
կենտ րո նաց ված էր, սա կայն երկ րում ա պա կենտ րո նաց ված թղթա կից ներ ու ներ: Ծա
ռա յութ յու նը կա տա րում էր՝

• ոս տի կան նե րի կեն սագ րութ յան, այդ թվում՝ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի տվյալ նե րի 

ստու գում.

• հե տա զո տող նե րի կամ հան րութ յան կող մից ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի քն նութ

յուն.

• կար գա պա հութ յան վե րա բեր յալ բո ղոք նե րի կամ խախ տում նե րի վեր լու ծութ յուն:
Նա խա պատ րաստ վում էին ո րա կի վե րահս կո ղութ յան և  ներ քին աու դի տի բա ժին

ներ: Այս պի սով՝ վե րահս կո ղութ յուն կենտ րո նացվում էր այն դեպ քե րի վրա, երբ ոս տի
կան նե րը խախ տել էին սահմանված նոր մե րը: Այդ ժա մա նակ չէին մշակ վել վե րա հս կո
ղութ յան ղե կա վար ման կող մե րը: Այդ քայ լը կլի ներ  վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույթ նե րի 
հե տա գա զար գա ցում:

4.2.  Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը Ռու մի նիա յի 
 ոս տի կա նութ յու նում. ան ցու մա յին եր կիր (2005 թ.)

Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յունը վե րահս կիչ մարմ նին հանձ նա րար եց ստու գել 
և  վե րահս կել նա խա րա րութ յան յոթ վար չութ յուն: Վե րահս կիչ մար մինն ու սում նա սի րեց` 
արդ յոք  հա սել էին նպա տակ նե րին, ստուգ ված վար չութ յուն նե րում ու սում նա սի րեց աշ
խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը և մթ նո լոր տը, նաև գնա հա տեց հան րութ յան շրջա
նում ոս տի կա նութ յան ի մի ջը: Վե րահս կո ղութ յու նը կա տար վեց ըստ այդ նպա տա կով 
մշակ ված ձեռ նար կի, իսկ զե կույ ցը ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րին տալուց հե տո, որն 
այդ զե կույ ցի օբյեկտն  էր, ու ղարկ վեց նա խա րա րին:



279

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեկ այլ ծա ռա յութ յուն աու դի տի են թար կեց Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յա նը 
վե րագր ված պե տա կան մի ջոց նե րը: 

Ոս տի կա նութ յու նը տես չութ յու նում  հա տուկ ծա ռա յութ յուն ու ներ, ո րի աշ խա տան
քը ծա ռա յութ յու նում տար բեր տի պի՝ կոնկ րետ կամ ընդ հա նուր վե րահս կո ղութ յուն և  
աու դիտ ա նելն էր: Յու րա քանչ յուր ոս տի կա նա կան շրջան ու ներ նաև ե րեք տե սուչ նե րից 
կազմ ված խումբ, որն աու դիտ էր ա նում և քն նում ոս տի կան նե րի կա տա րած ի րա վա
խախ տում նե րը:

Ռու մի նիա յի ոս տի կա նութ յու նը նույն ժա մա նակ, ինչ Մա կե դո նիա յի ոս տի կա նութ
յու նը, ա վե լի կա տա րե լա գործ ված էր վե րահս կո ղութ յան հա մա կարգն ի րա կա նաց նե լիս, 
թե պետ հա մա կարգն իր նո րութ յան և  մաս նա գի տաց ված ռե սուրս նե րի բա ցա կա յութ յան 
պատ ճա ռով մե ծա պես տե սա կան էր:

4.3.  Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը Ֆրան սիա յի 
 ոս տի կա նութ յու նում. զար գա ցած եր կիր

Ֆրան սիան ի րա գոր ծել է ներ քին վե րահս կո ղութ յան ամ բող ջա կան ու  կա տա րե լա
գործ ված հա մա կարգ: Նրա վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը դուրս է ե կել կար գա պա
հութ յան ա ռաջ նա յին նպա տա կից և  այ սօր նե րա ռում է ընդ լայն ված գոր ծու նեութ յուն՝

• օ րեն քը կամ ոս տի կա նութ յան է թի կան խախ տած ոս տի կան նե րին վե րա բե րող 

կար գա պա հա կան բո լոր հար ցե րը.

• ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի գնա հա տում վեր լու ծութ յան, աու դի տի և գնա

հա տում նե րի մի ջո ցով.

• հե ռան կա րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի զար գա ցում, որ պես զի վե րին ղե կա վա

րութ յանն օգ նեն ո րո շում ներ կա յաց նե լու.

• ոս տի կա նա կան տար բեր ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար աշ խա տող խորհր դա կան ներ 

և  խորհր դա տու ներ:
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Այս բաժ նում ներ կա յաց ված են ո րոշ ա ռա ջար կութ յուն ներ գործ նա կան մի ջոց նե րի 
վե րա բեր յալ:

Հար ցա թեր թի կում նշված է, թե ինչ պի սի հար ցեր պետք է տալ ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յան՝ գո յութ յուն ու նե ցող ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը գնա հա տե լիս: Հար ցա թեր
թի կում պետք է անդրադառնալ բա րե վար քութ յան հաս տատ ման և  կո ռուպ ցիա յի դեմ 
պայ քա րի մա սով ա մե նախնդ րա հա րույց ո լորտ նե րին: Այդ հար ցա թեր թի կի արդ յու նա
վետ կի րա ռութ յու նը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում  կամ րապն դի վե րահս կո ղութ յու
նը, կբա րե լա վի հա մա պա տաս խա նութ յու նը և կն վա զեց նի կո ռուպ ցիոն ռիս կե րը:

Պա տու հան 7: Վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րին վե րա բե րող հար ցա թեր թիկ

• Արդ յո՞ք ղե կա վա րութ յու նը հաս տա տել է նպա տա կի հայ տա րա րում, սահ մա նել է 

նպա տակ նե րը և ծ րագ րեր մշա կել ի ր նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար:

• Արդ յո՞ք դրված նպա տակ ներն ի րա տե սա կան  ու հա սա նե լի են:

• Արդ յո՞ք ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում կան քա ղա քա կա նութ յուն ներ և 

սկզբունք ներ, ո րոնք վե րա բե րում են ներ քին վե րահս կո ղութ յա նը:

• Արդ յո՞ք ոս տի կան ներն ու օ ժան դակ անձ նա կազ մը ծա նոթ են այդ քա ղա քա կա

նութ յուն նե րին և սկզ բունք նե րին:

• Արդ յո՞ք ղե կա վա րութ յու նը բա րե վար քութ յան և  է թի կա կան վար քագ ծի  օ րի նակ է 

ծա ռա յում:

• Արդ յո՞ք կա վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիրք հա տուկ ոս տի կա նութ յան հա մար կամ 

ընդ հա նուր կա նո նա գիրք պե տա կան ծա ռա յող նե րի հա մար:

• Արդ յո՞ք վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիր քը զո րաց վում է ու սուց ման, վե րից վար հա

ղոր դակ ցութ յան և  հիմ նա կան աշ խա տող նե րի կող մից հա մա պա տաս խա նութ յան 

գրա վոր ու պար բե րա կան հայ տա րա րագ րե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի մի ջո

ցով:

• Արդ յո՞ք ղե կա վա րութ յունն անձ նա կազ մին ցու ցադ րում է բա րե վար քութ յան ու 

է թի կա կան ար ժեք նե րի կար ևո րութ յու նը, արդ յո՞ք նա ծա նոթ է է թի կա յի կա նո նա 

Գործ նա կան մի ջոց ներ
5



281

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

գր քին, ե թե այդ պի սին կա:

• Արդ յո՞ք ծրագ րերն ու կա տա րու մը պար բե րա բար գնա հատ վում են:

• Արդ յո՞ք է թի կան նե րառ ված է (ներհ յուս ված է) ան հա տի և  ոս տի կա նա կան բա

ժան մուն քի կա տա րու մը  գնա հա տե լու չա փա նիշ նե րի մեջ:

• Արդ յո՞ք ղե կա վա րութ յու նը հա մա պա տաս խան ձևով է ար ձա գան քում, երբ վատ 

լու րեր է ստա նում են թա կա նե րից ու ոս տի կա նա կան բա ժան մունք նե րից:

• Արդ յո՞ք պաշ տոն նե րի անձ նագ րե րը, օ պե րա տիվ և  օ ժան դակ ըն թա ցա կար գե րը 

թար մաց վում են:

• Արդ յո՞ք աշ խա տակ ցի բա րո յա կան կեր պարն ըն դու նե լի մա կար դա կում է:

• Արդ յո՞ք ժա մա նակ, գոր ծիք ներ ու ռե սուրս ներ կան ա ռա քե լութ յունն ու նպա տակ

ներն արդ յու նա վետ կեր պով ի րա կա նաց նե լու հա մար:

Մշտա դի տարկ մա նը վե րա բե րող հար ցեր

• Արդ յո՞ք ղե կա վա րութ յու նը սահ ման ված կար գով մշտա դի տար կում է վե րահսկո 

ղութ յու նը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տա րե լու գործըն

թա ցում:

• Արդ յո՞ք ղե կա վա րութ յու նը հստակ կեր պով պար տա կա նութ յուն ներ է հանձ նա րա

րում ներ քին վե րահս կո ղութ յան ու սուց ման ու մշտա դի տարկ ման հա մար:

Գոր ծո ղութ յուն նե րին վե րա բե րող հար ցեր

• Արդ յո՞ք կան ոս տի կա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հաս տատ ված քա ղա քա կա

նութ յուն և  սահ ման ված կարգ:

• Արդ յո՞ք այդ քա ղա քա կա նութ յուն ներն ու հաս տատ ված կար գե րը բաշխ վել են  

այդ ո լոր տում աշ խա տող ան հատ նե րի միջև:

• Արդ յո՞ք այս ո լոր տում աշ խա տող ան հատ նե րը տե ղե կաց վել են քա ղա քա կա նութ

յան մա սին և  ու սու ցան վել հաս տատ ված կար գի մա սով:

Ներ քին աու դի տին վե րա բե րող հար ցեր

• Արդ յո՞ք ներ քին աու դի տը վա յե լում է բարձր ղե կա վա րութ յան ա ջակ ցութ յու նը:

• Արդ յո՞ք առ կա են պատ շաճ կազ մա կեր պա կան փոխ հա րա բե րութ յուն ներ ներ քին 

աու դի տի և  ոս տի կա նութ յան կազ մա կեր պութ յան ա վագ պաշ տոն յա նե րի միջև:

• Արդ յո՞ք ճիշտ թե մա նե րը լու սա բա նող ներ քին աու դի տի վե րա բեր յալ հաշ վե

տվութ յուն նե րը բա ժան վում են ճիշտ մարդ կանց, ու դրանց ժա մա նա կին են 

արձագանքում:
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• Արդ յո՞ք աու դի տի հիմ նա կան պա տաս խա նա տու ներն ու նեն փոր ձա գի տա կան 

հմտութ յուն նե րի պատ շաճ մա կար դակ:

Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար մա նը վե րա բե րող հար ցեր

• Արդ յո՞ք կան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման հա մար սահ ման ված քա

ղա քա կա նութ յուն և   կար գեր:

• Արդ յո՞ք այդ քա ղա քա կա նութ յունն ու սահ ման ված կար գե րը բա ժան վել են մարդ

կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման հար ցե րով աշ խա տող անձանց:

• Արդ յո՞ք մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գծով աշ խա տող ան ձինք տե ղե

կաց վել են քա ղա քա կա նութ յան մա սին և  ու սու ցան վել սահ ման ված կար գի մա

սով:

• Արդ յո՞ք, երբ պաշ տո նը պա հան ջում է, կա տար վում է  հան ցա գործ նե րի տվյալ նե

րի   ստու գում:

• Արդ յո՞ք անձ նա կազ մի տվյալ նե րի մշակ ման և դ րանց հաս տատ ման պար տա կա

նութ յուն ներն ա ռանձ նաց ված են:

• Արդ յո՞ք ա տես տա վո րու մը կա տար վում է ան մի ջա կան ղե կա վար նե րի կող մից և 

 ժա մա նա կին ներ կա յաց վում անձ նա կազ մին կամ մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա

ռա վար ման վար չութ յու ն:

• Արդ յո՞ք կան ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք ա պա հո վում են դրսում այլ աշ խա տան քի և 

 շա հե րի հնա րա վոր բախ ման մա սին զե կու ցու մը:

Հաս տի քա ցու ցա կին վե րա բե րող հար ցեր

• Արդ յո՞ք կան հաս տի քա ցու ցա կի վե րա բեր յալ քա ղա քա կա նութ յուն և  սահ ման ված 

կարգ:

• Արդ յո՞ք այդ քա ղա քա կա նութ յունն ու սահ ման ված կար գե րը բա ժան վել են հաս

տի քա ցու ցակ նե րով զբաղող մարդ կանց:

• Արդ յո՞ք հաս տի քա ցու ցակ նե րով զբաղվող մարդ կանց տե ղե կաց րել են քա ղա քա

կա նութ յան մա սին, նրանց ու սու ցան ել են այդ ո լոր տում:

• Արդ յո՞ք գոր ծա դու լի և  դրա ժա մա նա կի հաս տատ ման պար տա կա նութ յուն ներն 

ա ռանձ նաց ված են աշ խա տա վար ձի ստաց ման վճարագրերի բաշխ ման և  աշ

խա տա վար ձի հաշ վին կա տար վող վճա րում նե րի պար տա կա նութ յուն նե րից:

• Արդ յո՞ք աշ խա տան քա յին օրվա սկիզ բը և աշխատաժա մա նա կը հաս տատ վում են 

ան մի ջա կան ղե կա վար նե րի կող մից, որ պես զի ա պա հով վի աշ խա տած և վ ճար

ված ժա մե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը:
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• Արդ յո՞ք ղե կա վա րութ յու նը վե րա նա յում և ս տո րագ րում է վերջ նա հաշ վար կի ցու

ցա կը, որ պես զի ե րաշ խա վո րեն անձ նա կազ մի վճա րու մը ըստ աշ խա տա վար ձե րի 

պայ մա նագ րի, իսկ աշ խա տան քից ա զատ ված աշ խա տա կից նե րը չվճար վեն:

5.1. Ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի հա մա պար փակ 
վեր լու ծութ յան օ րի նակ. ռե սուրս նե րի ե րաշ խա վոր ման դեպ քը

Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում հա մա կար գիչ նե րում պա հես տա վոր
վում է մե ծա ծա վալ գաղտ նի տե ղե կատ վութ յուն: Այս վե րա ցա կան դեպ քում ՏՏ հսկո
ղութ յունն ան տես վում է, հետ ևա բար առ կա են բազ մա թիվ թե րութ յուն ներ: Ոս տի կան
նե րը գաղտ նի տե ղե կութ յուն ներ են վա ճա ռում զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րին, 
նրանց կաս կա ծում են նաև կա շառ քի դի մաց ոս տի կա նա կան գոր ծե րը զեղ ծե լու մեջ: 
Ստորև ներ կա յաց ված են ա ռա ջար կութ յուն ներ առ այն, թե ինչ պես պայ քա րել այդ 
հիմնախնդրի դեմ՝ ու սում նա սի րե լով ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի բո լոր 
հինգ բա ղադ րիչ նե րը:

5.1.1. Վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րը

Ղե կա վա րութ յու նը պետք է հանձ նա ռութ յուն ստանձ նի ՏՏ  ո լոր տում ո րա կա վո րում 
և  պատ շաճ վար քա գիծ ու նե նա լու հար ցում, ա պա հո վի այդ բնա գա վա ռում ու սու ցում և  
անձ նա կազ մի շրջա նում ՏՏ  հար ցե րի հա մար ստեղ ծի դրա կան վե րահս կո ղութ յան մի
ջա վայր, ո րը պետք է ար տա ցոլ ված լի նի մարդ կա յին ռե սուրս նե րի քա ղա քա կա նութ յան 
մեջ:

5.1.2. Ռիս կե րի գնա հա տում

Ռիս կե րի գնա հա տու մը ցույց է տվել, որ ընդ հա նուր վե րահս կո ղութ յան մա կար դա
կում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը՝

• չի սահ մա նա փա կել օգ տա տե րե րի հա սա նե լիութ յու նը միայն նրանցով, ով քեր դրա 

կա րիքն ու նեն ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լու հա մար.

• չի մշա կել  հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի փո փո խութ յուն նե րի հա մա պա տաս խան 

հա մա կարգ.

• չի փաս տաթղ թա վո րել հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի փո փո խութ յուն նե րը.

• չի ա ռանձ նաց րել ան հա մա տե ղե լի պար տա կա նութ յուն նե րը.

• չի պաշտ պա նել իր ցանցն ար գել ված թրա ֆի քից:
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5.1.3. Վե րահս կո ղա կան գոր ծու նեութ յուն

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը կա րող է՝

• ի րա կա նաց նել տրա մա բա նա կան (օր.՝  գաղտ նա բա ռեր) և  ֆի զի կա կան (օր.՝ 

 փա կան ներ, ինք նութ յու նը հաս տա տող անցաթուղթ (բե ջ), տագ նա պի հա մա կար

գեր) հա սա նե լիութ յան վե րահս կո ղութ յուն.

• մեր ժել  կի րա ռա կան ծրագ րա յին ա պա հով ման  օգ տա տե րե րի հա մար օ պե րա ցիոն 

հա մա կարգ մուտք գոր ծե լը.սահ մա նա փա կել կի րա ռա կան ծրագ րա յին ա պա հով

ման մշակ ման անձ նա կազ մի հա մար ստեղծ ման մի ջա վայ րի հա սա նե լիութ յու նը.

• օգ տա գոր ծել հսկիչ մատ յա նը՝ գրան ցե լու հա մար բո լոր մուտ քե րը և հ րա ման նե րը, 

որ պես զի բա ցա հայտ վեն անվ տան գութ յան խախ տում նե րը.

• ստու գել անձ նա կազ մին մինչ ա պա հո վելն այն հա մա կար գե րի հա սա նե լիութ յու նը, 

ո րոնք առնչ վում են գաղտ նի տե ղե կութ յուն նե րին:

5.1.4. Տե ղե կատ վութ յուն և  հա ղոր դակ ցութ յուն 

Ինչ վե րա բե րում է տե ղե կատ վութ յա նը և  հա ղոր դակ ցութ յա նը, ա պա կա րե լի է 
քննար կել հետև յա լը՝

• ՏՏ  վե րահս կո ղութ յան ըն թա ցա կար գե րը պետք է մատ չե լի լի նեն, հա մա կարգ չա

յին ծրագ րե րի փո փո խութ յուն նե րը պետք է փաս տաթղ թա վոր վեն մինչ այդ ծրա

գրերն աշ խա տեց նե լը.

• պետք է մշակ վեն պար տա կա նութ յուն նե րի ա ռանձ նաց ման սկզբունք ներն ա պա

հո վող քա ղա քա կա նութ յունն ու պաշ տոն նե րի անձ նագ րե րը.

• պար բե րա բար պետք է զե կու ցեն մուտք գոր ծե լու փոր ձե րի և չ թույ լատր ված հրա

ման նե րի վե րա բեր յալ հսկիչ մատ յան նե րի մա սին և  վե րա նա յեն դրանք:

5.1.5. Մշտա դի տար կում և գ նա հա տում 

Ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը մշտա դի տար կե լու և գ նա հա տե լու վե րա
բեր յալ ո րոշ ա ռա ջար կութ յուն ներ.

• ՏՏ  աու դի տի ի րա կա նա ցում,

• ա ղե տի նմա նակ ման վար ժանք ներ,

• վեբ կայքերի գոր ծու նեութ յան մշտա դի տար կում:
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5րդ գլ խի այս բաժ նում ներ կա յաց ված են ա ռա ջար կութ յուն ներ, թե  այս գլխի բո
վան դա կութ յու նը ինչ պես բաշ խել սե մի նար նե րի և  աշ խա տա ժո ղով նե րի մի ջո ցով: Ա ռա
ջարկ ված վար ժութ յուն նե րը զուտ օ րի նակ ներ են, ո րոնք նա խա տես ված են գա ղա փար
ներ տա լու և  ո գեշն չե լու հա մար: Դրանք պետք է հար մա րեց վեն ա ռան ձին ոս տի կա
նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րին ու հա մա տեքս տին: 
Ստորև տե՛ս  Պա տու հան 8ը` ա ռա ջարկ ված թե մա նե րի հա մար:

Պա տու հան 8: Ներ քին վե րահս կո ղութ յա նը նվիր ված սե մի նա րի թե մա

Աշ խա տա ժո ղով 1: Ու ժեղ վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը

Նպա տա կը
Վե րին ղե կա վա րութ յու նը պետք է հաս կա նա վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րի կա

ր ևո րութ յու նը և  իբրև ա վագ ա ռաջ նորդ  բեղմ նա վոր վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայր 
ստեղ ծե լու իր դե րա կա տա րութ յու նը:

Բո վան դա կութ յու նը
Ի՞նչ է վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րը:
Ին չո՞ւ է վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րը կար ևոր:
Ի՞նչ մի ջոց ներ կա րե լի է ձեռ նար կել, որ պես զի բա րե լավ վի վե րահս կո ղութ յան մի

ջա վայ րը:
Ինչ պե՞ս է  չափ վում և գ նա հատ վում վե րահս կո ղութ յան մի ջա վայ րի ո րա կը:

Նպա տա կա յին խումբ: Ա վագ ղե կա վար ներ

Աշ խա տա ժո ղով 2: Ինչ պե՞ս կա տա րել ռիս կե րի գնա հա տում

Նպա տա կը
Մի ջին օ ղա կի ղե կա վար նե րին հնա րա վո րութ յուն տալ կա տա րել ի րենց գոր ծո

ղութ յուն նե րի ռիս կե րի վեր լու ծութ յուն:

Ի րա կա նա ցում
6



286

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բո վան դա կութ յու նը
Ի՞նչ մո դել ներ ու գոր ծիք ներ կան տար բեր սցե նար նե րում և  հա մա տեքս տում ռիս

կե րը նույ նա կա նաց նե լու, գնա հա տե լու և քն նար կե լու հա մար:
Ինչ պե՞ս եմ ես կի րա ռում այդ մո դել նե րը և  գոր ծիք ներն իմ կազ մա կեր պութ յու նում:
Ինչ պե՞ս կա րող է ռիս կե րի վեր լու ծութ յունն օգ տա գործ վել իբրև կազ մա կեր պութ

յան զար գաց ման ու բա րե լավ ման հիմք:

Նպա տա կա յին խումբ: Մի ջին օ ղա կի ղե կա վար ներ
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Ու ժեղ ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը կախ ված է մի շարք կար ևոր ար ժեք նե րից, 
ո րոնք  պետք է լի նեն կազ մա կեր պութ յան բո լոր մա կար դակ նե րում: Այդ հիմ նա կան ար
ժեք ներն են՝ հստա կութ յու նը, ազն վութ յու նը, թա փան ցի կութ յու նը և  պար զութ յու նը: Այդ 
ար ժեք նե րից են բխում հետ ևո ղա կան ռազ մա վա րութ յու նը, հետ ևո ղա կան կա ռուց ված
քը և  հետ ևո ղա կան ղե կա վա րու մը:

Որ պես զի ներ քին վե րահս կո ղութ յունն արդ յու նա վետ լի նի, ա վագ ղե կա վար նե
րը պետք է ցու ցադ րեն ի րենց հա վա տը ներ քին վե րահս կո ղութ յան նկատ մամբ և դրա 
ի րա կա նաց ման ժա մա նակ լի նեն ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի մո դել ներ: Ղե կա վար ներն են 
ստեղ ծում ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան ազդեցիկությունն ու մշա կույ թը: Ղե կա
վար նե րը, ի վեր ջո, պա տաս խա նա տու են և  պետք է ըն դու նեն ներ քին վե րահս կո ղութ
յան հա մա կար գի սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը:

Լավ ներ քին վե րահս կո ղութ յուն նշա նա կում է, որ վե րահս կո ղութ յան մի ջոց նե րը նե
րառ ված են ա մե նօր յա կազ մա կերպ ա կան սահ ման ված կար գում, ինչ պես նաև` բա ցա
ռիկ հանձ նա րա րութ յուն նե րի կա տար ման մեջ: Անձ նա կազ մի բո լոր ան դամ նե րի հա մար 
ներ քին վե րահս կո ղութ յան մի ջոց նե րի մա սին կա նո նա վոր տե ղե կատ վութ յունն ու ու
սու ցու մը կար ևոր են, որ պես զի անձ նա կազ մը  կա յուն կեր պով ա ջակ ցութ յուն ստա նա: 

Լավ ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նի այն 
ան հատ նե րին, ով քեր այն տեղ աշ խա տում են, ա ջակ ցի և խ րա խու սի ազն վութ յունն ու 
դրա կան վե րա բեր մուն քը վե րահս կո ղա կան մի ջոց նե րի նկատ մամբ: Ներ քին վե րահս կո
ղութ յու նը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում յու րա քանչ յու րի պա տաս խա նատ վութ յունն 
է և  պետք է լի նի յու րա քանչ յու րի պաշ տո նի նկա րագ րութ յան են թադրվող ու հստակ կեր
պով ար տա հայտ ված մա սը: Այն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, ո րոնք կա նո նա վոր 
հի մունք նե րով չեն ա պա հո վում պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նութ յուն և  ըն թա ցա կար
գեր ու այլ կեն սա կան վե րահս կո ղութ յան գոր ծու նեութ յուն, ոչ միայն ան հա ջո ղութ յան են 
մատ նում ի րենց ոս տի կան նե րին, այլև չեն ար ժա նա նում հան րութ յան վստա հութ յա նը:

Կան խար գե լիչ մի ջոց նե րի հա մար կա տար ված ներդ րում նե րը, հատ կա պես նրանք, 
ո րոնք վե րա բե րում են հա վա քագր մանն ու աշ խա տա վայ րում ու սուց մա նը` մեծ ու շա
դրութ յուն դարձ նե լով ազն վութ յա նը, է թի կա յին ու ներ քին վե րահս կո ղութ յա նը, փո ղը 
տե ղին են ծախ սում, քա նի որ քիչ թվով նո րեկ ներ են ոս տի կա նութ յու նում ի րենց կա րիե
րան սկսում կո ռում պաց ված դառ նա լու մտադ րութ յամբ: Շա տե րը ե րի տա սարդ ի դեա

Եզ րա կա ցութ յուն ներ: Գլուխ  5
7
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լիստ  ներ են, ով քեր նվիր ված են պե տա կան ծա ռա յութ յա նը և  կար գին կրթութ յամբ, ու
սուց մամբ և  վե րահս կո ղութ յամբ կշա րու նա կեն ի րենց այդ վե րա բեր մուն քը:

Վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի   ի րա կա նաց ման հա ջո ղութ յան գոր ծոն նե րը կա րե
լի է ամ փո փել հետև յալ ձևով՝

• ռազ մա վա րութ յան, կա ռույց նե րի, գոր ծըն թաց նե րի և  վե րահս կո ղութ յան կա

պակց վա ծութ յուն.

• հստա կութ յուն, ազն վութ յուն, պար զութ յուն և  թա փան ցի կութ յուն.

• հա մա կար գի խնա յո ղութ յուն հիմ նա կան ո լորտ նե րի և  բա ցա ռութ յուն նե րի վրա 

կենտ րո նա նա լու մի ջո ցով.

• կազ մա կեր պութ յու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով արդ յունք նե րի մշա կում.

• վե րին ղե կա վա րութ յան կող մից ա ջակ ցութ յուն:
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Գլուխ 5      Ներ քին վե րահս կո ղութ յուն 

Այս գլու խը կար դա լուց հե տո ինչ պի սի՞ն է Ձեր ար ձա գան քը: Արդ յո՞ք այս գլխում կա
յին նոր տե ղե կութ յուն ներ, ո րոնք Դուք կա րող եք օգ տա գոր ծել Ձեր ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով: Արդ յո՞ք կան փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք կա րե լի 
է կա տա րել Ձեր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում:

Ստորև կտես նեք ինք նագ նա հա տում, ո րը Ձեզ կօգ նի պա տաս խա նե լու այս և  այլ 
հար ցե րի: Այս հիմ նա կան գնա հա տու մը Ձեզ կօգ նի գնա հա տե լու ի րա վի ճա կը Ձեր սե
փա կան ծա ռա յութ յու նում, ո րո շե լու, թե արդ յոք պետք է փո փո խութ յուն ներ կա տա րել, 
ինչ պես նաև գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման մի ջոց նե րը, ո րոնք հար կա վոր են փո փո
խութ յուն ներն ա նե լու հա մար: Այս գլխում տրված գա ղա փար նե րը կի րա ռե լու նպա տա
կով ա ռա վել հա մա պար փակ մո տե ցում մշա կե լու հա մար կա րե լի է կազ մա կեր պել ու
սում նա կան պա րապ մունք ներ կամ աշ խա տան քա յին խմբեր, որ պես զի այս գնա հա տու
մը լրաց վի, և դ րա հի ման վրա այլ գա ղա փար ներ ներդր վեն: Ի լրումն դրա՝ օգ տա կար 
կլի նի կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հար ցե րի շուրջ հայ ցել ազ գա յին և  մի ջազ գա յին 
փոր ձա գետ նե րի ա ջակ ցութ յու նը:

Հար ցեր Ի՞նչ կա րող ենք մենք ա նել 
թույլ կող մե րը ծած կե լու 
հա մար

Ինչ պե՞ս դա ա նել

Արդ յո՞ք մենք գնա հա տել 
ենք ներ քին վե րահս կո
ղութ յան աս տի ճա նը, որ
պես զի կան խենք ու բա ցա
հայ տենք ներ քին կո ռուպ
ցիան: Տե՛ս  Աղ յու սակ 1:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք՝

• գնա հա տել, թե որ տեղ 

պետք է վե րահս կո ղութ

յուն լի նի.

• սահ մա նել ներ քին վե րա

հսկո ղութ յան շրջա նա կը,

• ո րո շել ձեռ նարկ վե լիք գոր

ծո ղութ յուն նե րը:

Մենք կա րող ենք՝

• նշա նա կել ներ քին հար

ցե րով փոր ձա գե տի,

• նշա նա կել ղե կա վար նե րի 

աշ խա տան քա յին խումբ,

• կապ հաս տա տել կազ

մա կեր պութ յան ներ սում 

թա փան ցիկ գոր ծըն թաց

ներ ա պա հո վե լու նպա

տա կով,Արդ յո՞ք մենք օգտ վում Ե թե ոչ, ա պա մենք կա 

ԻՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 

ԱՂ ՅՈՒ ՍԱԿ
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ենք ներ քին վե րահս կո
ղութ յան հա մար ժեք գոր
ծիք նե րից՝ ըստ  Աղ յու
սակ 4ի:

րող ենք՝

• գնա հա տել այն գոր ծիք

նե րը, ո րոն ցից օգտ վում 

ենք,

• գնա հա տել, թե արդ յոք 

մենք պետք է այլ գոր

ծիք ներ ա վե լաց նենք,

• ն ա  խ ա  պ ա տ  ր ա ս  տ ե լ 

ի րա կա նաց ման ծրա գիր:

• հա մե մա տել ներ կա ի րա

վի ճա կը և  Աղ յու սակ 4ը, 

• ո րո շել, թե ինչ նոր գոր

ծիք ներ պետք է ա վե լաց

վեն:

Արդ յո՞ք ղե կա վա րութ
յան և  անձ նա կազ մի պա
տաս խա նատ վութ յու նը 
հստակ կեր պով է սահ
ման ված, որ պես զի ներ
քին վե րահս կո ղութ յունն 
ըն դուն վի Ձեր կազ մա կեր
պութ յու նում:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք՝

• սահ մա նել ղե կա վար նե րի 

և  անձ նա կազ մի ի րա վա

սութ յուն նե րի շրջա նա կը,

• բա րե լա վել ո րո շում նե րի 

փոր ձաքն նութ յու նը,

• բա րե փո խել ու ստեղ ծել 

ներ քին վե րահս կո ղութ

յան կա ռուց ված քը:

 Մենք կա րող ենք՝

• Փոխել կառուցվածքը՝ 

ընդգրկելով ներքին 

ստուգող ների,

• Վերահսկել ղեկավարների 

կողմից որոշումների 

կայացման գործընթացը,

• Հաղորդել ներքին 

որոշումների և պարտա

կանությունների մասին:

Արդ յո՞ք մենք տեղ յակ 
ենք ներ քին վե րահս կո
ղութ յան այն պի սի մար
տահ րա վեր նե րին, ինչ պի
սիք են չա փից ա վե լի վե
րահս կո ղութ յու նը և դ րա 
հե տևանք նե րը:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա
րող ենք՝

• գնա հա տել հնա րա վոր 

ռիս կե րը,

• հստակ կա նոն ներ սահ

մա նել ղե կա վար նե րի 

հա մար, որ պես զի խու

սա փեն չա փից ա վե լի 

վե րահս կո ղութ յու նից:

Մենք կա րող ենք՝

• հա տուկ փոր ձա գե տի ներ

գ րա վել չա փից ա վե լի վե

րահս կո ղութ յան հնարա  

վո րութ յուն նե րը մշա կե լու 

հա մար,

• քննար կել ներ քին վերա

հս կո ղութ յան հար ցե

րի աշ խա տան քա յին 

խմբում:
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Արդ յո՞ք ներ քին վե
րահս կո ղութ յունն ամ
բողջ կազ մա կեր պութ
յու նում ըն դուն  ված է ղե
կա վա րութ յան և  անձ նա
կազ մի կող մից:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա
րող ենք՝

• ո րո շում ներն ու ար ձա

գան քը դարձ նել թա

փան ցիկ,

• գնա հա տել ներ քին վե

րահս կո ղութ յան խո ցե

լի կող մերն ու ներ քին 

քննա դա տութ յու նը,

• մշա կել հստակ կա նոն

ներ:

Մենք կա րող ենք՝

• ներգ րա վել փոր ձա գե

տի/աու դի տո րի,

• ղե կա վա րին և  անձ նա

կազ մին պար տադ րել 

կա նոն նե րը:

Ծա նո թագ րութ յուն: 
9րդ գլ խում նկա րագր
ված գոր ծիք նե րը կա րող 
են օգ տա կար լի նել:
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Ոս տի կա նութ յունն օժտ ված է օ րեն քի խախ տում նե րը բա ցա հայ տե լու և  կան խար
գե լե լու ի րա վա սութ յուն նե րով: Ոս տի կա նութ յան հա մար կա րող է խնդրահարույց լի նել 
բա ցա հայ տել և  կան խար գե լել այ դօ րի նակ խախ տում ներն իր սե փա կան ծա ռա յութ յուն
նե րում: Այդ նպա տա կով գոր ծում են ար տա քին վե րահս կո ղութ յան և հս կո ղութ յան մար
մին ներ, ո րոնք մշտա դի տար կում են ոս տի կա նութ յու նը, որ պես զի այն հա մա պա տաս խա
նի օ րեն քին: 6րդ գլ խում բա ցատր վում է, թե այդ մշտա դի տար կումն ինչ պես է գոր ծում 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու ա ռու մով: Դա 
ար վում է՝ բա ցատ րե լով, թե ար տա քին որ կա ռույց ներն են զբաղ ված ոս տի կա նութ յան 
նկատ մամբ ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղութ յամբ, և  հա մե մա տա կան կար գով ու սում նա
սի րե լով, թե ինչ են ա նում այդ կա ռույց նե րը: Այս գլխում ներ կա յաց ված են ի րա կան աշ
խար հի գործ նա կան օ րի նակ ներ, այն, թե ինչ պես է վե րահս կո ղութ յունն ի րա կա նաց վում 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի նկատ մամբ, որ պես զի կան խար գե լեն կո ռուպ ցիան, 
և  այն, թե այդ վե րահս կո ղութ յան գոր ծըն թացն ինչ պես կա րե լի է բա րե լա վել:

Սույն գլխում օգ տա գործ ված է 1ին գլխում ընդ հա նուր գծե րով նկա րագր ված կո
ռուպ ցիա յի հետև յալ սահ մա նու մը՝ «պե տա կան պաշ տո նի չա րա շա հում հա նուն անձ
նա կան շա հի»: «Հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիա յի» գա ղա փա րը նույն պես այս տեղ օգ տա
գործ ված է: Հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան բո լոր ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի կամ նրանց մեծ մա սի ներգ րավ վա ծութ յունն է կո ռուպ ցիոն գոր ծու
նեութ յան մեջ և  կա րող է նե րա ռել ոս տի կա նութ յան դե րա կա տա րութ յան ամ բող ջա կան 
վե րա կողմ նո րո շում: Հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիան կա րող է սա սա նել հան ցա գոր ծութ
յուն նե րը կան խե լու՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան կա րո ղութ յու նը: Այ սօ րի նակ ի րա վի
ճա կը հատ կա պես տե ղին է ար տա քին վե րահս կո ղութ յան և հս կո ղութ յան մար մին նե րի 
քննարկ ման ա ռու մով, ո րով հետև ե թե ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը պարբերաբար 
զբաղվում է կո ռու պցիայով, ա պա միայն ար տա քին մար մի նը կա րող է արդ յու նա վետ 
կեր պով պայ քա րել կո ռուպ ցիա յի դեմ:

Ներածություն 

6րդ գլխի
1
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Կապն այլ գլուխ նե րի հետ

Այս գլխում քննարկ ված ո րոշ թե մա ներ ա ռա վել ման րա մաս նո րեն զար գաց վում են 
այլ գլուխ նե րում.

5րդ գլ խում տե ղե կութ յուն ներ կան ներ քին վե րահս կո ղութ յան մա սին:
7րդ գլ խում, ո րը նվիր ված է քն նութ յա նը, լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ կան հար

ցաքն նութ յուն նե րի մա սին:
Տե՛ս  նաև 1ին գլու խը:
Կոնկ րետ հղում նե րը կնշվեն տեքս տում:
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6րդ գլ խում քննարկ վում են ոս տի կա նութ յան և՛ ար տա քին վե րահս կո ղութ յու նը, և՛ 
ար տա քին հսկո ղութ յու նը: Ար տա քին վե րահս կո ղութ յու նը նե րա ռում է ոս տի կա նա կան 
գոր ծո ղութ յու ննե րի ուղ ղոր դումն ու կա ռա վա րու մը: Այն ոս տի կա նութ յան հրա ման նե րի 
շղթա յից դուրս է, սա կայն ու նակ է ուղ ղոր դե լու ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յու նը, ինչ
պես օ րի նակ՝ երբ քա ղա քա կան ղե կա վա րը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յա նը հրա մա յում 
է ա ռաջ նա հերթ դարձ նել որ ևէ հարց (օր.՝ թմ րան յու թե րը), կամ երբ դա տա վո րը հաս
տա տում է կար գադ րութ յունն այն մա սին, որ ոս տի կա նը խու զար կութ յուն կա տա րի: Այս 
վե րահս կիչ գոր ծա ռույթ նե րը ոս տի կա նա կան ըն թա ցա կար գե րի նմու շի բնո րոշ գծերն 
են և  ար տա քին մար մին նե րին թույլ են տա լիս կար գա վո րել ոս տի կա նութ յան վար վե ցո
ղութ յու նը և ն րան ստի պել ի րեն պա հել հա մա պա տաս խան ձևով:

Ար տա քին հսկո ղութ յու նը վե րա բե րում է ոս տի կա նութ յան վար քագ ծի վե րա նայ մանն 
ու մշտա դի տարկ մանն այն կա ռույց նե րի կող մից, ո րոնք ոս տի կա նութ յու նից դուրս են 
գտնվում: Դա նպա տակ ու նի կան խար գե լե լու և  պար զե լու հա կաի րա վա կան վար քա
գի ծը, որ պես զի բա րե լավ վի ոս տի կա նութ յան կող մից հան րութ յա նը մա տուց վող ծա ռա
յութ յու նը: Հսկո ղութ յունն ընդ հան րա պես կազմ ված է փաս տա ցի ստու գու մից, սա կայն 
նե րա ռում է նաև շա րու նակ վող մշտա դի տար կու մը: Զուտ հսկո ղա կան գոր ծա ռույթ
ներ ի րա կա նաց նող կա ռույց նե րի օ րի նակ են խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղով նե րը, 
զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը և  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան դե րա կա տար
նե րը՝ հա սա րա կա կան ու մի ջազ գա յին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ինչ
պես օ րի նակ՝ «Թրասն փա րան սի ին թեր նեշն լը» և  Քա ղա քա ցիա կան ա զա տութ յուն նե րի 
ա մե րիկ յան միութ յու նը: Այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րը նե րառ ված չեն ոս տի կա նութ յան 
հրա ման նե րի շղթա յում և  միայն դրսից են մշտա դի տար կում    կո ռուպ ցիա յի կամ այլ 
չա րա շա հում նե րի մա սով ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յու նը: Ար տա քին հսկո ղութ յու
նը ար տա քին վե րահս կո ղութ յու նից տար բեր վում է այն քա նով, որ քա նով որ վե րահս կո
ղութ յուն նշա նա կում է նե րա ռում ոս տի կա նութ յան հրա ման նե րի շղթա յի մեջ՝ ոս տի կա
նութ յան վար քա գի ծը փո փո խե լու ան մի ջա կան զու գա հեռ կա րո ղութ յամբ:

Այս գլխի սահ ման նե րում հա մար վում է, որ ար տա քին մար մին նե րը նե րա ռում են 
այն բո լոր կա ռույց նե րը, ո րոնք և՛ կազ մա կերպ ա կան, և՛ օ պե րա տիվ ա ռու մով ոս տի կա
նութ յու նից ան կախ են: Գլխում քննարկ վում են գոր ծա դի րը, խորհր դա րա նը, դա տա կան 
իշ խա նութ յու նը, ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան և  հա կա կո ռուպ ցիոն  

Ի՞նչ են ար տա քին 
վե րահս կո ղութ յունն ու 
հսկո ղութ յու նը

2
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մաս նա գի տաց ված մար մին նե րը, հա տուկ քն նչական մարմինները, քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը և  զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը: Այս
տեղ քննարկ վում են այդ կա ռույց նե րից յու րա քանչ յու րի դե րա կա տա րութ յունն ու գոր
ծա ռույթ նե րը, ինչ պես նաև բեր վում են լա վա գույն փոր ձի օ րի նակ ներ:

Ար տա քին հսկո ղութ յան և  վե րահս կո ղութ յան կա ռույց նե րը մշտա դի տար կում են 
ոչ միայն ոս տի կա նութ յու նը, այլ նաև մե կը մյու սին: Դա ար տա քին վե րահս կո ղութ յան 
կա ռույց ներն ա վե լի ըն կա լու նակ է դարձ նում կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ, քան ար տա
քին վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րը: Օ րի նակ՝ ե թե ոս տի կա նա պե տը կա շառք է 
վերց նում, ա պա նա կա րող է մի տում նա վոր կեր պով տապալել հա կա կո ռուպ ցիոն ներ
քին մե խա նիզմ նե րը: Երբ դա տե ղի է ու նե նում, ոս տի կա նա պե տին դրսից մեկ նու մե կը 
պետք է կանգ նեց նի, օր.՝  գոր ծա դի րը: Գոր ծա դի րը նույն պես կա րող է կո ռում պաց ված 
լի նել՝ կո ռում պաց ված ոս տի կա նա պե տին օգ տա գոր ծե լով քա ղա քա կան ընդ դի մութ յու
նը լռեց նե լու հա մար: Ե թե դա տե ղի է ու նե նում, հնարավոր է դեռևս  կախ ված լի նել 
դա տա խազ նե րից՝ կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հա մար, խորհր դա րա նը կա րող է 
իմ պիչ մեն թի են թար կել ձա խող ված  գոր ծա դի րին, իսկ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ
յունն ու զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց ները կա րող են ա պա հո վել կո ռուպ ցիա յի բա ցա
հայ տու մը: Ե թե ար տա քին հսկո ղութ յան մար մին նե րից մե կը ձա խող վում է  կո ռուպ ցիոն 
գոր ծե լա կեր պով լրջո րեն զբաղ վե լիս, ա պա կան շա տե րը, ո րոնք կա րող են մի ջամ տել, 
որ պես զի վերջ տան կո ռուպ ցիա յին և  վե րա կանգ նեն օ րեն քի գե րա կա յութ յու նը:

Ար տա քին հսկո ղութ յան մար մին նե րի հա ջո ղութ յու նը հեն վում է այն պի սի փաս տի 
վրա, որ, միա սին վերց րած, դրանք մշտա դի տար կում են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն
նե րը, որ պես զի ա պա հո վեն, որ դրանք կո ռում պաց ված չեն, և  մե կը մյու սին, որ պես զի 
ա պա հո վեն, որ յու րա քանչ յուր կա ռույց  իր գոր ծը պատ շա ճո րեն է ա նում: Դա ե րաշ խա
վո րում է, որ չչա րա շահ վի ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ յու րա քանչ յուր կա ռույ ցի ի րա
վա սութ յու նը: 
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Հետև յալ են թա բա ժին նե րում փաս տարկ ներ կան  կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե
լու հար ցում ար տա քին հսկո ղութ յան և  վե րահս կո ղութ յան մար մին նե րի վճռո րոշ դե րա
կա տա րութ յան հա մար:

3.1. Ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման ամ րապն դու մը

Լայ նո րեն ըն դուն ված է, որ հան րութ յու նը պետք է վե րահս կի իր կա ռա վա րութ
յանն ու հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րին, զո րօ րի նակ` ոս տի կա նութ յա նը: Սա էա կան է՝ 
ե րաշ խա վո րե լու հա մար, որ հան րա յին ծա ռա յութ յուն ներն ար ձա գան քեն հան րութ յան 
կա րիք նե րին, իսկ ոս տի կա նութ յու նը չներգ րավ վի  այն պի սի գոր ծու նեութ յան մեջ, ո րը 
վնաս է հասց նում հան րութ յան շա հե րին, զո րօ րի նակ` կո ռուպ ցիան: Ժո ղովր դա վա րա
կան երկրնե րում հան րութ յու նը հիմ նա կա նում ա նուղ ղա կիո րեն վե րահս կում է ոս տի
կանու թ յա նը և  պե տա կան այլ գե րա տես չութ յուն նե րին՝ իր ընտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի մի ջո ցով: Այն փաս տը, որ ոս տի կա նութ յա նը մշտա դի տար կում են կա ռույց ներ, ո րոնք 
կամ ուղ ղա կիո րեն ընտր ված են (օր.՝  խորհր դա րա նը), կամ նշա նակ ված են ուղղա կիո
րեն ընտր ված մարմ նի կող մից (օր.՝  ոս տի կա նութ յան վե րահս կո ղութ յան մաս նա գիտաց 
ված մար մին ներ), հսկո ղութ յունն էա կա նո րեն ժո ղովր դա վա րա կան է դարձ նում: Ոս տի
կա նութ յան հսկո ղութ յան մար մին ներ ստեղ ծե լով, նշա նա կե լով և դրանց  աշ խա  տանքը 
ստու գե լով՝ խորհր դա րան նե րը կապ են ստեղ ծում հան րութ յան և  ոս տի կա նութ յան միջև: 
Ժո ղովր դա վա րա կան ձևով մշտա դի տարկ վող ոս տի կա նութ յան հսկո ղութ յան մար մին
նե րը կար ևոր դեր են խա ղում՝ ոս տի կա նութ յանն ա վե լի ար ձա գան քող դարձ նե լով հան
րութ յան կա րիք նե րին, ո րին այն ծա ռա յում է:

3.2. Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ հան րա յին վստա հութ յան 
խթա նու մը

Մի շարք երկր նե րի փոր ձը ցույց է տվել, որ հան րութ յու նը հա ճախ չի վստա հում 
ոս տի կա նութ յա նը, որ պես զի այն պատ շաճ կեր պով վա րի հա կաի րա վա կան վար վե ցո
ղութ յան վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յուն նե րի կամ բո ղոք նե րի ներ քին քննութ յուն, օր.՝ 
 կո ռուպ ցիա յի և  չա փա զանց մեծ ու ժի գոր ծադր ման վե րա բեր յալ: Շատ դեպ քե րում ոս

Ին չո՞ւ են ար տա քին հսկո ղութ յան 
ու վե րահս կո ղութ յան մար մին նե րը 
կար ևոր կո ռուպ ցիա յով 
լրջո րեն զբաղ վե լու հա մար

3
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տի կա նութ յան78 գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ ար տա քին հան րա յին քննութ յան արդ յուն
քում այդ մտա հո գութ յուն նե րը ճիշտ են դուրս ե կել: Քննութ յուն նե րը հետ ևո ղա կա նո րեն 
ցույց են տվել, որ ներ քին քննիչները հա ճախ չեն գործում արդյունավետ  ու ա նա չառ, 
ո րով հետև նրանց վրա ազ դում են գոր ծըն կեր ոս տի կան ներն ու ոս տի կա նա կան հա վա
տար մութ յան կամ հա մե րաշ խութ յան79 գա ղա փար նե րը: Այդ պրոբ լեմ նե րը հատ կա պես 
հիմ նա վոր են հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիա յի քննութ յան ա ռու մով, երբ բո սե րը, ղե կա
վար նե րը կամ քննիչ ներն ի րենք կա րող են ներգ րավ ված լի նել կո ռուպ ցիոն գոր ծըն թաց
նե րում:

Բա ցի այդ, ան գամ ե թե ո րոշ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ ու նակ են անց կաց
նե լու ար դար ու ամ բող ջա կան ներ քին քննութ յուն, հան րութ յու նը կա րող է տեղ յակ չլի նել 
դրան և  կա րող է ի րա վա ցիո րեն զար մա նալ՝ արդ յոք ներ քին քննութ յուն նե րը կան խա
կալ են, թե ոչ: Քա նի որ արդ յու նա վետ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը 
կախ ված է հան րութ յան վստա հութ յու նից, ա պա կար ևոր է, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յուն նե րը մեծ ջան քեր գոր ծադ րեն թա փան ցիկ լի նե լու հա մար: Թա փան ցիկ լի նե լու 
ձևե րից մեկն այն է, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը մշտա դի տարկ վեն ար տա քին 
հսկո ղութ յան մար մին նե րի կող մից՝ այդ պի սով հան րութ յա նը վստա հե լի կեր պով ցու
ցադ րե լով, որ ոս տի կա նութ յու նը թաքց նե լու ո չինչ չու նի: Ե թե հան րութ յունն ի մա նա, որ 
ոս տի կա նութ յանն ար տա քին մար մին է հսկում, և  կա րե լի է այդ մարմ նին բո ղոք ներ 
ներ կա յաց նել, ու նա ան կախ կեր պով դրանք կքննի, դա կնպաս տի   ոս տի կա նութ յան 
աշ խա տան քի նկատ մամբ հան րութ յան վստա հութ յա նը:

3.3.  Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման և 
  կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին
 հա մա պա տաս խա նութ յան ե րաշ խա վո րու մը

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի նկատ մամբ ար տա քին հսկո ղութ յու նը կա րևոր 
է պե տութ յա նը հնա րա վո րութ յուն տա լու հա մար, որ պես զի այն կա տա րի իր մի ջազ գա
յին ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, մար դու ի րա վունք նե րի մա
սին մի ջազ գա յին ի րա վուն քը պա հան ջում է, որ պե տութ յուն նե րը ե րաշ խա վո րեն այն, որ  
հաս տա տութ յուն նե րը գո յութ յուն ու նեն ոս տի կա նութ յան կող մից ի րենց ի րա վունք նե րի 
խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ան հատ նե րի բո ղոք նե րը լսե լու հա մար, և  հարկ ե ղած դեպ
քում նրանց ա պա հո վեն ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մի ջո ցով 80: Այս դե րա կա տա
րութ յու նը սո վո րա բար ի րա կա նաց նում են դա տա րան նե րը, սա կայն այլ հաս տա տութ
յուն ներ (օր.՝  մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը, մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո
ղով նե րը և  բո ղոք նե րի վե րա բեր յալ ոս տի կա նութ յան մաս նա գի տաց ված մար մին նե րը) 
նույն պես ներգ րավ ված են ոս տի կա նութ յան կող մից մար դու ի րա վունք նե րի են թադր յալ 
խախ տում նե րը քննե լու գոր ծում:

Ոս տի կան նե րի շրջա նում կո ռուպ ցիան հա ճախ նե րա ռում է մար դու ի րա վունք նե
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րի խախ տում ներ: Օ րի նակ` ոս տի կան նե րը կա րող են կա մա յա կա նո րեն մե կին կա լա նել 
կամ փող կոր զե լու նպա տա կով ան ձի նկատ մամբ չա փից ա վե լի ուժ գոր ծադ րել: Սա 
կո ռուպ ցիա յի օ րի նակ է և  ա զա տութ յան ի րա վուն քի և (հնա րա վոր է) խոշ տան գում նե րի 
կամ ան մարդ կա յին ու ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի են թա
կա չլի նե լու ի րա վուն քի խախ տում: Նմա նա պես, ո րոշ ոս տի կան ներ կա րող են կա շառք 
ստա նալ մեկ այլ ոս տի կա նի կամ հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցուց չի կող մից` ան ձի նկատ
մամբ չա րա շահ ման վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յուն ներն ան տե սե լու հա մար: Այս տե ղից 
էլ հստակ կապ գո յութ յուն ու նի մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի և  կո ռուպ ցիա յի 
միջև:

Շատ երկր ներ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում  ստանձ նել են մի ջազ գա յին 
հանձ նա ռութ յուն ներ: Դրանք նե րա ռում են պե տա կան պաշ տոն յա նե րի, այդ թվում` ոս
տի կան նե րի կող մից կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յուն նե րը քն նե լու81 հա
մար ան կախ ու ար տա քին հաս տա տութ յուն նե րի ստեղծ ման հանձ նա ռութ յու նը:

3.4. Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լա վու մը

Ար տա քին հսկո ղութ յունն էա կան է ոս տի կա նութ յանն օգ նե լու հա մար, որ պես զի այն 
բա րե լա վի հան րութ յա նը մա տուց վող ծա ռա յութ յու նը: Դա նե րա ռում է նրա ծա ռա յութ
յան օ րի նա կա նութ յու նը, արդ յու նա վե տութ յու նը և  գոր ծու նութ յու նը: Ար տա քին հսկո
ղութ յու նը կա րող է ոս տի կա նութ յանն օգ նել պար զե լու և  ու սում նա սի րե լու իր աշխա 
տան քի թույլ կող մերն ու հիմ նախն դիր նե րը: Օ րի նակ` ար տա քին հսկո ղութ յան կա ռույց
նե րը կարող են բա ցա հայ տել  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան հետ կապ ված հիմ նա 
խնդիր նե րը ոս տի կան նե րի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի բա ցա հայտ ման կամ հե ռան կա րա
յին աշ խա տա կից նե րի ստուգ ման հար ցում: Ի պա տաս խան` հսկող կա ռույ ցը կա րող է 
ա ռա ջար կել նոր քա ղա քա կա նութ յուն կամ ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք պետք է ըն դուն վեն 
ոս տի կա նութ յան կող մից: Հա ճախ ոս տի կա նութ յան քա ղա քա կա նութ յան և  ըն թա ցա
կար գե րի հիմ նախն դիր նե րը պար զե լու հար ցում ար տա քին կա ռույցն ա վե լի շա հե կան 
վի ճա կում է գտնվում, քան ներ քին մար մի նը: Դա տե ղի է ու նե նում այն պատ ճա ռով, որ 
ար տա քին մար մի նը կա րող է ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քը գնա հա տել ա ռանց ոս տի
կա նութ յան հիե րար խիա յի, գոր ծըն կեր նե րին հա վա տա րիմ լի նե լու կամ կա ռույ ցի մշա
կույ թի ազ դե ցութ յան: 



302
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մեջ ներգ րավ ված են վեց տար բեր դե րա կա տար ներ`

• գոր ծա դի րը,

• խորհր դա րա նը,

• դա տա կան իշ խա նութ յու նը,

• ոս տի կա նութ յան հսկո ղութ յան և  կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մաս նա գի տաց ված 

մար մին նե րը,

• ժա մա նա կա վոր քն նութ յուն նե րը,

• քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը և  զանգ վա ծա յին 

լրատ վութ յան մի ջոց նե րը:
Այս բաժ նում նկա րագր ված է այդ վեց դե րա կա տար նե րից յու րա քանչ յու րի աշ խա

տան քը կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում և  իբրև կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմ
ներ` դրանց ու ժեղ ու թույլ կող մե րը:

4.1. Ար տա քին հսկո ղութ յան և  վե րահս կո ղութ յան տե սակ նե րը

Վե րը նշված վեց կա ռույց ներն ի րա կա նաց նում են եր կու տե սա կի հսկո ղութ յուն և 
 վե րահս կո ղութ յուն` կան խար գե լիչ և  հա կազ դող82: Կան խար գե լիչ հսկո ղութ յան գոր ծա
ռույթ նե րը կան խում են ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի տե ղի ու նե նա լը և, սո վո րա
բար, ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նում են կո ռուպ ցիա յի հան գեց նող հա մա կար գա յին 
գոր ծոն նե րը պար զե լու և  ու սում նա սի րե լու, դրանք օ րենսդ րութ յան, քա ղա քա կա նութ
յան և  կա ռա վար ման83 մի ջո ցով լու ծե լու վրա: Ստորև բեր ված Աղ յու սակ 1ում ցույց են 
տրված ոս տի կա նութ յան կան խար գե լիչ հսկո ղութ յա նը վե րա բե րող զա նա զան գոր ծա
ռույթ նե րը: Ոս տի կա նութ յան հա կազ դող հսկո ղութ յան հա մա կար գե րը գոր ծի են դրվում 
տե ղի ու նե ցող կո ռուպ ցիոն դեպ քե րի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով: Ոս տի կա նութ յու
նում առ կա կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ հա կազ դող հսկո ղութ յան մո տե ցու մը կա րող է 
բնու թագր վել իբրև բո ղոք նե րին ու հայ տա րա րութ յուն նե րին ար ձա գան քող, և  ե թե կո
ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պը տե ղի է ու նե ցել, այդ դեպ քում՝ իբրև ներգ րավ ված ան հատ
նե րի նկատ մամբ պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռող և  քն նող և/ կամ բա րե փո խում ներ ա ռա
ջար կող (ստորև տե՛ս  Աղ յու սակ 1): Հա կազ դող հսկո ղութ յան հա մա կար գե րը նույն պես 

Ո՞րն է ար տա քին հսկո ղութ յան և 
 վե րահս կո ղութ յան մար մին նե րի 
դերա կա տա րութ յու նը 
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում

4
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կա րող են կան խել կո ռուպ ցիան ոս տի կա նութ յու նում, քա նի որ ոս տի կան նե րին հայտ
նա բե րելն ու պատ ժե լը ծա ռա յութ յան այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հետ կպա հի կա շա ռե
լուց կամ կա շառք  ըն դու նե լուց: 

Աղ յու սակ 1: Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ կան խար գե լիչ և  հա կազ դող 
  հսկո ղութ յան   զա նա զան գոր ծա ռույթ նե րի ընդ հա նուր պատ կե րը

Կան խար գե լիչ ար տա քին հսկո ղութ յան 
և  վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույթ նե րը

Ներգ րավ ված ար տա քին 
դե րա կա տար(ներ)

Հա կա կո ռուպ ցիոն օ րենսդ րութ յան 
մշա կում և  ըն դու նում

Խորհր դա րանն ու գոր ծա դի րը

Հաշ վետ վո ղա կա նութ յան և  վե րահս կո
ղութ յան հա մա կար գե րի ստեղ ծում

Խորհր դա րա նը, գոր ծա դի րը, ոս տի կա
նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան 
և  կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մաս նա գի
տաց ված մար մին նե րը

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի պաշ տո
նա կան քա ղա քա կա նութ յան հաս տա
տում

Գոր ծա դի րը, խորհր դա րա նը, կո ռուպ
ցիա յի դեմ պայ քա րի մար մին նե րը

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա մար 
ռե սուրս նե րի տրա մադ րում

Գոր ծա դի րը, խորհր դա րա նը

Կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նութ յան մա
սին տե ղե կութ յուն նե րի տա րա ծում 

Գոր ծա դի րը, քա ղա քա ցիա կան հա սա
րա կութ յու նը և ԶԼՄնե րը, հսկո ղութ յան 
մաս նա գի տաց ված մար մին նե րը, ժա մա
նա կա վոր քննութ յուն նե րը

Կո ռուպ ցիա յի հան գեց նող հա մա կար
գա յին գոր ծոն նե րի քննութ յուն

Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րա
հսկո ղութ յան և  կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ
քա րի մաս նա գի տաց ված մար մին նե րը, 
ժա մա նա կա վոր քննութ յուն նե րը

Հա կազ դող ար տա քին հսկո ղութ յան 
և վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույթ նե րը

Ներգ րավ ված ար տա քին դե րա կա
տար(ներ)

Կո ռում պաց ված ոս տի կա նութ յա նը 
կար գի հրա վի րե լը և  պատ ժե լը

Դա տա կան իշ խա նութ յու նը, գոր ծա դի
րը, դա տա խա զա կան ծա ռա յութ յուն նե րը
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Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի մա
սին փաս տե րի տա րա ծում

Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րա
հսկո ղութ յան և  կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ
քա րի մաս նա գի տաց ված մար մին նե րը, 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը և 
ԶԼՄնե րը, խորհր դա րա նը, ժա մա նա կա
վոր քննութ յուն նե րը

Կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ բո ղոք նե րի 
ար ձա գան քը

Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րա
հսկո ղութ յան և  կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ
քա րի մաս նա գի տաց ված մար մին նե րը, 
դա տա խա զա կան ծա ռա յութ յուն նե րը,  
ժա մա նա կա վոր քննութ յուն նե րը

Կո ռուպ ցիան հայտ նա բե րե լը և  պատ
ժե լը

Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րա
հսկո ղութ յան և  կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ
քա րի մաս նա գի տաց ված մար մին նե րը, 
դա տա խա զա կան ծա ռա յութ յուն նե րը,  
ժա մա նա կա վոր քննութ յուն նե րը

4.2. Ար տա քին և  ներ քին  վե րահս կո ղութ յունների փոխ հա րա
բե րութ յուն նե րը

Ար տա քին հսկո ղութ յան և  վե րահս կո ղութ յան կա ռույց նե րը գոր ծում են ներ քին վե
րահս կո ղութ յան հա մա կար գե րին զու գա հեռ (տե՛ս Գ լուխ 5): Ար տա քին մե խա նիզմ նե
րը կախ ված են արդ յու նա վետ ներ քին վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րից, որ պես զի 
պահ պա նեն պրո ֆե սիո նա լիզ մի չա փա նիշ ներն ու թա փան ցի կութ յու նը: Ներ քին վե
րահս կո ղութ յու նը նե րա ռում է հա վա քագր ման գոր ծըն թա ցում ստու գու մը, ան մի ջա կան 
ղե կա վար նե րի կող մից վե րահս կո ղութ յու նը, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ներ քին մար
մին նե րի կող մից կո ռուպ ցիա յի հայ տա րար ված դեպ քե րի քն նութ յու նը, կո ռում պաց ված 
ոս տի կան նե րի նկատ մամբ կար գա պա հա կան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, ոս տի կան նե րի 
շրջա նում կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ հակ ման մշտա դի տար կու մը և ոս տի կա նութ յու նում  
կո ռուպ ցիան չհան դուր ժող մշա կույ թի խթա նու մը84: Այս ներ քին վե րա հսկո ղութ յունն 
ի րա կա նաց նում է ար տա քին վե րահս կո ղութ յու նը, օ րենք ներն ու քա ղա քա կա նութ յու նը:

Ար տա քին հսկո ղութ յունն ու վե րահս կո ղութ յու նը ներ քին վե րահս կո ղութ յան 
առնչութ յամբ  ու նեն չորս հիմ նա կան դե րա կա տա րութ յուն`

1. ներ քին վե րահս կո ղութ յան ստեղ ծում.

2. ոս տի կա նութ յու նում ներ քին վե րահս կո ղութ յան արդ յու նա վե տութ յան մշտա դի
տար կում.
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3. ոս տի կա նութ յու նում առկա կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ  բո ղոք նե րի  ան կախ մե խա
նիզմ նե րի ա պա հո վում հան րութ յան հա մար.

4. ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի հետ կապ ված դեպ քե րի ու սում նա սի րութ յուն, 
ո րոնք ի րենք` ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը չեն կա րող կա տա րել կա՛մ գոր ծի 
խստութ յան, կա՛մ էլ շա հե րի բախ ման պատ ճա ռով:

Հետև յալ են թա բա ժին նե րում քննարկ վում է ար տա քին հսկո ղութ յան և  վե րա հսկո
ղութ յան վեց հիմ նա կան կա ռույց նե րից յու րա քանչ յու րը: Ներ կա յաց ված են յու րա քանչ
յուր կա ռույ ցի դե րա կա տա րութ յու նը և  այն հար ցե րը, ո րոնք ընդ հա նուր են  կոնկ րետ վե
րահս կո ղութ յան կա ռույ ցի հա մար, ինչ պես նաև ո րոշ հիմ նա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ` 
յու րա քանչ յուր կա ռույ ցի արդ յու նա վե տութ յու նը բա րե լա վե լու հա մար:

4.3. Գոր ծա դի րը

4.3.1. Գոր ծա դի րի դե րա կա տա րութ յու նը

Գոր ծա դի րը հաս տա տում է ոս տի կա նութ յան85 գլխա վոր քա ղա քա կա նութ յու նը և  
ա պա հո վում նրա ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յու նը: Կախ ված երկ րի կա ռուց ված քից 
և լիա զո րութ յուն նե րի պատ վի րա կու մից՝ գոր ծա դի րի կող մից ոս տի կա նա կան ծա ռա
յություն նե րի վե րահս կո ղութ յու նը կա րող է կա տար վել տար բեր մա կար դակ նե րում` ազ
գա յին մա կար դա կում` (ներ քին գոր ծե րի կամ երկ րի գոր ծե րի նա խա րա րը), տարածա   
շրջա նա յին մա կար դա կում (նա հան գա պե տը) և  քա ղա քի մա կար դա կում (քա ղա քա 
պե տը): Ո րոշ երկր նե րում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը հա մար վում են ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րա րութ յան մաս, ինչ պես օ րի նակ՝ Ռու սաս տա նում: Այլ երկր նե րում ոս
տի կա նու թ յան նկատ մամբ գոր ծա դի րի վե րահս կո ղութ յու նը կենտ րո նաց ված է քա ղաք
նե րում, տա րա ծա շր ջան նե րում կամ նա հանգ նե րում, ինչ պես օ րի նակ՝ Շվեյ ցա րիա յում: 
Որոշ երկր նե րում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներն ա մեն օր ան մի ջա պես զե կու ցում 
են պե տութ յան կամ կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րին, քա նի որ ներ քին գոր ծե րի նա խա
րա րութ յուն չկա, ինչ պես օ րի նակ՝ Ին դո նե զիա յում: Այս դա սա վո րութ յու նը հա ճախ հան
գեց նում է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց մա նը չա փից ա վե լի քա ղա քա կան 
մի ջա մտութ յան:

Գոր ծա դի րը պա տաս խա նա տու է ոս տի կա նութ յան վե րահս կո ղութ յան գոր ծըն թաց 
հաս տա տե լու հա մար, այդ թվում` կո ռուպ ցիա յով զբաղ վե լու: Թե պետ գոր ծե լա կեր պը 
երկ րից եր կիր տար բեր վում է, սո վո րա բար գոր ծա դիրն օգտ վում է ե րեք ռազ մա վա րութ
յու նից, որ պես զի գործ ու նե նա ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի հետ: Ստորև տե՛ս  
Աղյու սակ 2:
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Աղ յու սակ 2: Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան սան ձե լու նպա տա կով 
  գոր ծա դի րի կող մից օգ տա գործ վող ե րեք ռազ մա վա րութ յուն

Ռազ մա վա րութ յուն Նկա րագ րութ յուն

Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան 
սան ձե լու քա ղա քա կան 
պատ րաս տա կա մութ յան ցու ցա բե րում

Հա ջող հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա
կա նութ յունն ու նի կա ռա վա րութ յան և, 
հատ կա պես, նրա պա տաս խա նա տու նա
խա րար նե րի ա ջակ ցութ յան կա րի քը: Գոր
ծա դի րը պետք է հան րութ յանն ու ոս տի
կա նութ յա նը ցույց տա, որ ին քը լուրջ մո
տե ցում ու նի այդ հար ցի նկատ մամբ:

Գոր ծա դի րը կա րող է հանձ նա ռութ յուն 
ցու ցա բե րել կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ
վե լու հար ցում` քա ղա քա կա նութ յան և 
 գոր ծո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով: Կո ռուպ ցիա
յի մա սին կա ռա վա րութ յան պաշ տո նա կան 
փաս տաթղ թում սո վո րա բար ուսում նա
սիր վում են կո ռուպ ցիա յի պատ ճառ նե րը և 
 պե տա կան հատ վա ծում86 դրա կան խար
գել ման, բա ցա հայտ ման ու դա տա կան 
կար գով հե տա պնդման մի ջոց նե րը:

Գոր ծա դի րը կա րող է իր քա ղա քա կա
նութ յունն ի րա կա նաց նել հա կա կո ռուպ
ցիոն չա փա նիշ նե րի կեն սա գործ մամբ` 
այդ պի սով հու սա լիո րեն ցու ցադ րե լով կո
ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու իր հանձ
նա ռութ յու նը:

Վե րահս կո ղա կան կա ռույց նե րի 
ստեղ ծում

Գոր ծա դի րը կա րող է ստեղ ծել կա ռույց
ներ, ո րոնց գոր ծը կլի նի ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յուն նե րի ան կախ վե րահս կո ղութ յան 
ա պա հո վու մը: Այդ կա ռույց նե րը կա րող են 
նե րա ռել ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե
րա հսկո ղութ յան մաս նա գի տաց ված մար մին
ներ:

Կա ռա վա րութ յան նա խա րա րութ յունն
ե րը87 կամ ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րու
թյու նը/խոր հուրդ նե րը/հանձ նա ժո ղով նե րը
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ղե կա վա րում են քա ղա քա ցիա կան ան ձինք, 
այ սինքն` ոչ ոս տի կան ներ, ում աշ խա տան քը 
ոս տի կա նութ յա նը վե րա հսկելն է, նե րառ յալ 
հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նութ յու նը: 
Շատ երկր նե րում նրանք ոս տի կա նութ յան 
նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն են ի րա կա
նաց նում ընտր ված պաշ տոն յա նե րի ա նու նից:

Տես չութ յուն նե րին հանձ նա րա րում են 
ստու գել ոս տի կա նութ յան հա մա պա տաս
խա նութ յունն օ րենք նե րին, քա ղա քա կա նութ
յանն ու վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քե րին, 
օր.̀  Միաց յալ Թա գա վո րու թյան88 ոս տի կա
նութ յան Նո րին մե ծու թյան տես չութ յու նը, 
Ազ գա յին ժան դար մե րիա յի տես չութ յու նը, 
Ֆրան սիա յի89: Ծա ռա յութ յուն նե րի գլխա վոր 
տես չութ յու նը և  ազ գա յին ոս տի կա նու թյան 
ծա ռա յութ յուն նե րի գլխա վոր տես չութ յու նը, 
Պոր տու գա լիա յի90 ներ քին վար չութ յան գլխա
վոր տես չութ յու նը և  Նի դեռ լանդ նե րի91 Թա
գա վո րա կան հե տա  խու զութ յու նը:

Այս վե րահս կո ղա կան կա ռույց նե րը գոր
ծում են իբրև թափարգել (բու ֆեր) ընտր ված 
քա ղա քա կան պաշ տոն յա նե րի և  ոս տի կա
նութ յան միջև` դրա նով նվա զա գույ նի հասց
նե լով ոս տի կա նութ յան գոր ծե րին գոր ծա դի
րի կող մից ան հար կի քա ղա քա կան մի ջա
մտութ յունը:

Ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 
ըն թա ցա կար գե րի վե րահս կո ղութ յու նը

Իբրև իր քա ղա քա կա նութ յան հաս տատ
ման մաս` գոր ծա դի րը կա րող է մշա կել կամ 
վե րա նա յել ոս տի կա նութ յան հա վա քա
գրման, ընտ րու թյան և  ա ռաջ խա ղաց ման  
ժա մա նակ օգ տա գործ վող չա փո րո շիչ նե րը: 
Գոր ծա դի րը կա րող է թույլ չտալ  հա վա քա
գ րել կո ռուպ ցիա յի կամ այլ հան ցա գոր ծու
թյուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված նե րին: 
Օ րի նակ` Քե նիա յում Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ
քա րի հանձ նա ժո ղո վի կա տա րած քն նութ 
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յան հի ման վրա կա ռա վա րութ յու նը չեղ յալ 
հա մա րեց ե րեք հա զար նոր ոս տի կան նե րի 
հա վա քա գրու մը, իսկ վաթ սուն ոս տի կան
նե րի ժա մա նա կա վո րա պես հե ռաց րեց աշ
խա տան քից` ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու
նում92 աշ խա տան քի ըն դու նե լու հա մար նո
րեկ նե րից կա շառք վերց նե լու պատ ճա ռով:

Գոր ծա դի րը կա րող է մշտա դի տար կել 
քա ղա քա կա նութ յու նը և  ե րաշ խա վո րել, որ 
ֆի նան սա կան հատ կա ցում նե րը պատ շաճ 
կեր պով կա տար վեն: Ու սում նա սի րութ յուն
նե րը ցույց են տվել, որ ո րոշ երկր նե րում ոս
տի կան նե րի աշ խա տա վար ձե րը հա ճախ չեն 
վճար վում, ձգձգվում կամ օգ տա գործ վում են 
ղե կա վա րութ յան կող մից, սար քա վո րում ներ 
չեն տրա մադր վում, և  ոս տի կան ներն ստիպ
ված ի րենց սե փա կան գրպա նից են վճա րում 
հա մա զգես տի, սար քե րի, բեն զի նի և  հե ռա
խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի հա մար93: 
Բա վա րար աշ խա տա վար ձի և  սար քա վո
րում նե րի բա ցա կա յութ յու նը կո ռուպ ցիա յի 
հիմ նա կան շար ժիչ ու ժե րից մեկն է: Ֆի նանս
նե րի և  աշ խա տա վար ձե րի  հատ կաց ման ու 
մշտա դի տարկ ման` գոր ծա դի րի ի րա վա սու
թյու նը կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում կար
ևոր գոր ծիք է: 

4.3.2. Մար տահ րա վեր ներ

Ար տա քին հսկո ղութ յան բո լոր մար մին նե րից գոր ծա դիրն ու նի ա մե նա մեծ հա յե ցո
ղութ յու նը և  ոս տի կա նութ յան վրա ազ դե լու ա մե նա մեծ կա րո ղութ յու նը: Հար կա վոր է 
հստակ տար բե րա կում կա տա րել գոր ծա դի րի և  ոս տի կա նութ յան ո լորտ նե րի ու պա
տաս խա նատ վութ յուն նե րի միջև: Սա կար ևոր է, քան զի քա ղա քա կան մի ջամ տութ յու նը 
կա րող է թույ լատ րել կամ ան գամ խրա խու սել կո ռուպ ցիան, այ սինքն` կա ռա վա րութ յան 
դեմ խա ղաղ ցույ ցերն ար գե լե լը, ոս տի կա նութ յա նը խնդրել չձեր բա կա լել քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րին կամ է լի տա յի այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ով քեր կաս կած վում են հան ցա գոր
ծութ յան կա տար ման մեջ, կամ ոս տի կան նե րի պաշ տո նը բարձ րաց նե լը քա ղա քա կան 



309

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

կու սակ ցութ յան պատ կա նե լու պատ ճա ռով94: Գոր ծա դի րի և  ոս տի կա նութ յան հստակ 
իրավասությունները այն են, որ գոր ծա դիրն ու նի «քա ղա քա կա նութ յան հա մար պա
տաս խա նատ վութ յուն», իսկ ոս տի կա նութ յու նը` «աշ խա տան քա յին պա տաս խա նա
տ վութ յուն95: Ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րը փոր ձում են պահ պա նել այս տար բե րա
կու մը, քան զի այն ե րաշ խա վո րում է, որ ոս տի կա նութ յունն ի րա կա նաց նի  հան րութ յան 
ու զած քա ղա քա կա նութ յու նը, և  որ գոր ծա դի րը չխառն վի իր գոր ծո ղութ յուն նե րին` դրա
նով վտան գե լով   ոս տի կա նութ յան ան կա խութ յու նը կամ նրա արդ յու նա վե տութ յու նը:

4.3.3. Ա ռա ջար կութ յուն ներ

Գոր ծա դի րի և  ոս տի կա նութ յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը ղե կա վա րող կա նո նը 
պետք է լի նի այն, որ բո լոր հար ցե րում, ո րոնք վե րա բե րում են կոնկ րետ աշ խա տան
քա յին կամ ի րա վա պահ ո րո շում նե րին, ոս տի կա նութ յունն օգտ վում է գոր ծո ղութ յուն նե
րի ա զա տութ յու նից` հիմն ված իր պրո ֆե սիո նալ դա տո ղութ յան վրա: Բո լոր հար ցե րում, 
ո րոնք վե րա բե րում են ընդ հա նուր քա ղա քա կա նութ յա նը, ոս տի կա նութ յու նը վերա 
հսկվում է ժո ղովր դա վա րա կան ձևով ընտր ված գոր ծա դի րի կող մից96: Այս տար բե րա
կու մը կա րող է դժվա րութ յամբ կա տար վել, և  հա վա նա կան է ստվե րա յին ո լորտ նե րի 
գո յութ յու նը: Հետև յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րը ներ կա յաց նում են այն ու ղի նե րը, ո րոն ցում 
գոր ծա դի րի և  ոս տի կա նութ յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կա րող են ձևա կերպ վել, որ
պես զի նվա զեց վի եր կի մաս տութ յու նը և  ա ռա վե լա գույ նի հասց վի ոս տի կա նութ յան հաշ
վետ վո ղա կա նութ յու նը` միա ժա մա նակ նվա զա գույ նի հասց նե լով գոր ծո ղութ յուն նե րին 
գոր ծա դի րի մի ջամ տութ յու նը:

Հստակ ի րա վա կան դաշ տի ստեղ ծում: Հա ճախ և՛ ոս տի կա նութ յու նը, և՛ քա ղա քա
կան գոր ծիչ նե րը տեղ յակ են ի րենց պա տաս խա նատ վութ յան ո լորտն ա ռանձ նաց նե լու 
անհ րա ժեշ տութ յան մա սին, սա կայն նրանց համար պարզ չէ, թե այդ մար մին նե րից յու
րա քանչ յու րը որ հար ցերի համար է իրավասու97: Որ քան հստակ ու կոնկ րետ է օ րենս
դրա կան դաշ տը, այն քան գոր ծա դի րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար հեշտ կլի նի ի մա նալ, 
թե որ տեղ է ա վարտ վում ի րենց վե րահս կո ղութ յու նը և սկս վում ոս տի կա նութ յան փոր
ձա գի տութ յու նը:

Գոր ծա դիրոս տի կա նութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րի թա փան ցի կութ յուն: Ցան կա
ցած քա ղա քա կա նութ յուն կամ այլ հրա հանգ, ո րը գոր ծա դի րից գնում է դե պի ոս տի կա
նութ յուն, պետք է ու ղարկ վի պաշ տո նա կան խո ղո վակ նե րով` ո րո շում նե րի կա յաց ման 
ար ձա նագ րութ յամբ, ո րը հան գեց րել է քա ղա քա կա նութ յան ձևա կերպ մա նը: Դա օգ նում 
է պոստ ֆակ տո (ի րա դար ձութ յու նը տե ղի ու նե նա լուց հե տո) վեր լու ծե լու կոնկ րետ քա
ղա քա կա նութ յուն և  կան խար գե լե լու շա հե րի բա խու մը, ո րը կա րող է տե ղի ու նե նալ, 
երբ գոր ծա դի րի ու ոս տի կա նա պե տի միջև քա ղա քա կա նութ յու նը կա յաց վում է գաղտ նի 
կամ ոչ ֆոր մալ մի ջա վայ րում, օր.` բարձ րաշ խար հիկ մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ:

Հրա ման նե րի շղթա յի խիստ պահ պա նում: Գոր ծա դի րը եր բեք չպետք է ան տե սի ոս
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տի կա նութ յան հրա ման նե րի պաշ տո նա կան շղթան և  փոր ձի կապ հաս տա տել ստո րին 
օ ղա կի ոս տի կան նե րի հետ կամ քա ղա քա կա նութ յու նն ուղղի նրանց կողմը` միա ժա
մա նակ շրջան ցե լով ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յա նը: Հրա ման նե րի շղթա յի խիստ 
պահ պան ման շնոր հիվ խու սա փում են այն ի րա վի ճակ նե րից, երբ գոր ծա դի րը կա րող է 
ազ դել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման քա ղա քա կա նութ յան վրա` վեր 
կանգ նե լով ոս տի կա նութ յան փորձ ված հրա մա նա տար նե րի ա ռար կութ յուն նե րից: Ե թե  
ոս տի կա նութ յան հրա մա նա տար նե րի և  գոր ծա դի րի միջև առ կա են հիմ նա վոր տա րա
ձայ նութ յուն ներ, ա պա պետք է գտնել պատ շաճ խո ղո վակ ներ ոս տի կա նութ յան ղե կա
վա րութ յա նը փո խ ե լու հա մար:

4.4. Խորհր դա րա նը

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լիս խորհր դա րանն ու նի եր կու հիմ նա կան դե րա կա տա
րութ յուն` օ րենս դիր և  վե րահս կո ղա կան98:

4.4.1. Օ րենս դիր դե րա կա տա րութ յու նը

Հա վա նա բար ոս տի կա նութ յան կա ռա վար ման գոր ծում,  հատ կա պես կո ռուպ ցիա յով 
լրջո րեն զբաղ վե լիս,  խորհր դա րան նե րի ա մե նաակն հայտ ներդ րու մը օ րենս դրութ յան 
ըն դու նումն է, որն ստեղ ծում է ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան սան ձե լու օ րենսդ րա
կան դաշ տը: Այդ ի րա վա կան դաշ տը կազմ ված է չորս տի պի օ րենք նե րից`

1. կո ռուպ ցիան քրեա կա նաց նող օ րենք ներ.

2. կա ռա վար ման թա փան ցի կութ յունն ու հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը խթա նող օրենք
ներ.

3. ոս տի կա նութ յան ման դա տը և  ի րա վա սութ յուն նե րը կար գա վո րող օ րենք ներ.

4. վե րահս կիչ կա ռույց ներ ստեղ ծող օ րենք ներ:

1. Կո ռուպ ցիան քրեա կա նաց նող օ րենք ներ: Սա վե րա բե րում է կո ռուպ ցիան պատ
ժե լուն: Այդ օ րենք նե րը կա րող են լի նել կա՛մ ընդ հա նուր քրեա կան օ րենսգր քի 
մաս, ո րոնք պա րու նա կում են կո ռուպ ցիան քրեա կա նաց նող դրույթ ներ, կա՛մ 
կոնկ րետ հա կա կո ռուպ ցիոն օ րենք ներ:

2. Կա ռա վա րութ յան թա փան ցի կութ յունն ու հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը խթա նող 
օ րենք ներ: Այս երկ րորդ խմբի գոր ծա ռույ թը կո ռուպ ցիա յի տե ղի ու նե նա լը կան
խար գե լելն է: Սրանք այն օ րենք ներն են, ո րոնք նպաս տում են կա ռա վա րութ յան 
թա փան ցի կութ յանն ու հաշ վետ վո ղա կա նութ յա նը` այդ պի սով նվա զեց նե լով կո
ռում պաց ված վար քագ ծի հնա րա վո րութ յուն նե րը: Այդ օ րենք նե րը սո վո րա բար 
կար գա վո րում են այն պի սի հար ցեր, ինչ պի սիք են տե ղե կատ վութ յան հա սա նե
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լիութ յու նը, ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յու նը և  ին ֆոր մա տոր նե րի պաշտ պա
նութ յու նը:

3. Օ րենք ներ, ո րոնք կար գա վո րում են  ոս տի կա նութ յան լիազորություններն 
ու ի րա վա սութ յուն նե րը: Այս տե սա կը վե րա բե րում է ոս տի կա նութ յան 
լիազորություններին ու ի րա վա սութ յուն նե րին99: Այդ օ րենք նե րում  կա րող են 
նշված լինել գոր ծու նեութ յան տեսակներ, ո րոնք հա կված են կո ռուպ ցիային, 
ինչ պես օ րի նակ՝ սար քա վո րում նե րի, բեն զի նի, սննդամ թեր քի և շեն քե րի (պայ
մա նագ րեր) պե տա կան գնում նե րը, ոս տի կան նե րի (կա րիե րա) հա վա քագ րումն 
ու ա ռաջ խա ղա ցու մը:

4. Օ րենք ներ, ո րոն ցով ստեղծ վում են վե րահս կիչ կա ռույց ներ: Խորհր դա րա նը 
պա տաս խա նա տու է ի րա վա կան դաշ տի կեն սա գործ ման հա մար, ո րով նա խա
տես վում է, թե ոս տի կա նութ յունն ինչ պես է վե րահսկ վե լու, և  ե րաշ խա վո րե լու 
է, որ ոս տի կա նութ յան վե րահս կո ղութ յունն ի րա կա նաց նող մար մի նը իր աշ
խա տանքն արդ յու նա վետորեն կա տա րի: Խորհր դա րանն այս ի րա վա սութ յունն 
ի րա կա նաց նում է` ըն դու նե լով ի րա վա կան դաշտ, ո րը նա խա տե սում է ոս տի կա
նութ յան վե րահս կո ղութ յան մար մին նե րի ման դատն ու ի րա վա սութ յուն նե րը: 

4.4.2. Վե րահս կիչ դե րա կա տա րութ յու նը

Խորհր դա րա նի երկ րորդ կար ևոր դե րա կա տա րութ յու նը կա ռա վա րութ յա նը, այդ 
թվում` ոս տի կա նութ յա նը, վե րահս կելն է: Շատ երկր նե րում խորհր դա րան ներն ու նեն 
վե րահս կո ղութ յան զա նա զան գոր ծիք ներ, ո րոնք նրան հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 
կա ռա վա րութ յանն իր գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վութ յան են թար կել: 
Խորհր դա րան նե րը կա րող են ու նե նալ նաև հանձ նա ժո ղով ներ, ո րոնք ի րենց ու շադ րութ
յան կենտ րո նում են պա հում այն պի սի հար ցեր, ինչ պի սիք են ոս տի կա նութ յու նում կո
ռուպ ցիան, ինչ պես օ րի նակ՝ Միաց յալ Թա գա վո րութ յան Հա մայնք նե րի պա լա տի  Ներ
քին գոր ծե րի հանձ նա ժո ղո վը:  Ստորև բեր ված Պա տու հան 1ում  ընդ հա նուր գծե րով 
ներ կա յաց ված են այն ի րա վա սութ յուն նե րը, ո րոնք խորհր դա րա նը կա րող է օգ տա գոր
ծել անվ տան գութ յան ո լոր տը, այդ թվում` ոս տի կա նութ յա նը վե րահս կե լու հա մար:

Պա տու հան 1: Խորհր դա րա նը և  ոս տի կա նութ յու նը. վե րահս կիչ 
ի րա վա սութ յուն նե րը100

Ընդ հա նուր ի րա վա սութ յուն ներ
Նա խա ձեռ նել, փո փո խել և  ըն դու նել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յին վե րա բե

րող օ րենսդ րութ յուն:
Հար ցապն դում ներ ներ կա յաց նել գոր ծա դի րի այն ան դամ նե րին, ով քեր պա տաս

խա նա տու են ոս տի կա նութ յան հա մար, ինչ պես նաև ա վագ ոս տի կան նե րին (ով քեր 
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եր դում են տվել):
Լսել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի գծով ան կախ փոր ձա գետ նե րի:
Ի րա կա նաց նել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիոն սկան դալ նե րի վե րա բեր յալ ան

կախ քննութ յուն:

Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա վա սութ յուն ներ
Հաս տա տել ոս տի կա նութ յան տա րե կան բյու ջեն:
Վե րա նա յել և  փո փո խել բյու ջեի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րը, այդ թվում` 

հա վել յալ բյու ջեի վե րա բեր յալ խնդրանք նե րը:
Ստու գել և  հա վաս տել ան ցած ծախ սե րը` վե րահս կիչ հաս տա տութ յան հաշ վե

տվութ յան հի ման վրա:
Մուտք ու նե նալ դե պի բյու ջե տա յին բո լոր փաս տաթղ թե րը:

Նշա նակ ման ի րա վա սութ յուն ներ
Հաս տա տել ոս տի կա նութ յան բարձ րաս տի ճան կո մի սար նե րի նշա նա կում նե րը:

Կո ռուպ ցիա յի հա մա տեքս տում խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յան նպա տա կը 
պետք է լի նի եր կու հարց`

ա. ոս տի կա նութ յան ֆի նան սա կան վե րահս կո ղութ յու նը.
բ. ոս տի կա նութ յան վե րահս կո ղութ յան և  բո ղոք նե րի մե խա նիզմ նե րի կար գա վո րու

մը:
Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղութ յուն: Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յով լրջո

րեն զբաղ վե լու հա մար ա ռանց քա յին հարց է ֆի նան սա կան ան թե րիութ յու նը, հետ ևա
բար կար ևոր է, որ խորհր դա րա նը բյու ջեի հար ցում ու ժեղ դե րա կա տա րութ յուն ու նե նա: 
Այդ մաս նակ ցութ յու նը պետք է նե րա ռի ոս տի կա նութ յան բյու ջեի 101 ըն դու նումն ու աու
դի տը: Խորհր դա րա նի տար բեր դե րա կա տա րութ յուն նե րը հստակ կեր պով վեր լու ծե լու 
նպա տա կով այս տեղ բեր ված վեր լու ծութ յու նը բա ժան ված է բյու ջեի ըն դուն ման ու դրա 
աու դի տի: 

Բյու ջեն հաս տա տե լու` խորհր դա րա նի ի րա վա սութ յու նը կա րող է ներ կա յաց նել ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը սահ մա նե լու  
ո րո շա կի շրջա նակ: Այն կա րող է պա հան ջել կա ռա վա րութ յու նից, որ վեր ջինս ա ռաջ նա
հերթ դարձ նի ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հար ցը, ֆի նան
սա վո րի ոս տի կա նութ յան վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րը և  ոս տի կան նե րի հա մար 
նա խա ձեռ նի կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու սու ցում և  ի րա զեկ վա ծութ յա նը միտ ված 
քա րո զար շավ ներ: Ի լրումն դրա` խորհր դա րա նը կա րող է աու դիտն օգ տա գոր ծել ստու
գե լու հա մար, թե արդ յոք փողն արդ յու նա վետ ու օ րի նա կան կեր պով է օգ տա գործ վել, 
թե ոչ: Այդ աու դի տը վճռո րոշ է կո ռուպ ցիան սան ձե լու գոր ծում, ո րով հետև հա ճախ ոս
տի կա նութ յան բյու ջեի հա մար հատ կաց ված  ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը չեն հաս նում 
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նպա տա կա կե տին: Աու դիտ ի րա կա նաց նող կա ռույց նե րին  կար գադ րե լով, որ նրանք 
կա տա րեն քննութ յուն և  կա ռա վա րութ յուն նե րին ստի պե լով գոր ծել եզ րա կա ցութ յուն նե
րի հի ման վրա` խորհր դա րա նը կա րող է կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն ու նե նալ կո ռուպ
ցիան կան խար գե լե լու հար ցում102:

Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու` խորհր դա րա նի վեր ջին` կա րևոր 
դե րա կա տա րութ յուն նե րից է ոս տի կա նութ յան ծախ սե րի պլա նա վոր ման, ծրա գրման, 
բյու ջե տա վոր ման և գ նա հատ ման թա փան ցիկ հա մա կար գի վե րա բեր յալ օրենսդ րութ
յու նը: Այ դօ րի նակ բյու ջե տա վոր ման հա մա կար գը պետք է ու նակ լի նի հետ ևե լու, թե 
ինչպես են հատ կաց վում և  ծախս վում ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յու նում: Ա ռանց հստակ ու թա փան ցիկ ի րա վա կան դաշ տի բյու ջե տա վոր ման` հա մա
կար գը հակ ված է գո ղութ յան, վատ կա ռա վար ման ու յու րա ցում նե րի103: 

Վե րահս կիչ կա ռույց նե րի աշ խա տան քի ու սում նա սի րութ յու նը: Խորհր դա րա նը բյու
ջեի նկատ մամբ իր վե րահս կո ղութ յունն օգ տա գոր ծում է ոս տի կա նութ յան վե րա հսկիչ 
մար մին նե րի մի ջոց ներն ստու գե լու նպա տա կով: Շատ երկր նե րում խորհր դա րան նե րն 
են նշա նա կում ոս տի կա նութ յան վե րահս կո ղութ յան մաս նա գի տաց ված կա ռույց նե րի 
ան դամ նե րին: Խորհր դա րա նը նաև ստու գում է վե րահս կիչ կա ռույց նե րի գոր ծու նեութ
յու նը, որ պես զի ե րաշ խա վո րի, որ դրանք ի րա կա նաց նեն ի րենց ման դա տը: Օ րի նակ` 
Ի րա վա պահ գոր ծու նեութ յան ազն վութ յան ավստ րա լիա կան հանձ նախմ բի հար ցե րով 
խորհր դա րա նա կան հա մա տեղ հանձ նա ժո ղովն ու սում նա սի րել է Ավստ րա լիա յի ի րա
վա պահ զա նա զան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կա ռա վար ման կա ռույց նե րը և  աշ խա տան
քա յին գոր ծըն թաց նե րը (ստորև տե՛ս 1ին օ րի նա կը):

Օ րի նակ 1: Ոս տի կա նութ յան վե րահս կո ղութ յան և  բո ղոք նե րի մե խա նիզմ նե րի 
նկատ մամբ խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յու նը: Ավստ րա լիա104

20082009 թթ. խորհր դա րա նա կան հա մա տեղ հանձ նա ժո ղովն ու սում նա սի րել է 
պե տա կան ի րա վա պահ տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը, որ պես
զի  տե ղե կաց նի Ի րա վա պահ գոր ծու նեութ յան ազն վութ յան ավստ րա լիա կան հանձ
նախմ բի կա ռա վար ման կա ռույց նե րի և  աշ խա տան քա յին գոր ծըն թաց նե րի հնա րա
վոր փո փո խութ յուն նե րի մա սին:

Ման դա տը: Խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղո վը զե կու ցել է պե տա կան տար բեր 
ի րա վա պահ կազ մա կեր պութ յուն նե րի պա տաս խա նատ վութ յան, ի րա վա սութ յուն
նե րի և  կա ռա վար ման կա ռույց նե րի մա սին: Այն նաև քն նել է դրանց փոխ հա րա բե
րութ յուն նե րը տար բեր ար տա քին մար մին նե րի, այդ թվում` պե տութ յան օմ բուդս մե նի, 
խորհրդա  րա նա կան վե րահս կո ղութ յան հանձ նա ժո ղով նե րի և  այլ հա մա պա տաս խան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ: Տեխ նի կա կան ա ռա ջադ րան քը հանձ նա ժո ղո վին պար
տադ րեց ու սում նա սի րել կո ռուպ ցիան կան խար գե լող` գո յութ յուն ու նե ցող պե տա կան 
ծրագ րե րը և  ոս տի կա նութ յան հա կա կո ռուպ ցիոն ներ քին մե խա նիզմ նե րը:



314

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մե թո դա բա նութ յու նը: Խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղո վը լայ նո րեն գո վազ դեց   
իր կա տա րած քն նութ յու նը և  ան հատ նե րին ու կազ մա կեր պութ յուն նե րին խրա խու
սեց բո ղոք ներ ներ կա յաց նել: Ի լրումն դրա` հանձ նա ժո ղո վը կազ մա կեր պեց հան րա
յին լսում ներ Ավստ րա լիա յի տար բեր քա ղաք նե րում և հ րա պա րա կեց փաս տարկ ներ, 
լսում նե րի մա սին զե կույց ներ ու վկա նե րի ցու ցակ ներ:

Եզ րա կա ցութ յուն ներ: Քն նութ յան հի ման վրա խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղո վը 
Ավստ րա լիա յի կա ռա վա րութ յու նից շտապ պա հան ջեց ա վե լաց նել այդ հանձ նա ժո ղո վի 
ֆի նան սա վո րու մը, դրա կազ մում ստեղ ծել կան խար գել ման ու կրթա կան ստո րա բա ժա
նում, հիմնել ազ գա յին ֆո րում ի րա վա պահ մար մին նե րի հա մար, սահմանել այդ հանձ
նա ժո ղո վին օգ նե լու հա մար «ազն վութ յան տե սուչի» պաշտոն, ֆի նան սա վո րել են թա
կա ռուց ված քի ստեղ ծու մը, ամ րապն դել ներ քին ին ֆոր մա տոր նե րի մե խա նիզմ նե րը և 
 վե րա նա յել գո յութ յուն ու նե ցող պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը ի րա վա պահ մար մին նե րի 
աշ խա տա կից նե րի ժա մա նա կա վոր հե ռաց ման  ու ա զատ ման հա մար:

4.4.3. Մար տահ րա վեր նե րը

Իր եր կու` օ րենս դիր ու վե րահս կիչ դե րա կա տա րութ յուն նե րով խորհր դա րա նը կա
րևոր դեր է խա ղում ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հար
ցում: Իբրև վե րահս կիչ կա ռույց` խորհր դա րանն ու նի նաև ո րոշ թույլ կող մեր: Ա ռա ջի նը` 
ինչ պես գոր ծա դի րի դեպ քում, խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յու նը չպետք է մի ջա
մտի քա ղա քա կա նութ յա նը: Երկ րոր դը` պատ գա մա վոր նե րը կա րող են    ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գոր ծում փորձ չու նե նալ, ո րը կհան գեց նի ա նարդ յու նա
վետ վե րահս կո ղութ յան: Եր րոր դը` ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յու նը 
պատ գա մա վոր նե րի բա զում ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից միայն մեկն է և  կա րող է տու
ժել ու շադ րութ յան բա ցա կա յութ յու նից: Եվ, վեր ջա պես, խորհրդա  րա նի նստաշր ջան նե
րի միջև ըն կած ընդ մի ջում նե րի պատ ճա ռով ոս տի կա նութ յան մշտա դի տար կու մը կա րող 
է ընդ հատ վել105:

4.4.4. Ա ռա ջար կութ յուն ներ խորհր դա րան նե րի հա մար

Այս ա ռա ջար կութ յուն նե րով ներ կա յաց վում են ու ղի ներ, թե ինչ պես կա րող են 
խորհրդա րան ներն ի րենց ներդ րումն ու նե նալ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում ի րենց 
օ րենս դիր իշ խա նութ յան մի ջո ցով106: Կո ռուպ ցիան հան ցա գոր ծութ յուն է, և դ րա նով 
պետք է զբաղ վել ի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րի մի ջո ցով: Այս կոնկ րետ ի րա վա կան 
ե րաշ խիք նե րը կո ռուպ ցիա յի հայտ նա բե րումն ու հե տապն դումն ա վե լի են դյու րաց նում:

• Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յուն: Ո րոշ երկր ներ ու նեն օ րենք ներ տե ղե կա տվութ

յան ա զա տութ յան մա սին, ո րոնք հան րութ յա նը կամ կազ մա կեր պութ յուն նե րին 
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թույլ են տա լիս պա հան ջել փաս տաթղ թե րի հրա պա րա կում: Այդ օ րենք նե րը զանգ

վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի կազ մա կեր պութ յուն նե րին օգ նում են զե կույց նե րի 

հա մար մուտք ու նե նալ դե պի տե ղե կատ վութ յուն: Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ

յան մա սին ու ժեղ օ րենք ներն ա վե լաց նում են կա ռա վա րա կան կա ռույց նե րի թա

փան ցի կութ յու նը և, այդ պի սով, նվա զեց նում այն դյու րութ յու նը, ո րով կո ռուպ ցիան 

կա րող է մնալ չբա ցա հայտ ված:

• Ին ֆոր մա տոր նե րի պաշտ պա նութ յու նը: Այդ օ րենք նե րով պա տաս խան գոր ծո

ղութ յու նից (վրեժխնդ րութ յու նից) պաշտ պա նում են նրանց, ով քեր բա ցա հայ տում 

են կո ռուպ ցիան ` այդ պի սով ոս տի կան նե րին խրա խու սե լով քննա դա տել կո ռուպ

ցիոն գոր ծե լա կեր պը:

• Օ րենք շա հե րի բախ ման մա սին: Այս օ րենք նե րով նա խա տես վում են այն պայ ման

նե րը, ո րոն ցով կա րող է տե ղի ու նե նալ շա հե րի բա խում, ինչ պես և  այն, թե երբ 

պետք է դա վե րահսկ վի: Շա հե րի բախ ման մա սին օ րեն քի կի րա ռութ յու նը կա րող 

է նվա զեց նել կո ռուպ ցիա յի հնա րա վո րութ յուն նե րը և կր ճա տել դրա գե րա կա յութ

յու նը:

4.5. Դա տա կան և  դա տա խա զա կան ծա ռա յութ յուն ներ

Այս գլխի բո վան դա կութ յան սահ ման նե րից դուրս է աշ խար հում ի րա վա կան հա մա
կար գե րի միջև տար բե րութ յուն նե րի քննար կու մը, օր.` սո վո րու թա յին ի րա վունքն ընդ
դեմ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի: Սա կայն կար ևոր է քննար կել, թե դա տա կան և դա
տա խա զա կան ծա ռա յութ յուն նե րի դե րա կա տա րութ յուն ներն ինչ պես են տար բեր վում 
ըստ երկր նե րի: Այս գլխի հա մա տեքս տում նկա րագր վում են դա տա կան ու դա տա խա
զա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ե րեք հնա րա վոր դե րա կա տա րութ յուն ներ`

1. կո ռուպ ցիա յի` իբրև քրեա կան հան ցա գոր ծութ յան դա տա կան կար գով հե տա
պնդումը.

2. դա տա կան իշ խա նութ յան դե րա կա տա րութ յու նը ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա
յին վե րա բե րող քա ղա քա ցիա կան հայ ցե րը լսե լիս.

3. դա տա կան կար գով վե րա նա յում:

4.5.1. Կո ռուպ ցիան դա տա կան կար գով հե տապն դե լը

Շատ երկր նե րում կո ռուպ ցիան քրեա կան հան ցա գոր ծութ յուն է, ո րը պետք է դա
տա կան կար գով հե տապնդ վի` ան կախ այն բա նից, թե ով է դրա նում ներգ րավ ված: 
Հա մա պա տաս խա նա բար, դա տա խազն ու դա տա կան իշ խա նութ յու նը կենտ րո նա կան 
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դե րա կա տա րութ յուն ու նեն ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յով107 լրջո րեն զբաղ վե լու 
հար ցում: Ո րո շա կի կո ռուպ ցիա յով կա րե լի է զբաղ վել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում 
ներ քին կար գա պա հա կան ըն թա ցա կար գե րի մի ջո ցով: Երբ ոս տի կան նե րին կաս կա ծում 
են այն պի սի գոր ծու նեութ յան մեջ ներգ րավ ված լի նե լու հա մար, որ տեղ առ կա է քրեա
կան հան ցա գոր ծութ յան հա մար սահ ման ված շե մը, դա տա խազն ու դա տա կան իշ խա
նութ յու նը պա տաս խա նա տու են ներգ րավ ված ան հատ նե րին քն նե լու, դա տա կան կար
գով հե տապն դե լու, դա տե լու և, հարկ ե ղած դեպ քում, դա տա պար տե լու հա մար:

Կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րին դա տա կան կար գով հե տապն դե լը և  դա տա պար
տե լը կատարում է մի քա նի կար ևոր գոր ծա ռույթ: Ա ռա ջին` ան կախ ներգ րավ ված ան
հատ նե րից` քրեա կան ի րա վուն քի կի րար կու մը ցան կա ցած հա սա րա կութ յան մեջ հիմ
նա րար պա հանջ է, ո րը հիմն ված է օ րեն քի գե րա կա յութ յան վրա: Դա տա կան մար մին նե
րը կա րող են ա պա հո վել, որ ոս տի կան նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար լի նի ի րա վա կան 
հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն:

Երկ րորդ` ա պա հո վե լով քրեա կան ի րա վուն քի կի րա ռու մը ոս տի կան նե րի, դա տա
խազ նե րի և  դա տա վոր նե րի  նկատ մամբ` կա րող է օգ նել լրջո րեն պայ քա րե լու ոս տի կա
նա կան ո րոշ ծա ռա յութ յուն նե րին շրջա պա տող «ան պատ ժե լիութ յան մշա կույ թի» դեմ: 
Ան պատ ժե լիութ յան մշա կույ թը վե րա բե րում է ոս տի կան նե րի շրջա նում գե րիշ խող այն 
տե սա կե տին, ըստ ո րի ի րենք ան պա տիժ կեր պով  կա րող են օ րեն քը խախ տել: Կո ռում
պաց ված ոս տի կան նե րին դա տա կան կար գով հե տապն դելն ու նրանց դա տա պար տե լը 
խո չըն դոտ է ա պա գա կո ռուպ ցիա յի հա մար: 

Եր րորդ` կո ռուպ ցիա յի հա մար մե ղա վոր ոս տի կան նե րին դա տա կան կար գով հե
տապն դե լով ու դա տա պար տե լով` դա տա խազն ու դա տա րա նը կա րող են հստակ ու ղերձ 
հղել հան րութ յա նը, որ ոս տի կա նութ յունն օ րեն քից վեր չէ և  պա տաս խա նա տվութ յան է 
են թարկ վե լու: Սա հատ կա պես կար ևոր է այն տեղ, որ տեղ հան րութ յան վստա հութ յու
նը ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ սահ մա նա փակ է: Եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում կո
ռուպ ցիա յի և  այլ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մար դա տա կան կար գով ոս տի կան նե րի 
հա ջող ված հե տապն դու մը կա րող է օգ նել հան րա յին վստա հութ յուն ստեղ ծե լու ոս տի
կա նութ յան նկատ մամբ:

Չոր րորդ` կո ռուպ ցիա յի մեջ ներգ րավ ված ոս տի կան նե րի քն նութ յունն ու դա տա կան 
կար գով հե տապն դու մը կա րող է օգ նել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում բա ցա հայ տե
լու ա վե լի շատ հա մա կար գա յին պրոբ լեմ ներ, ո րոնք հե տո կա րող են ու սում նա սիր վել 
ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան և հս կո ղութ յան հա մար պա տաս խա
նա տու կա ռույց նե րից մե կի կող մից: Օ րի նակ` ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս
կո ղութ յան մաս նա գի տաց ված մար մի նը կա րող է օգտ ագործել կո ռուպ ցիա յի հա մար 
մեկ կամ ա վե լի ոս տի կան նե րի դա տա պար տու մը՝ իբրև կոնկ րետ ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յան կամ բա ժան մուն քի ա ռա վել լայն քն նութ յան հիմք: Այս հա մա տեքս տում վե
րահս կիչ մար մի նը կա րող է նաև ստու գել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ներ քին հա կա
կո ռուպ ցիոն մե խա նիզմ նե րը:
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4.5.2. Քա ղա քա ցիա կան հայ ցեր

Բացի ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յին վե րա բե րող քրեա կան հե տապնդ ման մեջ 
իր դե րա կա տա րութ յու նից՝ դա տա րա նը ոս տի կա նութ յու նում առկա կո ռուպ ցիա յի դեմ 
պայ քա րե լու հար ցում  կա տա րում է եր կու լրա ցու ցիչ գոր ծա ռույթ: Դա տա րան նե րը կա
րող են գոր ծել իբրև վե ճե րի կար գա վոր ման մե խա նիզմ ան հատ նե րի հա մար, ով քեր 
հե տա մուտ են փոխ հա տու ցում ստա նա լու ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յին առնչ վող 
գոր ծե րում: Հան րութ յու նը կա րող է ու նակ լի նել դա տա կան գործ հա րու ցե լու ազ գա յին 
կամ տե ղա կան կա ռա վա րութ յան կամ ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ կո ռուպ ցիա յի արդ
յուն քում տե ղի ու նե ցած վնա սի հա մար: Հան րութ յու նը կա րող է դա տա կան գործ հա րու
ցե լ ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ այն վնա սի հա մար, որը պատճառվել է ոս տի կա նութ
յան կողմից ի րեն պաշտ պա նել չկա րո ղա նա լու հետևանքով: Օ րի նակ` դա կա րող է լի նել 
այն բա նի հետևանքը, որ ոս տի կա նութ յու նը հան ցա վոր խմբի գոր ծու նեութ յունն ան տե
սե լու հա մար փող է վերց նում: ԱՄՆում Գե րա գույն դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց րել առ 
այն, որ տե ղա կան կա ռա վա րութ յուն նե րը պա տաս խա նա տու են, ե թե ոս տի կա նութ յու նը 
ու սուց ման բա ցա կա յութ յան պատ ճառ ով «մի տում նա վոր ան տար բե րութ յուն» է ցու ցա
բե րում վար քագ ծի սահ մա նադ րա կան չա փա նիշ նե րի նկատ մամբ108: Լուրջ խո չըն դո տող 
ազ դե ցութ յուն կա րող է ու նե նալ կո ռուպ ցիա յին վե րա բե րող հայ ցե րի կա պակ ցութ յամբ 
ան հատ նե րին փոխ հա տու ցում տա լու մա սին դա տա րան նե րի ո րո շու մը: Բա ցի այդ, տե
ղա կան/ազ գա յին կա ռա վա րութ յուն ներն ու ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, հա վա
նա կան է, գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար կեն կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի նոր դրսևո րու մը կան
խե լու նպա տա կով, քա նի որ կա րող են պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ վել` վճա րե լու 
քա ղա քա ցիա կան հայ ցե րից բխող էա կան փոխ հա տու ցում: Այդ վար քագ ծի վե րա բեր յալ 
ԱՄՆում  ար դեն իսկ կար ծիք ներ են հայտ նել, ըստ ո րոնց` ո րոշ ոս տի կա նա կան բա ժան
մունք ներ սկսում են հաշ վի առ նել քա ղա քա ցիա կան հայ ցե րը ոս տի կան նե րի109 ա տես
տա վոր ման ժա մա նակ: Եվ, վեր ջա պես, կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ քա ղա քա ցիա կան 
հայ ցե րը կա րող են հան գեց նել ներ քին կամ ար տա քին վե րահս կիչ մարմ նի ստեղծ ման, 
ո րը քն նում է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան քա ղա քա կա նութ յունն ու գոր ծու նեութ յու նը:

4.5.3. Դա տա կան կար գով վե րա նա յու մը

Ոս տի կա նութ յան մա սով դա տա րա նը կա րող է ա պա հո վել խորհր դա րա նի և  գործա 
դի րի կար ևոր ու ան կախ զսպում: Շատ պե տութ յուն նե րում հան րութ յունն ու կազ մա
կեր պութ յուն նե րը կա րող են կոչ ա նել վե րա նա յել օ րենսդ րի ու գոր ծա դի րի ո րո շում նե
րը դա տա րան նե րի կող մից, որ պես զի ստու գեն նրանց հա մա պա տաս խա նութ յունն այլ 
օ րենք նե րին, հատ կա պես սահ մա նադ րութ յանն ու պե տութ յան մի ջազ գա յին ի րա վա կան 
պար տա վո րութ յուն նե րին: Դա տա րա նը կա րող է ան վա վեր ճա նա չել օրենսդ րի կամ 
գոր ծա դի րի կար գադ րութ յուն նե րը, ո րոնք այն ան հա մա տե ղե լի է հա մա րում սահ մա նա
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դրութ յանն ու այլ հա մա պա տաս խան օ րենք նե րին: Սա ար ժե քա վոր զսպում է խորհր դա
րա նի և/ կամ գոր ծա դի րի նկատ մամբ` չձեռ նար կել գոր ծո ղութ յուն, ո րը կա րող է նպաս
տել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կող մից  կո ռուպ ցիա յին կամ  այլ ա նօ րի նա կան 
գոր ծու նեութ յան:

Դա տա կան կար գով վե րա նա յու մը կար ևոր կապ է ա պա հո վում դա տա կան իշ խա
նութ յան և  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան միջև ոս տի կա նութ յունն ու կա ռա վա
րութ յունն ա ռա վել ըն դար ձակ կեր պով վե րահս կե լու հար ցում: Հա ճախ քա ղա քա ցիա
կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն ներն են, որ պա հան ջում են օ րենսդրի կամ 
գոր ծա դի րի հրա հանգ նե րի վե րա նա յում դա տա կան կար գով:

4.5.4. Մար տահ րա վեր նե րը

Դա տա խա զի և  դա տա րան նե րի` ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա
րե լու կա րո ղութ յու նը հաս տա տուն կեր պով կախ ված է այդ կա ռույց նե րի110 ո րա կից: 
Նրանք չեն կա րող կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում արդ յու նա վետ դե րա կա տա րութ յուն 
ու նե նալ, ե թե չու նեն հա մա պա տաս խան ռե սուրս ներ, ան կախ չեն քա ղա քա կան խմբե
րից կամ հենց ի րենք են կո ռում պաց ված: Այդ ինս տի տուտ նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը 
կախ ված է նաև գոր ծի դրված օ րենք նե րի գո յութ յու նից և  ո րա կից, այ սինքն` կո ռուպ
ցիա յի վե րա բեր յալ քրեա կան ի րա վուն քի դրույթ նե րից, ինչ պես նաև կոնկ րետ հա կա կո
ռուպ ցիոն օ րենսդ րութ յու նից: 

Դա տա խա զի դե րը ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան վե րահս կե լու գոր ծում վճռո
րոշ է: Դա տա խազ նե րի հա մար հա ճախ դժվար է քն նել ոս տի կան նե րի կա տա րած ի րա
վա խախ տում նե րը, քա նի որ նրանք սո վո րա բար շատ սերտ աշ խա տան քա յին հա րա
բե րութ յուն ներ ու նեն ոս տի կա նութ յան հետ111: Դա ան խու սա փե լի է, ո րով հետև շատ 
երկրնե րում դա տա խազ նե րը կախ ված են ոս տի կա նութ յու նից, երբ քն նում են հան րութ
յան կող մից կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը: Այդ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը դա
տա խազ նե րի հա մար դժվա րաց նում են ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի քն նութ յունը 
վա րել ա նա չառ ու ան կախ ձևով: Բա ցի այդ, շատ հա մա կար գե րում դա տա խազ նե րին 
հար կա վոր է ա պա վի նել այդ նույն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ոս տի կան նե րին, երբ 
քննում են ի րենց գոր ծըն կեր նե րի քրեա կան գոր ծու նեութ յու նը, որով հետև նրանք չեն 
կա րող դի մել այ լընտ րան քա յին քննիչ նե րի: Դա կա րող է վար կա բե կել այ դօ րի նակ քն
նութ յուն նե րի ան կա խութ յու նը, և  այն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում, որ տեղ 
կո ռուպ ցիան հա մա կար գա յին հիմ նախն դիր է, դա տա խազ նե րի հա մար չա փա զանց 
դժվար է  ա պա վի նել ոս տի կան նե րին` հան ցա գոր ծութ յուն նե րը լիար ժեք կեր պով քն նե
լու հա մար: Այս հիմ նախնդ րից խու սա փե լու նպա տա կով ո րոշ երկր ներ, օր.` Ավստ րիան 
(ստորև տե՛ս 2րդ  օ րի նա կը) ու նեն ան կախ դա տա խազ, ով գործ ու նի կո ռուպ ցիա յի հետ, 
ինչ պես նաև ստեղ ծել են հա տուկ գե րա տես չութ յուն, ո րը պա տաս խա նա տու է կո ռուպ
ցիա յի կան խար գել ման ու քն նութ յան հա մար, ո րը կազ մա կեպ չա կան ա ռու մով ոս տի կա
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նութ յու նից ան կախ է: Ան կախ քն նող մար մին նե րի գո յութ յու նը կամ դրանց ստեղ ծու մը 
վճռո րոշ է ե ղել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ մի քա նի քն նութ յուն նե
րի բա րե հա ջող ի րա կա նաց ման հա մար: Երբ Տո րոն տո յի (Կա նա դա) ոս տի կա նութ յու նը 
քննում էր իր ոս տի կան նե րի շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիան, քն նող խմբի112 մեծ մա սը  
Կա նա դա յի թա գա վո րա կան հե ծե լա զո րա յին ոս տի կա նութ յան ան դամ ներն էին: 

Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան քննե լիս դա տա խազ նե րը սո վո րա բար 
հեն վում են հան րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, այդ թվում` ճա նաչ ված հան ցա գործ նե րի  
վկա յութ յուն նե րի վրա, ով քեր  վկա յութ յուն են տվել և/ կամ օգտ վել են ոս տի կա նութ յան 
շրջա նում առ կա կո ռուպ ցիա յից: Կա րիք չկա ա սե լու, որ  դա տա խազ նե րի հա մար չա փա
զանց դժվար է այդ պի սի ան ձան ցից հու սա լի ցուց մունք ներ ստա նալ: Դա տա խազ նե րի 
առջև ծա ռա ցած են լրա ցու ցիչ մար տահ րա վեր ներ, երբ գործ ու նեն այն պի սի դեպ քե րի 
հետ, ո րոնք գա լիս են այն ոս տի կա նա կան բա ժան մունք նե րից, ո րոնք ու նեն հա մա կար
գա յին կո ռուպ ցիա յի հիմ նախն դիր ներ: Այդ պի սի դեպ քե րում ոս տի կան նե րը չեն կա րող 
արդ յու նա վետ կեր պով հա մա գոր ծակ ցել քն նութ յան հետ, և  դա տա խազ նե րը քիչ օգ
տա կար տե ղե կութ յուն ներ կա րող են ստա նալ ներ քին վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե
րից: Դա կա րող է լի նել ոս տի կա նութ յան ան դամ նե րի միջև եղած եղ բայ րա կան ու ժեղ 
կա պե րի արդ յուն քը, ինս տի տու ցիո նալ «լռութ յան օ րեն քը» (ա րա տա վոր շրջա նը) կամ 
գոր ծըն կեր ոս տի կան նե րի113 կող մից վրեժխնդ րութ յան մա սին մտա հո գութ յուն նե րը: Քիչ 
հա վա նա կան է, որ կո ռում պաց ված ոս տի կա նա կան բա ժան մունք նե րը նույն պես լավ 
հաշ վա ռող ներ չեն. նրանք ակ տի վո րեն չեն հա վա քում և գ րան ցում ի րենց գոր ծե լա կեր
պի մա սին տե ղե կութ յուն նե րը, ուս տի դա տա խազ նե րի հա մար քիչ բան կա րող է լի նել 
որ պես ա պա ցույց հա վա քե լու և  օգ տա գոր ծե լու հա մար:

Դա տա րան նե րի կա րո ղութ յու նը (ա նուղ ղա կիո րեն)` պայ քա րե լու ոս տի կա նութ յու
նում կո ռուպ ցիա յի դեմ քա ղա քա ցիա կան հայ ցե րի վե րա բեր յալ կա յաց րած վճիռ նե րի 
մի ջո ցով, մե ծա պես կախ ված է հան րութ յան ան դամ նե րի` դա տա կան գոր ծեր հա րու
ցե լու կա րո ղութ յու նից: Ոս տի կա նութ յա նը վե րա բե րող դա տա կան գոր ծեր հա րու ցե լուն 
բազ մա թիվ խո չըն դոտ ներ կան: Ա մե նա կար ևորն այն է, որ դա տա կան հայց ներ կա յաց
նե լու հա մար շատ մար դիկ չու նեն մի ջոց ներ և/ կամ գի տե լիք ներ և  կա րող են վա խե նալ 
ոս տի կա նութ յան վրեժխնդ րութ յու նից:

Օ րի նակ 2: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րող դա տա խա զը: Ավստ րիա

2009 թ.  Ավստ րիա յում ստեղծ վեց կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի գծով դա տա խա
զի պաշ տո նը, ո րը տե ղա կայ ված է Ավստ րիա յի դա տա խա զութ յու նում114: Կո ռուպ ցիա
յի դեմ պայ քա րում նրա ներդ րու մը կան խար գե լիչ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լը և քն նութ
յուն ներ վա րելն է: Նրա ման դա տը պե տա կան ու մաս նա վոր հատ ված նե րում կո ռուպ
ցիան, այդ թվում` պե տա կան պաշ տո նի չա րա շա հու մը, քն նելն է: Կո ռուպ ցիա յի դեմ 
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պայ քա րող դա տա խա զը կազ մա կեր պա կան ա ռու մով ոս տի կա նութ յու նից ան կախ է: 
Նրա ի րա վա սութ յուն նե րը սահ ման ված են քրեա կան օ րենսգր քում և  նե րա ռում են 
քննող ու դա տա րան կան չե լու ի րա վա սութ յուն ներ: Այդ դա տա խա զը զե կու ցում է դա
տա խա զին, սա կայն միայն այն ժա մա նակ, երբ գոր ծը փակ վել է: Այս դրույ թը դա տա
խա զին տա լիս է ո րո շա կի ան կա խութ յուն` ա ռանց մի ջամ տութ յան վա րել կո ռուպ ցիոն 
գոր ծեր: 

4.5.5. Ա ռա ջար կութ յուն ներ դա տա կան իշ խա նութ յան հա մար

Կան մի քա նի մի ջոց ներ, ո րոնք դա տա խա զա կան մար մին նե րը կա րող են ձեռ նար
կել` ա վե լի արդ յու նա վետ կեր պով պար զե լու և  դա տա կան կար գով հե տապն դե լու ոս
տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան: Դրան ցից ա մե նա հիմ նա կա նը ան կախ քննող 
մար մին նե րի զար գա ցումն է, ո րոնք կա րող են ա ջակ ցել դա տաքն նութ յուն նե րին: Այս 
ա ռա ջար կութ յու նը Միաց յալ Թա գա վո րութ յու նում ձևա կերպ վել է դեռևս 1929թ.` Ոս
տի կա նութ յան ի րա վա սութ յուն նե րի115 վե րա բեր յալ թա գա վո րա կան հանձ նա ժո ղո վի զե
կույ ցում: Տո րոն տո յի ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ Նի լի քննութ յու նը 
ցույց է տվել ար տա քին ոս տի կա նա կան բա ժան մունք նե րին ա պա վի նե լու օգ տա կա րութ
յու նը (այս դեպ քում` Կա նա դա յի հեծ յալ թա գա վո րա կան ոս տի կա նութ յա նը)՝  ա ջակ ցե լու 
հա մար կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ դա տա խա զա կան քն նութ յա նը: Կար ևորն այն է, որ 
դա տա կան կար գով հե տապն դումն ա պա վի նում է բա րե խիղճ քննող գոր ծու նեութ յա նը, 
իսկ ոս տի կա նութ յան քննիչ նե րի վրա  չեն կա րող մշտա պես հեն վել, որ նրանք ար դար ու 
հա մա պար փակ կեր պով քն նեն ի րենց գոր ծըն կեր նե րին: Հետ ևա բար ոս տի կա նութ յան 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րը, այդ թվում` կո ռուպ ցիան քննե լու հա մար ան կախ մար մին նե րի 
ստեղ ծու մը մե ծա պես դյու րաց նում է կո ռում պաց ված վար քագ ծի՝ դա տա կան կար գով 
բա րե հա ջող հե տապն դու մը:

4.6.  Մաս նա գի տաց ված վե րահս կիչ ու  կո ռուպ ցիա յի դեմ 
 պայ քա րի մար մին ներ

Մաս նա գի տաց ված վե րահս կիչ ու կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մար մին նե րը կա րող 
են ա պա հո վել ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յան ա նընդ հատ ման րակր կիտ ու սում նա
սի րութ յուն: Դա կա րող է օգ նել նրանց ա վե լի արդ յու նա վետ լի նել, քան այլ ար տա քին 
վե րահս կիչ մար մին ներ, քան զի դրանք ժա մա նակ ու մի ջոց ներ են հատ կաց նում և մ շա
կում անհ րա ժեշտ փոր ձա գի տութ յուն` ոս տի կա նութ յա նը վե րահս կե լու և կո ռուպ ցիա յի 
դեմ հա ջո ղութ յամբ պայ քա րե լու հա մար: Մաս նա գի տաց ված մար մին ներ կա րե լի է կազ
մա կեր պել թե մա տիկ ա ռու մով, այ սինքն` դրանք կա րող են կենտ րո նա նալ կո ռուպ ցիա յի 
վրա, կամ ըստ կա ռույ ցի, օր.` դրանք կենտ րո նա նում են ոս տի կա նութ յան կամ անվ տան
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գութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի վրա: Ո րոշ մաս նա գի տաց ված վե րահս կիչ մար մին ներ ու նեն 
ընդ հան րա պես ոս տի կա նութ յա նը վե րահս կե լու ման դատ, մինչ դեռ մյուս նե րը կենտ րո
նա նում են ընդ հան րա պես կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու վրա: Շատ երկր նե րում  մաս
նա գի տաց ված մար մին նե րի այդ եր կու տե սակ ներն էլ առ կա են: Օ րի նակ` Բել գիա յում 
Կո ռուպ ցիան ճնշե լու կենտ րո նա կան գրա սեն յա կը պա տաս խա նա տու է ընդ հան րա պես 
կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յուն նե րը քն նե լու հա մար, իսկ P հանձ նա ժո ղո
վը պա տաս խա նա տու է ընդ հան րա պես ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ
յան հա մար: Այս են թա բաժ նում քննարկ վե լու են ե րեք տար բեր մո դե լա յին կա ռույց ներ, 
ո րոնք զբաղվում են ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի հետ`

1. ընդ հա նուր հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին ներ.

2. ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայքարի մաս նա գի տաց ված մար
մին ներ.

3. ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան    մաս նա գի տաց ված մար մին ներ:
Ընդ հա նուր հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին ներ: Ընդ հա նուր հա կա կո ռուպ ցիոն մարմ նի 

ա ռա վե լութ յուն նե րը լայ նո րեն ճա նաչ ված են, օր.` մի ջազ գա յին ա ռու մով ՄԱԿի 2003 
թ. կոն վեն ցիան ընդ դեմ կո ռուպ ցիա յի: Այդ կոն վեն ցիա յի 6րդ  հոդ վա ծում ստո րագ րող 
երկր նե րից պա հանջ վում է ա պա հո վել կո ռուպ ցիան կան խար գե լե լու նպա տա կով աշ
խա տա կից նե րով ա պա հով ված ան կախ մարմ նի կամ մար մին նե րի ստեղ ծու մը116: Այդ 
մար մին նե րը կա րող են ներգ րավ ված լի նել կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յու նը մշտա դի
տար կե լու կամ աու դիտ ա նե լու, հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նութ յան ձևա կերպ ման 
կամ քն նութ յան, ձեր բա կա լութ յան կամ կո ռուպ ցիան դա տա կան կար գով հե տապն դե լու  
մեջ: 

Հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին նե րի միա տե սակ մո դել չկա: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա
րի` յու րա քանչ յուր երկ րի կոնկ րետ փոր ձը կո րո շի այն ձևը, ո րը դրա հա կա կո ռուպ ցիոն 
մար մի նը հա վա նա բար կըն դու նի և  կար տա ցո լի երկ րի մո տե ցու մը, որ պես զի լու ծի վե
րահս կո ղութ յան հետ կապ ված հիմ նախն դիր նե րը117: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մար
մին նե րը կա րող են բա ժան վել եր կու հիմ նա կան մո դել նե րի`

1. ընդ հա նուր հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին ներ, ո րոնք կենտ րո նա ցած են հան րա յին 
հատ վա ծի վրա (ո րոշ դեպ քե րում` մաս նա վոր հատ վա ծի վրա).

2. մար մին ներ, ո րոնք մաս նա գի տաց ված են  ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ 
պայ քա րի գոր ծում:

Ա ռա ջին մաս նա գի տաց ված հա կա կո ռուպ ցիոն մար մի նը 1952 թ. Սին գա պու րում118 
ստեղծ ված Կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պի հե տաքն նութ յան բյու րոն էր:  Սին գա պու րի 
մո դե լի հա ջո ղութ յու նը հան գեց րեց նմա նօ րի նակ մար մին նե րի ստեղծ մա նը այլ երկր նե
րում, և  ար դեն 2006 թ. միայն Ա սիա յում119 ստեղծ վել էին տաս նե րեք մաս նա գի տաց ված 
հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին ներ: Հոն կոն գի Կո ռուպ ցիա յի դեմ ան կախ հանձ նա ժո ղովն 
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ընդ հա նուր հա կա կո ռուպ ցիոն մարմ նի օ րի նակ է, որն այդ գոր ծա ռույթ նե րից մի քա նի
սը  կա տա րում է հան րա յին հատ վա ծի կա ռույց նե րի ու գե րա տես չութ յուն նե րի մա սով120: 
Հոն կոն գի այդ հանձ նա ժո ղովն իր ման դա տը սահ մա նում է իբրև երեք բա ղադ րի չից 
կազմ ված` ի րա վա պահ գոր ծու նեութ յուն, կան խար գե լում, տե ղե կատ վա կանբա ցա
տրա կան ծրա գիր ու կրթութ յուն (ստորև տե՛ս Ն կար 1)121:

Նկար 1: Հոն կոն գի Կո ռուպ ցիա յի դեմ ան կախ հանձ նա ժո ղո վի ման դա տի 

               ե րեք հիմ նաս յու նե րը

      
Հոն կոն գի հանձ նա ժո ղո վում օ պե րա տիվ վար չութ յու նը քն նում է կո ռուպ ցիա յի վե

րա բեր յալ կոնկ րետ հայ տա րա րութ յուն նե րը, մինչ դեռ կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման 
վար չութ յու նը քննում է հան րա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, որ պես զի  ա ռա ջար կի կո ռուպ
ցիան սահ մա նա փա կե լու քա ղա քա կա նութ յան փո փո խութ յուն ներ: Վար չութ յու նը հա
կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նութ յուն ձևա կեր պե լուն հե տա մուտ  մաս նա վոր կազ մա
կեր պութ յուն նե րին ա ռա ջար կում է նաև անվ ճար տեխ նի կա կան խորհր դատ վութ յուն: 
Եվ, վեր ջա պես, հա մայն քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի վար չութ յու նը և՛ տե ղե կատ վութ
յուն է հա ղոր դում հան րութ յա նը կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ, և՛ հար թակ է ա պա հո վում 
հան րութ յան հա մար, որ պես զի զե կու ցեն կո ռուպ ցիա յի մա սին: Դա տա կան կար գով հե
տապն դու մը նե րառ ված չէ այդ հանձ նա ժո ղո վի ման դա տի մեջ, որ պես զի «պահ պա նի 
հա մա կար գի ներ սում զսպում ներն ու հա կակ շիռ նե րը»122: 

Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի մաս նա գի տաց ված մար մին ներ: Մի շարք 
պե տութ յուն ներ ստեղ ծել են մար մին ներ, ո րոնք կենտ րո նա ցած են բա ցա ռա պես ոս տի
կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան քն նե լու և  այն կան խար գե լե լու վրա: Այ սօ րի նակ 
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մար մինն ու նի ա մե նա հաս ցեագր ված ման դա տի ա ռա վե լութ յու նը: Դրանք ու նեն անհրա
ժեշտ փոր ձա գի տութ յուն և  բա վա կա նա չափ ժա մա նակ ու մի ջոց ներ են հատ կաց նում 
ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու վրա: Այդ պի սի կազ մա կեր
պութ յուն նե րի օ րի նակ են Նյու Յորք քա ղա քի Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ 
պայ քա րի հանձ նա ժո ղո վը և  Ավստ րա լիա յի հանձ նա ժո ղո վը: Ստորև տե՛ս  Օ րի նակ 3:

Օ րի նակ 3: Ի րա վա պահ գոր ծու նեութ յան ավստ րա լիա կան հանձ նա ժո ղո վը

Նա խա պատ մութ յու նը: Ի հա կադ րութ յուն շատ հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին նե րի` այս 
հանձ նա ժո ղո վը ստեղծ վել է ոչ իբրև դաշ նա յին ի րա վա պահ գե րա տես չութ յուն նե րում 
լուրջ կամ հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիա յի ար ձա գանք: Ա վե լի շուտ, այն ստեղծ վել է Ավստ
րա լիա յի ի րա վա պահ գե րա տես չութ յուն նե րի նկատ մամբ հան րա յին վստա հութ յունն ամ
րապն դե լու և  ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով:

Ման դա տը: Հանձ նա կա տա րի և  հանձ նա ժո ղո վի դերն է` բա ցա հայ տել, քն նել և 
կան խար գե լել կո ռուպ ցիան Ավստ րա լիա յի հան ցա վո րութ յան հանձ նա ժո ղո վում (ԱՀՀ) 
և  Ավստ րա լիա յի դաշ նա յին ոս տի կա նութ յու նում (Ա ԴՈ)123:

Հե տաքն նիչ ի րա վա սութ յուն ներ: Կո ռուպ ցիա յի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը գա լիս 
է հան րութ յան ան դամ նե րից, ի րա վա պահ մար մին նե րից և  վե րը նշված հանձ նա ժո ղո
վի սե փա կան տե ղե կատ վութ յու նը հա վա քող նա խա ձեռ նութ յուն նե րից: ԱՀՀն և Ա ԴՈն 
 նույն պես պար տա վոր են զե կու ցել կո ռուպ ցիա յի մա սին: Հանձ նա կա տա րը կա րող է 
անց կաց նել տե ղե կատ վութ յան  հար կա դիր հա վաք ման վե րա բեր յալ լսում ներ, ի րա
վունք ու նի խա փա նե լու ռա դիո հե ռար ձա կու մը և տվ յալ նե րի հա սա նե լիութ յու նը, կա րող 
է նաև ի րա կա նաց նել է լեկտ րո նա յին և  ֆի զի կա կան զննում, օգ տա գոր ծել խու զար կութ
յան վե րա բեր յալ կար գադ րութ յու նը և  վե րահս կել ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի ար ձա
նագ րութ յուն նե րը:

Հաշ վետ վութ յուն: Կո ռուպ ցիա յի յու րա քանչ յուր դեպ քի քն նութ յուն հար կա վոր է 
գրան ցել հաշ վետ վութ յան ձևով: Հանձ նա կա տա րի պար տա կա նութ յունն է տե ղե կաց
նել նա խա րա րին, ի րա վա պահ մար մին նե րին և  բո ղո քար կու նե րին այն մա սին, թե ինչ 
են ա նում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յուն նե րի հետ: Ազն վութ յան հա մար 
պա տաս խա նա տու հանձ նա կա տա րը հաշ վետ վութ յան մեջ կա րող է ա ռա ջար կութ յուն 
ներ կա յաց նել այն մա սին, թե ի րա վա պահ մարմ նի աշ խա տակ ցին արդ յոք պետք է 
ա պա հո վել խորհր դատ վութ յամբ, կար գա պա հա կան տույժ տալ, թե հե ռաց նել: Ե թե 
առ կա ա պա ցույ ցով մատ նանշ վում է հա մա գոր ծակ ցութ յան (դաշ նա յին/ազ գա յին, նա
հան գա յին կամ տա րած քա յին), այ սինքն`  են թաազ գա յին քրեա կան ի րա վուն քը, ապա 
հար կա վոր է գործն ու ղար կել մե ղադ րող կող մի հա մա պա տաս խան մարմ նին: Խորհր
դա րա նա կան հա մա տեղ հանձ նա ժո ղովն ու սում նա սի րում է հաշ վետ վութ յուն նե րը, 
մշտա դի տար կում և  վե րա նա յում է ավստ րա լիա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քը: 
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Կազ մա կեր պութ յու նը: Գե նե րալնա հան գա պե տը` Ավստ րա լիա յում անգ լիա կան 
թա գու հու ներ կա յա ցու ցի չը, նշա նա կում է հանձ նա կա տար` հինգ տա րի ամ րագր ված 
(ֆիքս ված) ժամ կե տով: Հանձ նա ժո ղո վի անձ նա կազ մը նշա նակ վում կամ աշ խա տան քի 
է վերց վում 1999 թ. «Պե տա կան ծա ռա յութ յան մա սին» օ րեն քի հա մա ձայն124: Հանձ նա
ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րի թի վը մի ջի նում կազ մում է տասն յո թից տաս նի նը: Կազ մա
կեր պութ յունն ու նի մո տա վո րա պես 67 մի լիոն  ԱՄՆ  դո լար կազ մող տա րե կան բյու ջե125:

Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող մաս նա գի տաց
ված կազ մա կեր պութ յուն ներ: Այս մար մին նե րը կա րող են գործ ու նե նալ ոս տի կա նութ
յան հա կաի րա վա կան վար վե ցո ղութ յան բո լոր ձևե րի հետ. կո ռուպ ցիա յի քն նութ յու նը 
գոր ծու նեութ յան շատ այլ տե սակ նե րից միայն մեկն է: Կո ռուպ ցիոն գոր ծե րը սո վո րա բար 
կազ մում են ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող մաս նա գի
տաց ված կազ մա կեր պութ յուն նե րի քն նած բո լոր գոր ծե րի  միայն մի փոքր մա սը: Նրանց 
հիմ նա կան նպա տակ նե րը կա րե լի է ամ փոփ ներ կա յաց նել հետև յալ կերպ` ոս տի կա նութ
յու նը հար գում է օ րեն քի գե րա կա յութ յու նը և  մար դու ի րա վունք նե րը, մե ծաց նում ոս տի
կա նութ յան նկատ մամբ հան րա յին վստա հութ յու նը` ա պա հո վե լով, որ բո ղոք նե րը պատ
շաճ կեր պով քննվեն, ու գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նարկ վեն, բարձ րաց նում ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման արդ յու նա վե տութ յունը: Այդ պի սի մար մին նե րի օ րի նակ 
են Հա րա վա յին Աֆ րի կա յի Բո ղոք նե րի ան կախ վար չութ յու նը, Միաց յալ Թա գա վո րութ
յան Բո ղոք նե րի ան կախ ոս տի կա նա կան հանձ նա ժո ղո վը, Միաց յալ Թա գա վո րութ յան 
Հյու սի սա յին Իռ լան դիա յի ոս տի կա նութ յան օմ բուդս մե նը և  Բել գիա յի P հանձ նա ժո ղո
վը: Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող մաս նա գի տաց ված 
մար մին ներն ստեղծ վում են շատ պատ ճառ նե րով. հիմ նա կա նում դրանք ձևա վոր վում 
են հա տուկ քն նութ յան ա ռա ջար կութ յան հի ման վրա: Օ րի նակ` 1990ա կան նե րին Նյու 
Յոր քի Մոլ լե նի հանձ նա ժո ղովն ա ռա ջար կեց ստեղ ծել Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա
յի դեմ պայ քա րի հանձ նա ժո ղով, իսկ ՄԹ ում Մաք ֆեր սո նի քն նութ յու նը հան գեց րեց Ոս
տի կա նութ յան բո ղոք նե րի ան կախ հանձ նա ժո ղո վի ստեղծ մա նը126: Ոս տի կա նութ յա նը 
վե րահս կող կազ մա կեր պութ յուն ներ կա րող են նաև ստեղծ վել իբրև մի ջազ գա յին օգ
նութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կամ դո նոր երկր նե ր կողմից սահ մա նված պայ ման` 
զար գաց ման նպա տա կով աջակ ցութ յուն ստա նա լու դի մաց:

Օ րի նակ 4: Ոս տի կա նութ յա նը վե րահս կող մար մին նե րը. Բել գիա յի P 
հանձ նա ժո ղո վը

Նա խա պատ մութ յու նը: 1980ա կան նե րի քա ղա քա ցիա կան մեծ հու զում նե րը 
խթա նե ցին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան հիմ նա րար փո փո խութ յուն նե րը և ն րանց 
նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յու նը: Հա տուկ քն նիչ հանձ նա ժո ղո վը հան գեց այն եզ
րա կա ցութ յա նը, որ ոս տի կա նութ յու նում ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը բավարար չէ 
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ոս տի կա նութ յան հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը վե րահս կե լու հա մար, ուս տի ա ռա
ջար կեց ստեղ ծել ար տա քին մի մար մին, ո րը պա տաս խա նա տու կլի նի ի րա վա
պահ ի րա վա սութ յուն ներ ու նե ցող ցան կա ցած պաշ տոն յա յի վե րահս կե լու հա մար:

Ման դա տը:  P հանձ նա ժո ղո վը քն նում է ոս տի կա նութ յան, վար չա կան մար մին նե րի և  ի րա
վա պահ ի րա վա սութ յուն ներ ու նե ցող քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Դրա 
նպա տա կը բել գիա ցի նե րի սահ մա նադ րա կան ու հիմ նա րար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ
յունն է, որ պես զի ամ րապնդ վի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յունն ու 
գոր ծու նութ յու նը:

Հե տաքն նիչ ի րա վա սութ յուն ներ: Բո լոր մար դիկ, ով քեր ան մի ջա կա նո րեն ներ գրավ ված են 
ոս տի կա նա կան մի ջամ տութ յան մեջ, կա րող են բո ղոք ներ կա յաց նել: Ոս տի կան նե րը նույն պես 
կա րող են բո ղոք ներ կա յաց նել: P հանձ նա ժո ղո վը կա րող է նա խա ձեռ նել քն նութ յուն իր սե
փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ կամ խորհր դա րա նի, ոս տի կա նութ յան մարմ նի, նա խա րա րի կամ 
որ ևէ այլ պե տա կան իշ խա նութ յան մարմ նի պա հան ջով: P հանձ նա ժո ղովն ի րա վա սու է դա տա
րան կան չե լու ան ձանց ու պա հան ջե լու փաս տաթղ թեր, պա հան ջե լու փոր ձա գետ նե րի և  թարգ
մա նիչ նե րի, առգ րա վե լու ա ռար կա ներ և  տե ղե կատ վութ յուն, տե ղում քն նութ յուն վա րե լու:

  Հաշ վետ վութ յուն: Հաշ վետ վութ յուն նե րը նե րա ռում են այն, թե ինչ պես պետք է հանձ նա
ժո ղո վը անց կաց նի քն նութ յուն ներ և  ա նի եզ րա կա ցութ յուն ներ: Բո լոր հաշ վետ վութ յուն նե րը 
փո խանց վում են Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տին, հարկ ե ղած դեպ քում` Բել գիա յի Սե նա տին: 
Հանձ նա ժո ղո վը կա րող է ներ կա յաց նել ա ռա ջար կութ յուն ներ, սա կայն ի րա վա սու չէ ար ձա կե լու 
կա տար ման հա մար պար տա դիր հրա ման ներ127:

Կազ մա կեր պութ յու նը: P հանձ նա ժո ղո վը կազմ ված է հինգ ան դա մից, ար ձա նա գրող քար
տու ղա րից և  քն նող ծա ռա յութ յու նից: P հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը նշա նակ վում են Ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի կող մից, որն ու նի նաև հանձ նա ժո ղո վը լու ծա րե լու ի րա վա սութ յուն: P 
հանձ նա ժո ղո վի տա րե կան բյու ջեն կազ մում է մո տա վո րա պես 11 մի լիոն ԱՄՆ դո լար128:

Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող մաս նա գի տաց
ված մար մին նե րի ու ժը նրանց խիստ կենտ րո նա ցումն է ոս տի կա նութ յան վար վե ցո ղութ
յան վրա և ն րանց կա րո ղութ յու նը` ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան դնե լու ոս
տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յան ա ռա վել ըն դար ձակ վար վե ցո ղութ յան մեջ` ճա նա չե լով, 
թե որ տեղ են տե ղի ու նե նում կո ռուպ ցիա յի և  չա րա շահ ման մնա ցած  ձևե րը, զո րօ րի
նակ` մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րը: Հա ճախ այդ մաս նա գի տաց ված մար մին
նե րը մի ջոց ներ չու նեն կենտ րո նա նա լու ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի վրա, 
ո րով հետև նրանք  զբաղ ված են այլ հար ցե րով, ինչ պես օ րի նակ՝ չա փից ա վե լի կամ 
անհ րա ժեշ տութ յամբ չթե լադր ված ու ժի գոր ծադր ման քն նութ յամբ: Սա հատ կա պես հա
վա նա կան է, ե թե վե րահս կիչ մարմ նի ման դա տը նե րա ռում է հան րութ յան ան դամ նե րի 
ներ կա յաց րած բո ղոք նե րի հետ գործ ու նե նա լը: Բո ղոք նե րի մշա կումն ու քննութ յու նը 
ռե սուրս ներ են պա հան ջում և  կա րող են շե ղել, մաս նա վո րա պես, կո ռուպ ցիոն պրակ տի
կա յի քն նութ յուն վա րե լու կա րո ղութ յու նից:  
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4.6.1. Ա ռա ջար կութ յուն ներ ար տա քին վե րահս կո ղութ յան 

          մաս նա գի տաց ված մար մին նե րի հա մար

Հստակ պա տաս խան չկա այն հար ցին, թե ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ 
պայ քա րե լիս որ մո դելն է արդ յու նա վետ. տե սա կա նո րեն երկ րում եր կուսն էլ պետք է լի
նեն: Հա ջող ված ար տա քին վե րահս կո ղութ յան մար մին նե րի ո րո շիչ բնու թա գիրն այն է, 
որ դրանք ինս տի տու ցիո նալ ա ռու մով ան կախ են, ա պա հով ված ռե սուրս նե րով, ու նեն 
բա վա կա նա չափ փոր ձա գի տութ յուն այն ո լոր տում, ո րը վե րահս կում են, և  ան հրա  ժեշտ 
ի րա վա սութ յուն ներ` ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յու նը քն նե լու հա մար129:

• Ան կա խութ յուն
Այս գլխում հա ճախ շեշտ վում է վե րահս կող մար մին նե րի ան կա խութ յան պահ պան

ման անհ րա ժեշ տութ յու նը` ան կախ և՛ ոս տի կա նութ յու նից, և՛ քա ղա քա կան մի ջամ տութ
յու նից: Հետև յալ ա ռա ջար կութ յուն ներն ինս տի տու ցիո նալ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ 
են, ո րոնք ամ րապն դում են վե րահս կիչ մարմ նի ան կա խութ յու նը:

Կազ մը: Վե րահս կիչ մարմ նի ան կա խութ յու նը կա րող է ամ րապնդ վել, ե թե այն չի նե
րա ռում ոս տի կա նութ յան որ ևէ ան դա մի, և ն րա ան դամ նե րը նշա նակ վել են ժո ղովրդա
վա րա կան սկզբուն քով: Երբ ոս տի կա նութ յա նը պաշտ պա նում են, կամ նախ կին ոս
տի կա նը նշա նակ վում է որ պես հա կա կո ռուպ ցիոն կամ ոս տի կա նութ յա նը վե րահս կող 
մարմ նի ան դամ, ա պա պետք է ձեռ նար կել լրա ցու ցիչ նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ, որ
պես զի կա ռույ ցի ան կա խութ յու նը չվար կա բեկ վի: Օ րի նակ` վե րահս կիչ մար մի նը կա րող 
է պա հան ջել, որ այդ պի սի մար դիկ չզբաղվեն այն գոր ծե րով, ո րոնք վե րա բե րում են այն 
ո լորտ նե րին, որ տեղ նրանք աշ խա տում էին իբրև ոս տի կան ներ: Խոր հուրդ է տրվում 
նաև խու սա փել վե րահս կիչ մարմ նում այն պի սի մարդ կանց աշ խա տան քի վերց նե լուց, 
ով քեր աշ խա տել են կա ռա վա րութ յու նում130, իսկ վե րահս կիչ կա ռույց նե րը պետք է ու նե
նան ամ րագր ված կազմ: Դա պետք է ու ղեկց վի հստակ կա նոն նե րով131, ո րոնք վե րա բե
րում են այն հիմ քե րին, ո րոնց հա մա ձայն՝ այդ մարմ նի ան դա մին կա րող են աշ խա տան
քից ա զա տել, ինչ պես նաև` դա ա նե լու ըն թա ցա կար գերով: Այդ մի ջոց ներն էա կան են 
վե րահս կող նե րի ան կա խութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար, ո րով հետև նրանք կանխում 
են  աշ խա տան քից ա զատ ելու սպառ նա լիքի օգ տա գոր ծումը գոր ծա դի րի կողմից վե
րահս կող նե րի նկատ մամբ, որ պես զի խա փա նեն կամ ազ դեն քն նութ յան վրա:

• Լիա զո րութ յուն նե րը 
Վե րահս կիչ մար մին նե րը պետք է ու նե նան բա վա րար և  կոնկ րետ քն նիչ ի րա վա

սութ յուն ներ, որ պես զի արդ յու նա վետ լի նեն132: Արդ յու նա վետ լիա զո րութ յուն նե րը նե րա
ռում են հետև յա լը`

Քննչա կան ի րա վա սութ յուն ներ: Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րին այդ պի սի ի րա վա սութ յուն նե րով օժ տելն ամ րա պնդում է 
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հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նութ յուն ի րա կա նաց նե լու նրանց կա րո ղութ յու նը, ո րը 
նրանց ա վե լի գոր ծուն է դարձ նում: 

Տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յուն: Վե րահս կիչ մար մին նե րի հա մար պետք է հա
սա նե լի լի նի այն ամ բողջ տե ղե կատ վութ յու նը, որն անհ րա ժեշտ է ի րենց ման դատն ի րա
կա նաց նե լու հա մար: Սա էա կան է վե րահս կիչ կա ռույց նե րի հա մար, որ պես զի նրանք 
արդ յու նա վետ կեր պով ու սում նա սի րեն ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յու նը և ներ կա
յաց նեն կա տար ման հա մար պար տա դիր ա ռա ջար կութ յուն ներ133:

• Հաշ վետ վութ յուն և  թա փան ցի կութ յուն
Արդ յու նա վետ կեր պով աշ խա տող վե րահս կիչ մար մին նե րը պետք է լի նեն տե սա նե

լի և  հան րութ յանը հա սա նե լի: Նրանք պետք է կա նո նա վոր կեր պով ար ձա նագ րեն ու 
հրա պա րա կեն ի րենց գոր ծու նեութ յու նը և  ի րենց կա տա րած քն նութ յուն նե րի կար գա
վի ճա կը: Դա ե րաշ խա վո րում է, որ վե րահս կիչ մար մի նը գոր ծում է իր ման դա տի հա մա
ձայն և  օգ նում է հրա պա րա կա յին դարձ նե լու իր բա ցա հայ տած կո ռուպ ցիան: Հետև յալ 
ա ռա ջար կութ յուն նե րը նա խա տես ված են վե րահս կիչ մար մին նե րի թա փան ցի կութ յու նը 
զո րաց նե լու և ն րանց հաշ վետ վութ յուն ներն ամ րապն դե լու հա մար:

Կա նո նա վոր հաշ վետ վութ յուն: Հաշ վետ վութ յու նը պետք է ներ կա յաց վի հա ճա խա կի 
և  լի նի հա մա պար փակ: Կազ մա կեր պութ յու նը պետք է հրա պա րա կի առն վազն տա րե
կան կամ եր կու տա րին մեկ ներ կա յաց վող հաշ վետ վութ յուն` գոր ծու նեութ յան և  արդ
յունք նե րի  մասին: Այն պետք է նաև նե րա ռի շա րու նա կա կան հա ղոր դակ ցա կան ռազ
մա վա րութ յուն, օր.` կայ քէջ ու նե նա լու և  ի րա զեկ վա ծութ յու նը բարձ րաց նե լու, ուսում նա
կան պա րապ մունք ներ կազ մա կեր պե լու մի ջո ցով134:

Տե ղե կատ վութ յուն աու դի տի մա սին: Վե րահս կիչ մար մի նը պետք է ցու ցա բե րի իր 
թա փան ցի կութ յու նը` հրա պա րա կե լով  աու դի տի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը, օր.` 
տա րե կան բյու ջեն և  ծախ սե րը135:

4.7. Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն
ներն ու զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը

Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը նե րա ռում է այն բո լոր կազ մա կեր պութ յուն
նե րը, կա ռույց նե րը և  ան հատ նե րին, ով քեր չեն աշ խա տում կա ռա վա րութ յան կամ մաս
նա վոր ձեռ նար կութ յուն նե րի հա մար: Այս սահ մա նու մը նե րա ռում է հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը (ՀԿ ներ), գրանց ված բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րը, գի տա կան շրջա նակ նե րը, ու ղե ղա յին կենտ րոն նե րը, հա մայն քա յին խմբե րը, հա
վատ քի վրա հիմն ված կազ մա կեր պութ յուն նե րը, մաս նա գի տա կան միութ յուն նե րը և 
 հա սա րա կա կան շար ժում նե րը: Զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը կա րող են լի նել և՛ 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան դե րա կա տա րի հա տուկ տե սակ, և՛ մաս նա վոր ձեռ
նար կութ յուն` կախ ված ի րենց ինս տի տու ցիո նալ ման դա տից: Ո րոշ լրատ վա մի ջոց ներ 
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գոր ծում են շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով, մյուսները` հա նուն  հան րութ յան, թե պետ 
սո վո րա բար բո լոր ԶԼՄ նե րը շեշ տում են կա ռա վա րութ յան նկատ մամբ  ի րենց հսկող 
դե րա կա տա րութ յու նը: Ե՛վ  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը, և՛ ԶԼՄ նե րը լուրջ 
դերակատարություն ունեն կո ռուպ ցիան բա ցա հայ տե լու, ի ցույց դնե լու հար ցում, որ
տեղ էլ որ այն տե ղի ու նե նա, և ն պաս տում են փոր ձա գի տութ յա նը, թե ինչ պես կան խար
գե լել կո ռուպ ցիան:

Կո ռուպ ցիա յի բնույ թը դժվա րաց նում է դրա հայտ նա բե րու մը136: Օ րի նակ` կա շառք 
տվող նե րը գու ցե չեն ցան կա նում հրա պա րա կել այն փաս տը, որ ի րենք մաս նակ ցել են 
կո ռուպ ցիա յին, քան զի վա խե նում են կա շառ քի հա մար դա տա պարտ վե լուց, որով հետև 
նրանք վա խե նում են օ րեն քի կողմից պատժվելուց, կամ ո րով հետև  կա շառք են տվել, 
որ պես զի խու սա փեն ա վե լի ծանր տու գան քից (ինչ պես օ րի նակ` բան տից), և  բա վա րար
ված են արդ յուն քից: Բա ցի այդ, կո ռուպ ցիա յի գաղտ նի բնույ թի պատ ճա ռով եր րորդ 
կող մի վկա ներ հազ վա դեպ են լի նում: Ե թե կո ռուպ ցիա յի մա սին չեն տե ղե կաց նում, 
ա պա դրա դեմ արդ յու նա վետ կեր պով չեն կա րող պայ քա րել: Հենց այս պատ ճա ռով 
է, որ ա ռողջ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն ներն ու ան կախ 
ԶԼՄ նե րը, ո րոնք կա րող են հրա պա րա կել և  քն նել կո ռուպ ցիան, էա կան դեր ու նեն: 
Նրանք եր կուսն էլ վճռո րոշ գոր ծոն ներ են պե տա կան կա ռույց նե րում137 հա մա կար գա յին 
կո ռուպ ցիան վե րաց նե լու գոր ծում:

4.7.1. Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան դե րա կա տա րութ յու նը
 

Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը հան րութ յան ռե սուրս
նե րը կենտ րո նաց նում են ֆոր մալ պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րից դուրս: Մարդ կանց 
այդ խմբե րը կա րող են օգ տա գոր ծել ի րենց միաս նա կան ռե սուրս նե րը, որ պես զի քա
րո զեն այն հար ցե րը, ո րոնց ի րենք մե ծա պես հա վա տում են, օր.` պայ քա րել ոս տի կա
նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ: Ու ժեղ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ
մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են հա մա կար գել շատ մարդ կանց նա խընտ րութ յուն նե րը և  
ի րենց դիրքն օգ տա գոր ծել քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի վրա ճնշում գոր ծա դրե լու նպա
տա կով: Նրանք կա րող են հեն վել ի րենց ան դամ նե րի միաս նա կան փոր ձա ռութ յան վրա, 
որ պես զի քննա դա տա բար վեր լու ծեն հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նութ յու նը և  ա ռա
ջար կեն բա րե լա վում ներ կամ փո փո խութ յուն ներ: Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
ևս  մեկ ա ռա վե լութ յունն այն է, որ այն կա րող է կազ մա կեր պել հան րութ յան ռե սուրս նե
րը մի ջազ գա յին մա կար դա կով` պե տա կան սահ ման նե րից էլ ան դին: Քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան մի ջազ գա յին բնույ թը նշա նա կում է, որ այն հա սա րա կութ յուն նե րում, 
որ տեղ ներ պե տա կան հա սա րա կա կան կա ռույց նե րը թույլ են, դրսի քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան դե րա կա տար նե րը անհ րա ժեշտ բա րե փո խում նե րի հա մար պայ քա րի 
գոր ծում կա րող են ա ջակ ցել ներ պե տա կան խմբե րին138:
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Օ րի նակ 5: Հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յուն: 
«Թրանս փա րեն սի ին թեր նեշնլ»

«Թրանս փա րեն սի ին թեր նեշն լը» (ԹՓ) հիմ նադր վել է 1993 թ. և  ներ կա յումս քա ղա
քա ցիա կան հա սա րա կութ յան գլո բալ կազ մա կեր պութ յուն է, ո րը հանձ նա ռու է պայ քա
րե լու կո ռուպ ցիա յի դեմ: Այն մշա կել է ազ գա յին մաս նաճ յու ղե րի հա մաշ խար հա յին ցանց, 
ո րի գոր ծու նեութ յունն ուղղ ված է պե տա կան ու մաս նա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րում 
թա փան ցի կութ յա նը նպաս տե լուն, որ պես զի նվա զեց նի կո ռուպ ցիա յի ընդգր կու մը:

ԹԻն վս տա հութ յուն է ձեռք բե րել  իր քա րոզ չա կան ջան քե րով` գլո բալ օ րա կար
գում ընդգր կե լով կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը, այն դարձ նե լով Հա մաշ խար հա յին բան
կի, ՄԱԿի և  Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մի քա ղա քա կա նութ յան ա ռանց քը:

ԹԻն  օգ նել է    ձևա կեր պե լու ՄԱԿի «Կո ռուպ ցիա յի դեմ կոն վեն ցիան» և  Աֆ րիկ
յան Միութ յան «Կո ռուպ ցիան կան խար գե լե լու և դ րա դեմ պայ քա րի» կոն վեն ցիան: Այն 
նաև ան մի ջա կա նո րեն ներգ րավ ված էր Տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան և  զար
գաց ման կազ մա կեր պութ յան «Կա շա ռատ վութ յան դեմ պայ քա րի կոն վեն ցիան» ստեղ
ծե լու գոր ծում:

Քա նի որ «քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յուն» եզ րույ թը նե րա ռում է դե րա
կա տար նե րի այդ պի սի լայն շրջա նակ, դժվար է սահ մա նա զա տել նրանց հիմ նա կան 
գոր ծա ռույթ նե րը: Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յունն ի րա կա նաց նում է տար բեր 
գոր ծըն թաց ներ, և  երկ րից եր կիր նրա պար տա կա նութ յուն նե րը տար բեր վում են: Այս 
գլխում լու սա բան վում է գոր ծու նեութ յան վեց ո լորտ, ո րոնք նպաս տում են ոս տի կա
նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րին:

1. Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծում և  գի տե լիք նե րի հաղորդում: Քա ղա քա ցիա կան հա
սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը հա ճախ ու նեն հա տուկ հմտութ յուն ներ 
կամ  մաս նա գի տա կան փոր ձա գի տութ յուն, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել կո
ռուպ ցիան բա ցա հայ տե լու և  այն կան խար գե լե լու գոր ծում: Այդ պատ ճա ռով այլ 
ար տա քին վե րահս կիչ մար մին նե րը հա ճախ օգ տա կար են հա մա րում քա ղա քա
ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
հմտութ յուն ներ ստեղ ծե լու, գի տե լիք ներ կի սե լու և  լա վա գույն փոր ձը փո խա նա
կե լու նպա տա կով: Օրի նակ` Ալ տու սը (www.altus.com) հինգ մայր ցա մաք նե րի գի
տա կան շրջա նակ նե րի և  կա յա ցած ՀԿ նե րի դա շինք է: Այն հար թակ է ա պա հո վում 
անվ տան գութ յան և  ար դա րա դա տութ յան, մի ջազ գա յին մշա կու թա յին հե տա զո
տա կան մե թոդ նե րի և  հա կա կո ռուպ ցիոն գոր ծիք նե րի մա սին գի տե լիք ներ տա րա
ծե լու հա մար: Ալ տու սի հիմ նա կան նպա տա կը հա մայն աշ խար հում ՀԿ նե րին հիմ
նա կան տե ղե կատ վութ յամբ ա պա հո վելն է, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան ա վե լի 
գոր ծուն կեր պով աշ խա տել կա ռա վա րութ յուն նե րի հետ և  ա վե լի մեծ դեր խա ղան 
ա նար դա րութ յան139 դեպ քում ի րա վունք նե րի վրա հիմն ված լու ծում ներ ձևա կեր
պե լիս: Բա ցի այդ, զա նա զան քա րոզ չա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ և  ու սում նա
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կան հաս տա տութ յուն ներ մշա կել են ձեռ նարկ ներ և  ու ղե նիշ ներ, զո րօ րի նակ` սույն 
ձեռ նար կը, ո րոնք հստակեցնում են ոս տի կա նութ յան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան և 
 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի140  վե րա բեր յալ փոր ձա գի տութ յու նը:

2. Ի րա զեկ վա ծութ յան բարձ րա ցում: «Թրանս փա րեն սի ին թեր նեշն լի» և «Հյու ման 
ռայթս ո ւո չի» նման մի ջազ գա յին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը երկ
րում խմբե րի հետ մեկ տեղ ար դեն շատ տա րի ներ ի րենց ու շադ րութ յու նը կենտ
րո նաց րել են ոս տի կա նութ յան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վրա: Ռազ մա վա րութ յան 
մի տե սակ է այս պես կոչ ված «ստվե րա յին զե կույց ներ» գրե լը, ո րոնք ու ղարկ վում 
են ՄԱԿի մար մին նե րին` ար ձա նագ րե լու փաս տերն ու վի ճար կե լու պայ մա նագ րե
րի141 ի րա կա նա ցու մը մշտա դի տար կող հանձ նա ժո ղով նե րին ներ կա յաց վող ի րա
դար ձութ յուն նե րի մա սին կա ռա վա րութ յան տար բե րակ նե րը: Հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն ձևա վո րե լու մի ջազ գա յին ու ազ
գա յին կոա լի ցիա ներ, ո րոնք խրա խու սում են կա ռա վա րութ յուն նե րին` ստեղ ծե լու 
և  կեն սա գոր ծե լու արդ յու նա վետ հա կա կո ռուպ ցիոն օ րենք ներ, քա ղա քա կա նութ
յուն և ծ րագ րեր142: Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը 
կա րող են նաև «ան վա նել և  ա մո թանք տալ» կո ռում պաց ված պաշ տոն յա նե րին` 
լու սա բա նե լով նրանց հա կաի րա վա կան վար վե ցո ղութ յու նը և  քա րո զե լով փոխ
հա տու ցում տալ: Սա կա րող է մի ջազ գա յին մա կար դա կով դժվար կա ցութ յուն 
ստեղ ծել, իսկ ներ պե տա կան մա կար դա կում` հան րութ յա նը դրդել ստի պել ի րենց 
ընտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, որ պես զի նրանք գոր ծեն:

3.  Ա ռաջ բե րել գոր ծա դի րի, խորհր դա րա նա կան կամ դա տա կան իշ խա նութ յան կող
մից գոր ծո ղութ յուն ներ: Եր բեմն կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պը բա վա րար է կա ռա
վա րա կան մարմ նին ստի պե լու, որ այն գոր ծի: Երբ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա
կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը տա լիս են կո ռում պաց ված պաշ տոն յա յի ա նու նը 
և  ա մո թանք տա լիս կամ քա րո զար շավ ներ անց կաց նում, որ պես զի բարձ րաց նեն 
ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի հիմ նախնդ րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յու
նը, նրանք կա րող են ա րա գաց նել հան րա յին քննութ յու նը: Ա մե նատ պա վո րիչ դեպ
քերն այն են, երբ կո ռում պաց ված  բյու րոկ րատ նե րին կամ պաշ տոն ու նե ցող նե րին 
անվս տա հութ յուն են հայտ նում, դա տա կան կար գով հե տապն դում կամ հար կա
դրում թող նել ի րենց աշ խա տանքն այն բա նից հե տո, երբ նրանց հան ցա գոր ծութ
յուն ներն ի ցույց են դրվում հան րութ յա նը: Այն երկր նե րում, որ տեղ հատ կա պես ու
ժեղ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա ռույց ներ կան, և  տե ղե կատ վութ յու նը 
հա սա նե լի է, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը փոր ձում են բա րե փո խել կա ռույց նե րը մինչ 
հայ տա րա րութ յուն նե րը ե թեր ար ձա կե լը` այն են թադ րութ յամբ, որ հան ցա գոր
ծութ յուն նե րը չեն կա րող արդ յու նա վետ կեր պով թաքց նել143:

4.  Նա խա ձեռ նել հան րա յին քննար կում ներ: Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յին վե
րա բե րող ո րոշ հար ցեր չու նեն միակ ճիշտ պա տաս խա նը, և  յու րա քանչ յուր հա
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սա րա կութ յան անհ րա ժեշտ է ո րո շել, թե ինչ պես է ին քը ցան կա նում ու սում նա
սի րել այդ հար ցը: Օ րի նակ` ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քա յին ան կա խութ յան և 
 ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղութ յան միջև ճշգրիտ հա վա սա րակշ ռութ յու նը 
կա րող է երկ րից եր կիր տար բեր լի նել` կախ ված ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե
րի մա տուց ման պատ մա կան փոր ձից: Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը կա
րող է ներ կա յաց նել հար թակ ներ, որ տեղ կա րող են քննարկ վել այդ նուրբ հար ցե
րը, օր.` գի տա ժո ղով նե րում, ամ սագ րե րում կամ թեր թե րում կամ հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  այլ շա հագր գիռ կող մե րի հրա պա րա կում նե րում:

4.7.2. Զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի դե րա կա տա րութ յու նը

ԶԼՄ նե րը քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յան հա տուկ տե սակ 
են` նվիր ված տե ղե կատ վութ յուն հայտ նա բե րե լուն և  այն հրա պա րա կե լուն: Զանգ վա
ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը պատ մա կա նո րեն շատ կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն են ու
նե ցել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան բա ցա հայ տե լու և  բա րե փո խում ներ քա րո զե
լու հար ցում: Լրատ վա մի ջոց նե րի կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից կա տար ված բա ցա
հայ տում ներն օգ տա կար էին Նյու Յորք քա ղա քում Մոլ լե նի հանձ նա ժո ղովն ստեղ ծե լու 
ժա մա նակ: ԶԼՄ նե րը հա ճախ գտնվում են կո ռուպ ցիոն պրակ տի կան բա ցա հայ տե լու 
ա ռա ջին գծում: Այդ կերպ նրանք խորհր դան շա կան հա րա բե րութ յուն ներ ու նեն ար տա
քին այլ վե րահս կիչ կա ռույց նե րի հետ: Լրատ վա մի ջոց նե րը նաև կար ևոր են` ու ժե ղաց
նե լու հա մար վե րահս կիչ մար մին նե րի և քն նութ յուն նե րի ու ղեր ձը (օր.` երբ «Նյու Յորք 
թայմ սը», գրե լով Մոլ լե նի հե տաքն նութ յան մա սին, հան րութ յա նը144 փո խան ցեց գոր ծի 
ման րա մաս նե րը):

Զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը կա րող են լի նել մաս նա վոր և  աշ խա տել հա նուն 
շա հույ թի՝ ինչ պես օ րի նակ, շատ թեր թե րի ու հե ռուս տա կա յան նե րի դեպ քում, կամ էլ 
դրանք կա րող են լի նել պե տա կան ու գոր ծել որ պես շա հույթ չհե տապն դող, ինչ պես օ րի
նակ՝ ՄԹ ում «ԲիԲիՍի»ի և  ԱՄՆում` Ազ գա յին հան րա յին ռա դիո յի դեպ քում: Չկա 
մեկ հստակ պա տաս խան այն հար ցին` արդ յոք պե տա կա՞ն, թե՞ մաս նա վոր ԶԼՄ ներն 
են ա վե լի լա վը, քա նի որ եր կուսն էլ ու նեն  և՛ ու ժեղ, և՛ թույլ կող մեր: Մաս նա վոր լրա տ
վա մի ջոց նե րի դեպ քում ա վե լի դյու րին է ա պա հո վել, որ նրանք ան կախ լի նեն կա ռա վա
րութ յան ձեռ նա ծութ յուն նե րից, սա կայն նրանք կա րող են են թա կա լի նել մաս նա վոր բիզ
նե սի շա հե րին ու ներդ րող նե րին, դժվա րութ յուն ներ ու նե նալ բարձ րո րակ հե տա  քննող 
լրագ րութ յան հա մար փող ծախ սե լու հար ցում, ե թե զվար ճա լի ծրագ րեր վա ճա ռելն 
ա վե լի շա հու թա բեր է145: Մաս նա վոր ԶԼՄ ներն ի րենց տրա մադ րութ յան տակ կա րող 
են ա վե լի շատ ռե սուրս ներ ու նե նալ, ո րոնք նրանց հնա րա վո րութ յուն են տա լիս ա վե լի 
բարձր ո րա կի հե տաքն նող լրագ րութ յուն իրականացնելու գոր ծում: Շա հույթ չհե տապն
դող կազ մա կեր պութ յուն ներն ու նեն այն ա ռա վե լութ յու նը, որ ի րենց կազ մա կեր պա կան 
ման դա տը կա րող է լի նել տե ղե կաց ված հան րութ յուն ու նե նա լը: Նրանք ի րենց ու շա
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դրութ յու նը կկենտ րո նաց նեն  հան րա յին հե տաքրք րութ յուն  ներ կա յաց նող հար ցե րի 
վրա: Ե թե լրատ վա մի ջոց նե րը հրա պա րա կավ են ֆի նան սա վոր վում, ա պա նրանք ու նեն 
այն վտան գը, որ կա ռա վա րութ յուն նե րը կա րող են մի ջամ տել լու րե րի բո վան դա կութ յա
նը: Ընդ հա նուր առ մամբ, որ ևէ երկ րի լրատ վա մի ջոց նե րի  ա մե նա կար ևոր բնու թա գիրն 
այն է, որ դրանք պետք է լի նեն շատ ու բազ մա զան, իսկ դրանց սե փա կա նատերը չպետք 
է լինի մեկը: ԶԼՄ նե րում սե փա կա նութ յան կենտ րո նա ցու մը կա րող է ստեղ ծել հան րա
յին վստա հութ յան չա րա շահ ման կամ դա վա ճա նութ յան հնա րա վո րութ յուն ներ:

4.7.3. Մար տահ րա վեր նե րը

Ե՛վ  հա սա րա կական կազմակերպությունների աշ խա տա կից նե րը, և՛ լրագ րող ները 
կա րող են հայտն վել բարդ ու վտան գա վոր խո չըն դոտ նե րի առջև, երբ աշ խա տում են 
պար զել ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան: Ոս տի կա նութ յա նը քննա դա տող     
ՀԿ նե րին կա րող են ա հա բե կել կամ ան գամ ի րենց գոր ծու նեութ յան հա մար բանտ 
նստեց նել: Օ րի նակ՝ Ջա մայ կա յում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան նե րը մե ղա դրվե
ցին ա նօ րի նա կան մի ջամ տութ յան հա մար, պի տա կա վոր վե ցին իբրև ոս տի կա նութ յան 
թշնա մի ներ, պե տա կան պաշ տոն յա նե րը146 նրանց նկա րագ րում էին իբրև հան ցա գործ
նե րի: Կա մե րու նում  մեր ժել էին ՀԿ նե րին գոր ծե լու ի րա վունք տալ, նրանք հրա մա նա
գ րով147 ժա մա նակ առ ժա մա նակ վե րաց վում էին: Ա հա թե ին չու քա ղա քա ցիա կան հա
սա րա կութ յան դե րա կա տար նե րի աշ խա տան քը կա րող է վտան գա վոր լի նել այն հա սա
րա կութ յուն նե րում, որ տեղ օ րեն քի գե րա կա յութ յունն ու ժեղ չէ, կամ քա ղա քա ցու հիմ նա
կան ա զա տութ յուն ներն ա մեն օր խախտ վում են: 

Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան աշ խա տա կից նե րի հա մար երկ րորդ խո չըն դո
տը կա րող է լի նել տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րե լը մեր ժե լը: Քա նի որ քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան ան դամ նե րը հա ճախ չու նեն  պաշ տո նա կան կար գա վի ճակ, ոս տի կա
նութ յու նը կա րող է օգ տա գոր ծել գաղտ նիութ յան կամ պե տա կան գաղտ նի քի վե րա բեր
յալ պա հանջ նե րը, որ պես զի ար գե լա փա կի նրանց գոր ծու նեութ յան148 ու սում նա սի րութ
յու նը: 

Լրագ րող նե րը կանգ նում են նմա նօ րի նակ խո չըն դոտ նե րի ա ռաջ, երբ փոր ձում են 
հե տաքն նել ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան: Ա ռա ջի նը` վտանգ կա, որ բա ցա
հայ տու մից վա խե ցող ոս տի կա նութ յու նը ֆի զի կա կան ա հա բեկ ման մի ջո ցով   կա րող 
է տար հա մո զել լրագ րող նե րին հե տաքն նութ յուն կա տա րել: Օ րի նակ՝ «Լրագ րող ներ 
ա ռանց սահ ման նե րի» ՀԿն նշում է, որ Մեք սի կա յում լրատ վա մի ջոց նե րի և  հատ կա պես 
տե ղա կան լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար չա փա զանց վտան գա վոր է փոր ձել լու սա բա նել 
կա ռա վա րութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի, թմրան յու թե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռութ յամբ 
զբաղ վող նե րի հետ գաղտ նի հա մա ձայ նութ յու նը կամ ոս տի կա նութ յան կամ զին ված ու
ժե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յուն
նե րը, և … 2000 թ. սկսած՝ Մեք սի կա յում սպան վել է վաթ սուն մեկ լրա գրող, ևս  ի նը՝ 
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«ան հե տա ցել»149:
Երկ րորդ հիմ նախն դիրն այն է, որ այն լրագ րող նե րը, ով քեր հա ճա խա կի են գոր ծակ

ցում ոս տի կա նութ յան հետ և  գոր ծե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու և 
 պատ մութ յուն նե րի գին նշա նա կե լու հար ցում կա խում ու նեն ոս տի կան նե րից, կա րող են 
նույ նա կա նաց վել ոս տի կա նութ յան հետ, ո րը խան գա րում է նրանց` ոս տի կա նութ յան150 
պահ ված քը քննա դա տող հոդ ված ներ գրե լու: Բա ցի այդ, ե թե այդ լրագ րող ներն ի րոք 
քննա դա տա կան պատ մութ յուն ներ են գրում ոս տի կա նութ յան մա սին, նրանք կա րող են 
տու ժել մաս նա գի տա կան ա ռու մով, ե թե ոս տի կան նե րը մեր ժեն ապա գա յում հա մա գոր
ծակ ցել նրանց հետ: Այս ռազ մա վա րութ յու նը, ո րը հայտ նի է իբրև «կար գա վո րող հա
սա նե լիութ յուն», ներգ րա վում է ոս տի կա նութ յա նը, ո րը այն լրագ րող նե րին, ով քեր ոս
տի կա նութ յան աշ խա տան քը նպաս տա վոր լույ սի ներ քո են ներ կա յաց նում, «բա ցա ռիկ» 
ի րա վունք ներ է տա լիս, իսկ  քննա դա տող լրագ րող նե րին պատ ժում են՝ նրանց մեր ժե լով 
հար ցազ րույց ներ ու տե ղե կատ վութ յուն տալ:

Լրագ րող նե րի առջև ծա ռա ցած եր րորդ հիմ նախն դի րը նրանց գաղտ նի աղբ յուր նե
րի պաշտ պա նութ յունն է: Այն երկր նե րում, որ տեղ ու ժեղ ի րա վա կան պաշտ պա նութ յուն 
չկա, ո րը լրագ րող նե րին թույլ է տա լիս  թաքց նել գաղտ նի աղբ յուր նե րը, ու ժեղ, ա ռողջ 
մա մու լի հա մար ի հայտ են գա լիս խո չըն դոտ ներ եր կու պատ ճա ռով՝

1. լրագ րող նե րին ստի պում են վկա յութ յուն տալ կամ սպառ նում են նրանց բան տար
կել, ե թե նրանք չեն բա ցա հայ տում ի րենց աղբ յու րի ինք նութ յու նը.

2. լրագ րող նե րը դժվա րութ յուն ներ կու նե նան` հա մո զե լու աղբ յուր նե րին ան կեղծ լի
նել, ե թե նրանք չեն կա րող ե րաշ խա վո րել ա նա նու նութ յու նը:

Օ րի նակ 6: Զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը և  լայ նա տա րած կո ռուպ ցիան: 
Վլա դի մի րո Մոն տե սի նո սի գոր ծը (Պե րու)

1990ա կան թվա կան նե րին նա խա գահ Ալ բեր տո Ֆու խի մո րիի պատ գա
մով Պե րուն ղե կա վա րում էր նրա գաղտ նի ոս տի կա նութ յան պե տը՝ Վլա դի մի
րո Մոն տե սի նոս Տո րե սը: Մոն տե սի նո սը մշա կել էր կա շա ռա կե րութ յան երբ
ևի ցե ար ձա նագր ված ա մե նաըն դար ձակ հա մա կար գե րից մե կը: Դրա արդ
յուն քը ե ղավ  Պե րո ւի գոր ծող ժո ղո վրդա  վա րութ յունն ամբողջովին սասանելը:  

Մոն տե սի նո սը պար բե րա բար կա շա ռում էր ոս տի կա նութ յա նը, դա տա կան մար
մին նե րի հա մա կար գը, լրատ վա մի ջոց նե րին և  ի րեն ընդ դի մա դիր ցան կա ցած մար
դու: Նա օգ տա գոր ծում էր գաղտ նի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք ուղ ղորդ վում էին 
ռազ մա կան բյու ջեի մի ջո ցով, որ պես զի իր ըն դար ձակ մե քե նա յի ա նիվ ներն ա նընդ
հատ յուղ վեին: Բա ցա ռիկ կեր պով նա ա մեն ան գամ որ ևէ մե կին կա շա ռե լիս գոր
ծար քը տե սան կա րա հա նում էր: Այդ քան կա շառք տա լով հան դերձ` նրան հար կա վոր 
էր հաշ վա պա հա կան հա մա կարգ, որ պես զի գրան ցեր, թե ուր է գնում փո ղը, և  այդ 
ա մենն արդ յունք էր տա լիս: 
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Սթեն ֆոր դի հա մալ սա րա նի տնտե սա գետ ներ Ջոն Մաք մի լա նը և Պաբ լո Սոյ դոն 
ու սում նա սի րե ցին այդ տե սան յու թե րը և  վեր լու ծե ցին ոս տի կա նա պե տի իշ խա նութ
յան զա նա զան ստու գում նե րի կա շառ քի ար ժե քը: Ի վեր ջո, Մոն տե սի նո սը բա վա կա
նա չափ կա տար յալ չէր, և վեր ջին ան կախ լրատ վա մի ջո ցին կա շա ռե լու մա սին տե սա
ն յու թի ար տա հոս քը տապալեց կա ռա վա րութ յու նը: Մաք մի լանն ու Սոյ դը գրում էին. 
«Ընտ րութ յուն նե րից ըն դա մե նը ե րեք ու կես  ա միս անց Ֆու խի մո րիի կա ռա վա րութ
յու նը տա պալ վեց այն բա նից հե տո, երբ հե ռուս տա տե սութ յամբ ցու ցադր վեց Մոն տե
սի նո սի տե սան յու թե րից մե կը: Տե սան յու թում եր ևում էր, թե ինչ պես է Մոն տե սի նոսն 
ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան գոր ծիչ Ալ բեր տո Կու րիին վճա րում ամ սա կան 10,000 
ԱՄՆ դո լար, որ պես զի նա կու սակ ցա փոխ լի նի և  ա ջակ ցի նա խա գա հին: Ա պա հե ռար
ձակ վե ցին այլ տե սան յու թեր՝ դառ նա լով ի րա պա տում հե ռուս տա տե սութ յան  Պե րո ւի 
սե փա կան տար բե րիչ տե սա կը: Տե սան յու թե րը, ո րոնք սկսե ցին կո չել վլա դի վի դեո ներ, 
բա ցա հայ տե ցին Վլա դի մի րո Մոն տե սի նո սի հա սա նե լիութ յան սահ ման նե րը: Դրան
ցում, օ րի նակ, ցույց էր տրվում, թե նա ինչ պես է Գե րա գույն դա տա րա նի դա տա վոր 
Ա լի պիո Մոն տես դե Օ կա յին ա ռա ջար կում Ընտ րութ յուն նե րի ազ գա յին խորհր դի նա
խա գա հի պաշ տո նը` գու մա րած ամ սա կան 10,000 ԱՄՆ դո լար աշ խա տա վարձ, բու
ժօգ նութ յուն և  անձ նա կան անվ տան գութ յուն, թե ինչ պես էր կա շա ռում Մոն տե սի նո սի 
դրա մա կան աղբ յուր նե րի քն նութ յամբ զբաղ վող Կոնգ րե սի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ 
Էռ նես տո Գա մար րա յին, որ պես զի  քննութ յու նը Մոն տե սի նո սից հե ռաց նի, ինչ պես էր 
հա վաս տիաց նում մա կա րո նե ղեն ար տադ րող չի լիա կան «Լու քետ տի» ըն կե րութ յան 
սե փա կա նա տի րո ջը, որ նրա օգ տին վճիռ կկա յաց նեն գոր ծա րան կա ռու ցե լու դա տա
կան վե ճի հար ցում»151:

Որ այդ պի սի խնամ քով մշակ ված  հա մա կար գը կա րող էր քանդ վել մեկ լրատ վա
մի ջո ցի կող մից, ո րը հրա պա րա կեց կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ ա պա ցույց նե րը, վկա
յում է ա զատ լրատ վա մի ջոց նե րի ու ժի մա սին:

4.7.4. Ա ռա ջար կութ յուն ներ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հա մար

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յունն ընդ
գրկում է դե րա կա տար նե րի բազ մա զան հա վա քա ծու, դժվար է զտել հիմ նա կան ա ռա
ջար կութ յուն նե րը: Ու ժեղ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հիմ քը կազ մող ի րա վա կան 
պաշտ պա նութ յան մեծ մա սը քա ղա քա ցիա կան հիմ նա կան ա զա տութ յուն նե րի պաշտ
պա նութ յունն է, զո րօ րի նակ՝ ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յու նը, հա վա տի, միութ յուն ներ 
կազ մե լու ա զա տութ յուն նե րը և  կա մա յա կան ձեր բա կա լութ յու նից կամ բան տար կութ յու
նից պաշտ պա նութ յու նը: Այն ի րա վա կան դրույթ նե րը, ո րոնք մե ծաց նում են հան րութ
յան՝ տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յու նը, ինչ պես օ րի նակ՝ տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ
յան մա սին  օ րենք նե րը, նույն պես օգ նում են քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա
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կեր պութ յուն նե րին մշտա դի տարկ ման ի րենց դե րը կա տա րե լիս: Կան գոր ծու նեութ յան մի 
քա նի տե սակ, ո րոն ցում կա րող են ներգ րավ վել հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րը, որ պես զի հզո րաց նեն ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի մշտա դի տար կու մը:

• Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը հա ճախ ուժ են 

տես նում թվա քա նա կի մեջ, և ՀԿնե րի ցան ցե րի ձևա վո րու մը կամ պրո ֆե սիո

նալ միութ յուն նե րի լայն կու տա կում նե րը կա րող են հզո րաց նել մեկ ՀԿ ի ուղեր

ձը ամբողջ ցան ցով: Դա կա րող է ա վե լաց նել այն ճնշու մը, ո րը քա ղա քա ցիա կան 

հա սա րա կութ յան դե րա կա տար նե րը գոր ծադ րում են ընտր ված պաշ տոն յա նե րի և  

ոս տի կա նութ յան վրա:

• Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են ի րենց 

բա նի մա ցութ յու նը կենտ րո նաց նել ոս տի կա նութ յան բարդ գոր ծու նեութ յու նը 

կամ տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րը լայն հան րութ յան հա մար մեկ նա բա նե լու և 

 բա ցատ րե լու նպա տա կով՝ այդ պի սով մե ծաց նե լով հան րութ յան ներգ րավ վա ծութ

յու նը ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յան մեջ:

• Որ տեղ որ հնա րա վոր է, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն

նե րը պետք է ձգտեն խորհր դատ վութ յուն ստա նալու այն հար ցե րի շուրջ, ո րոնք 

վե րա բե րում են ոս տի կա նութ յան փոխ գոր ծակ ցութ յա նը և  այն հա մայն քին, որ տեղ 

ոս տի կա նութ յու նը ծա ռա յութ յուն ներ է մա տու ցում: Բա ցի այդ, ոս տի կա նութ յու նը 

պետք է ձգտի կա նո նա վոր կեր պով խորհր դակ ցե լու քա ղա քա ցիա կան հա սա րա

կութ յան հետ հա մայն քի մա կար դա կով, քան զի դա ու ժե ղաց նում է ժո ղովր դա վա

րա կան վե րահս կո ղութ յու նը և  բա րե լա վում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 

մա տու ցու մը152:

• Վե րահս կող ներն ու օ րենս դիր նե րը պետք է խորհր դակ ցեն քա ղա քա ցիա կան հա

սա րա կութ յան հա մա պա տաս խան դե րա կա տար նե րի հետ, ով քեր կա րող են օգ

տա կար փոր ձաքն նութ յուն ա պա հո վել:
Ոս տի կա նութ յան կող մից լրագ րող նե րի կոոպ տա ցիա յից խու սա փե լու հիմ նա կան 

սկզբունքն աղբ յուր նե րի վե րա բեր յալ լրագ րող նե րի կող մից խիստ մաս նա գի տա կան կա
նո նագր քին հետ ևելն է: Լրագ րող նե րը պետք է հետ ևեն այն քա ղա քա կա նութ յա նը, ըստ 
ո րի պատ մութ յուն նե րի աղբ յուր նե րը ա նա նուն են միայն այն դեպ քում, երբ դրանք բա
վա րա րում են չա փա նիշ ներ, ո րոն ցով նրանց ինք նութ յան բա ցա հայ տու մը անձ նա կան 
կամ մաս նա գի տա կան վտանգ է ներ կա յաց նում: Լրագ րող նե րը չպետք է թույլ տան, որ 
ա նո րոշ ծագ ման կար ծիք ներ  տա րա ծել ցան կա ցող պաշ տոն յա նե րը խնդրեն, որ ի րենք 
ա նա նուն մնան, ոչ էլ  ի րենք պետք է ըն դու նեն «ոչ պաշ տո նա կան» մա մու լի ա սու լի սը 
(հու շա թեր թի կը), ո րը նա խա տես ված է պատ մութ յունն ի րենց ըն կալ մամբ ձևա վո րե լու 
հա մար: Ա նա նու նութ յուն շնոր հե լու խիստ կա նոն նե րը նշա նա կում են, որ կար ևոր աղբ
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յուր ներն ու ին ֆոր մա տոր նե րը կա րող են հա վաս տիաց վել, որ ի րենց  պաշտ պա նութ
յու նը կա պա հով վի, սա կայն ոս տի կան նե րի հա մար ա վե լի դժվար կլի նի ի րենց օգ տին 
թեր թե րում տեն դեն ցիոզ հոդ ված ներ տպագ րել: 

Կան մի քա նի հիմ նա կան օ րենք ներ և  ինս տի տու ցիո նալ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն
ներ, ո րոնք նպաս տում են ա զատ ու արդ յու նա վետ լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նեութ յա
նը, ո րոնք կա րող են խթա նել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը153:

• Ու ժեղ հա կագ րաքն նութ յուն և  օ րենք ներ` ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան մա սին:

• Ու ժեղ հա կա մե նաշ նոր հա յին օ րենք ներ, ո րոնք կան խար գե լում են լրատ վա մի ջոց

նե րի սե փա կա նութ յան կենտ րո նա ցու մը փոք րա թիվ մարդ կանց ձեռ քում:

• Ար տո նագր ման բա ցա կա յութ յուն կամ այլ սահ մա նա փա կում ներ լրագ րութ յան 

դաշտ մուտք գոր ծե լու կամ լրատ վա մի ջոց բա ցե լու հար ցում: Լրագ րող նե րից պա

հան ջել, որ պես զի նրանք ար տո նագ րեր ու նե նան, որ արդ յու նա վետ կեր պով աշ

խա տեն, գոր ծում է իբրև լրատ վա մի ջոց նե րի բո վան դա կութ յու նը վե րահս կե լու 

մե խա նիզմ, քա նի որ քննա դա տող լրագ րող նե րին կա րող են մեր ժել ար տո նա գիր 

տալ:

• Աղբ յուր նե րի ա նա նու նութ յան հար ցում լրագ րող նե րը պետք է պահ պա նեն վար վե

ցո ղութ յան խիստ կա նոն ներ:

• Լրագ րող նե րի աղբ յուր նե րի գաղտ նիութ յան ա ռու մով պետք է լի նեն հստակ ի րա

վա կան չա փա նիշ ներ:

• Ոս տի կա նութ յու նը պետք է հրա վի րի մա մու լի ա սու լիս ներ և  զանգ վա ծա յին լրա

տ վա մի ջոց նե րին տե ղե կաց նի իր գոր ծու նեութ յան մա սին` այն քա նով, որ քա նով որ 

դա հա մա պա տաս խա նում է օ պե րա տիվ անվ տան գութ յա նը:

4.8. Հա տուկ քն նութ յուն ներ

Կոնկ րետ ի րա դար ձութ յուն ներ, գոր ծե լա կերպ կամ քա ղա քա կա նութ յուն  ու սում նա
սի րե լու կամ քն նե լու հա մար նա խա տես ված մար մին նե րը հայտ նի են իբրև քննութ յուն154 

ի րա կա նաց նող մար մին ներ կամ քննող հանձ նա ժո ղով ներ: Քննութ յուն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րը ոչ միայն ու սում նա սի րում են այն ա մե նը, ինչ տե ղի է ու նե ցել անց յա լում, 
այլև հա ճախ նրանց խնդրում են ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նել քա ղա քա կա նութ
յու նը, գոր ծե լա կեր պը կամ կա ռույց նե րը փո խե լու հա մար, որ պես զի կան խար գե լեն 
նրանց պար զած հիմ նախն դիր նե րի կրկնութ յու նը: Ան ցած քա ռա սուն տար վա ըն թաց
քում տե ղի են ու նե ցել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի քննութ յան բա զում դեպ քեր: 
Դրանք սո վո րա բար նա խա ձեռն վել են ի պա տաս խան այն հայ տա րա րութ յուն նե րի, 
ո րոնք ա րել են  հան րութ յան ան դամ նե րը, լրատ վա մի ջոց նե րը կամ հենց ոս տի կա նութ
յու նը:
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Սո վո րա բար քննութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րը ստեղծ վում են ամ րա գրված 
ժամ կե տով, նրանց ա ռանձ նա հա տուկ ման դատ է տրվում: Հա ճախ նրանց տա լիս են 
ըն դար ձակ լիա զո րութ յուն ներ, որ պես զի հա վա քեն ի րենց ման դա տին հա րիր տե ղե
կութ յուն ներ, այդ թվում՝ դա տա րան կան չե լու և  երդ մամբ վկա յութ յուն լսե լու ի րա վա
սութ յու նը: Սո վո րա բար քննող մար մին ներն ի րա վա պահ մար մին նե րի նկատ մամբ ու նեն 
հետ պա հան ջի ի րա վունք, որ պես զի վեր ջին ներս ի րենց օգ նեն ա պա հո վե լու հա մա գոր
ծակ ցութ յուն հա մա պա տաս խան մարդ կանց հետ: Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ
ցիա յի քննութ յու նը հա ճախ տե ղե կատ վութ յուն է հա վա քում շա հագր գիռ կող մե րի լայն 
շրջա նա կից, այդ թվում՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ան դամ նե րից (հա ճախ դա 
նե րա ռում է  և՛ ին ֆոր մա տոր նե րին, և՛ կո ռուպ ցիա յի մեջ ներգ րավ ված ոս տի կա նութ
յան ան դամ նե րին), հան րութ յան ան դամ նե րից (շատ դեպ քե րում դա նե րա ռում է հան ցա
գործ նե րին, ով քեր օ գուտ են ստա ցել ոս տի կա նութ յան կո ռուպ ցիա յից), քա ղա քա ցիա
կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րից և լ րատ վա մի ջոց նե րից:

Քն նութ յունն ա վե լի հա ճախ ի րա կա նաց րել են հանձ նա ժո ղով նե րը, ո րոնք նշա նակ
վում են ազ գա յին կամ տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծա դիր մար մին նե րի կող մից: Այ դու հան
դերձ, տե ղի են ու նե ցել նաև ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դա տաքն նութ յուն ներ և 
 խորհր դա րա նա կան քննութ յուն ներ: Ան կախ քն նութ յան տե սա կից՝ դրանք ի րա կա նաց
վում են այն ան ձանց կող մից, ով քեր ներ կա յումս ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի ան դամ 
չեն (տե՛ս Գ լուխ 7):

4.8.1. Հա տուկ քն նութ յուն նե րի դե րա կա տա րութ յու նը

Հա տուկ քն նութ յան գոր ծա ռույթ նե րը պայմանավորված են նրանով, թե որ մար մինն 
է այն ստեղ ծել, ինչ ման դատ և  ինչ պի սի ի րա վա սութ յուն ներ ու նի: Ոս տի կա նութ յու նում 
առ կա կո ռուպ ցիա յի քն նութ յու նը կա տա րում է ե րեք ընդ հա նուր գոր ծա ռույթ, ո րոնք 
նպաս տում են ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ ար տա քին վե րահս կո ղութ յա նը:

Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի քն նութ յան հիմ նա կան դե րը կո ռուպ ցիա յի 
տե սա կը ո րո շելն է, ինչ պես նաև այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք նպաս տում են կո ռուպ ցիա
յին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում: Սո վո րա բար քն նութ յուն նե րը կենտ րո նա նում 
են    հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիա յի վրա, դրանք ու շադ րութ յու նը չեն բևե ռում ա ռան ձին 
դեպ քե րի վրա,  ե թե  դա չի ար վում կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պի ա ռա վել ըն դար ձակ մի
տում նե րը նկա րագ րե լու նպա տա կով: 

Թե պետ սո վո րա բար քն նութ յուն նե րը   չեն զբաղ վում ա ռան ձին դեպ քե րով և  ի րա
վա սու չեն դա տա կան կար գով հե տապն դե լու կո ռուպ ցիա յի մեջ ներգ րավ ված լի նե լու 
հա մար կաս կած վող ոս տի կա նութ յան ան դամ նե րին, մի քա նիսն ու նակ են ա ռա ջար կե
լու, որ դա տա խազ նե րը քն նեն ո րոշ ոս տի կան նե րի155 գոր ծու նեութ յու նը: 

Քննող մար մին նե րը բարձ րաց նում են ի րա զեկ վա ծութ յու նը ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յուն նե րում կո ռուպ ցիա յի մա սին ի րենց քն նութ յան եզ րա կա ցութ յուն նե րը հրա պա
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րա կե լու մի ջո ցով: Դա ե րաշ խա վո րում է, որ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ
մա կեր պութ յուն նե րը, լրատ վա մի ջոց նե րը և  հան րութ յու նը հե տաքրք րութ յուն պահ պա
նեն ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հար ցում և ճն շում գոր ծադ րեն 
գոր ծա դի րի և  ի րենց ընտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վրա, որ պես զի  կո ռուպ ցիան կան
խար գե լե լու նպա տա կով գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար կեն:

4.8.2. Մար տահ րա վեր նե րը

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը հա ճախ ներ քին փո փո խութ յուն ներ են կա տա
րում քն նութ յան արդ յուն քում և դ րանց ա ռա ջար կութ յուն նե րի հի ման վրա: Հիմ նախն դիր 
է ա պա հո վել, որ քննող մարմ նի եզ րա կա ցութ յուն ներն ու ա ռա ջար կութ յուն նե րը տևա
կան ազ դե ցութ յուն ու նե նան ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի վրա156: 
Մոլ լե նի հանձ նա ժո ղո վը, ո րը քննում էր Նյու Յոր քի ոս տի կա նութ յան բա ժան մուն քում 
առ կա կո ռուպ ցիան, և ՄԹի, ԱՄՆի ու Ավստ րա լիա յի   քննող հանձ նա ժո ղով նե րը հե
տա մուտ են ե ղել ե րաշ խա վո րե լու, որ դրանք  տևա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նան ոս տի
կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի վրա՝ ներ կա յաց նե լով ա ռա ջար կութ յուն ներ 
մշտա կան գոր ծող ար տա քին վե րահս կող մար մին ստեղ ծե լու մա սին, ո րը կկան խար գե
լի և կքն նի ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան:

4.8.3. Ա ռա ջար կութ յուն ներ հա տուկ քննող մար մին նե րի հա մար

Հա տուկ քննող մար մին ներն ի րենց իսկ բնույ թով ո րո շա կի հան գա մանք նե րի դեպ
քում ա ռանձ նա հա տուկ են: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կան մի քա նի ընդ հա նուր ա ռա ջար կութ
յուն ներ:

• Հա տուկ քննող մար մին նե րը պետք է ու նե նան բա վա րար ի րա վա սութ յուն ներ, այդ 

թվում՝ ան կախ քննիչ ներ և  դա տա րան կան չե լու ի րա վա սութ յուն:

• Հա տուկ քննող մար մին նե րը պետք է փոր ձեն ընտ րել քննիչ նե րի, ով քեր մե ծա պես 

հա վա տա րիմ չեն այն գե րա տես չութ յուն նե րին, ո րոնց ի րենք քննում են, չու նեն շա

հե րի բա խում և  ան կախ են քա ղա քա կան ազ դե ցութ յու նից:

• Տե սա կա նո րեն հա տուկ քննող մար մին նե րը պետք է կա րո ղա նան ներ կա յաց նել 

կա տար ման հա մար պար տա դիր ա ռա ջար կութ յուն ներ կամ լի նել քննութ յան157 

կող մից ներ կա յաց ված բա րե փո խում նե րի ըն թա ցա կար գի մաս:

• Հա տուկ քննող մար մին նե րը պետք է ու նե նան լայն լիազորություններ, որ պես զի 

խո րությամբ քննեն կո ռուպ ցիա յին առնչվող հարցերը: Մոլ լե նի հանձ նա ժո ղո վի 

հա ջո ղութ յու նը պայ մա նա վոր ված էր Նյու Յոր քի ցան կա ցած մա սում և  ցան կա ցած 

մա կար դա կում կո ռուպ ցիան քն նե լու նրա կա րո ղութ յամբ: Հանձ նա ժո ղո վը եզ րա
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կաց րեց, որ նախ կի նում կա տար ված հա կա կո ռուպ ցիոն քն նութ յուն նե րի թե րութ

յուն նե րից մե կը ե ղել էր նրանց սահ մա նա փակ շրջա նա կը՝ կոնկ րետ ոս տի կան ներ 

կամ ստո րա բա ժա նում ներ158:

• Տե սա կա նո րեն հան րա յին քննող մար մին նե րի հա մար պետք է լի նի օ րենսդ րա կան 

հիմք, ո րով կնա խա տես վեն նրանց ի րա վա սութ յուն ներն ու ըն թա ցա կար գե րը:
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Այս գլխում ու սում նա սիր վել են այն հիմ նա կան մար մին նե րը, ո րոնք ներգ րավ ված են 
ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ ար տա քին վե րահս կո ղութ յան և հս կո ղութ յան մեջ: Մտա
դրութ յու նը հետև յալն էր՝ ընդգ ծել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ժա
մա նակ  ար տա քին բո լոր վե րահս կիչ կա ռույց նե րի կեն սա կան կար ևո րութ յու նը և  ցու
ցադ րել նրանց դե րա կա տա րութ յու նը ոս տի կա նութ յա նը վե րահս կե լիս միմ յանց լրաց նե
լու գոր ծում: Այն նպա տակ ու նի գործ նա կան խոր հուրդ ներ ներ կա յաց նե լու այն մա սին, 
թե ինչ պես է կա տար վում և  կա րող է կա տար վել ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ ար տա քին 
վե րահս կո ղութ յու նը: Ար տա քին վե րահս կո ղութ յունն ու հսկո ղութ յու նը ոչ միայն նպաս
տում են օ րեն քի գե րա կա յութ յան և  մար դու ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գան քին, 
այլև մե ծաց նում են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յունն ու գոր
ծու նութ յու նը, քան զի դրանք կա րող են աշ խա տել այն հան րութ յան վստա հութ յամբ և 
 հար գան քով, ո րին ծա ռա յում են:

Եզ րա կա ցութ յուն ներ: Գլուխ 6
5
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Այս գլխում բարձ րաց վում են ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի քն նութ յան 
հար ցե րը: Դի տարկ վում է այն խնդիրը, թե լավ կազ մա կերպ ված քն նութ յունն ինչ պես 
կա րող է օգ նել դա տա կան կար գով հե տապն դե լու ոչ է թի կա կան վար քա գի ծը: Քննարկ
վում են ներ քին ու ար տա քին քննչա կան մար մին նե րի պա հանջ նե րը, ո րոշ վում են ոս տի
կան նե րի շրջա նում ըն կե րա կա նութ յան մար տահ րա վեր նե րը, ինչ պես նաև քն նութ յան 
ռազ մա վա րութ յուն մշա կե լու կար ևո րութ յու նը: Գլխում ներ կա յաց ված է նաև տե սա կան 
դաշ տը, և օգ տա գոր ծե լով ի րա կան կյան քի ի րա վի ճակ նե րի օ րի նակ նե րը՝ այն ծա ռա յում 
է իբրև գործ նա կան ու ղե ցույց:

Այս տեղ ներ կա յաց ված է ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի տար բեր ձևե րի դա սա
կարգ ման շրջա նա կը, բա ցատր վում են զա նա զան հե տա զո տա կան ռազ մա վա րութ յուն
նե ր, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել, ա պա հով վում է քն նութ յան վե րա բեր յալ  ընդ հա
նուր տե ղե կատ վութ յու նը, այդ թվում՝ յոթ ոս կի հար ցե րը, ինչ պես նաև քն նութ յու նը ղե
կա վա րե լու ժա մա նակ ո րոշ սկզբունք ներ, ո րոնք հար կա վոր է պահ պա նել: Քննարկ ման 
հա մար ներ կա յաց ված են հա ջո ղակ հա կա կո ռուպ ցիոն կազ մա կեր պութ յուն նե րի ո րոշ 
օ րի նակ ներ:

Կո ռուպ ցիան կա րող է տե ղի ու նե նալ հա սա րա կութ յան բո լոր մա կար դակ նե րում, 
սա կայն կա ռա վա րութ յու նը, ըն կե րութ յուն նե րը և  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը 
տար բեր կերպ են դրա նից տու ժում: Հա մա տեքս տը կար ևոր է ոս տի կա նութ յու նում կո
ռուպ ցիա յի արդ յու նա վետ  քն նութ յան հա մար: Այս գլխում ներ կա յաց վում են գործ նա
կան մո դել ներ և  ա ռա ջար կութ յուն ներ, ինչ պես նաև` կոնկ րետ հա մա տեքս տում դրանց 
կի րա ռութ յու նը:

1.1. Ի՞նչ է քն նութ յու նը

Քն նութ յու նը ոս տի կան նե րի կող մից կա տար ված  հան ցա գոր ծութ յուն նե րին և  այլ 
զան ցանք նե րին վե րա բե րող փաս տե րի ու սում նա սի րութ յան գոր ծըն թացն է: Քն նութ յու
նը նե րա ռում է այն գոր ծու նեութ յու նը, ո րը ծա ռա յութ յու նը վա րում է ոս տի կա նութ յան 
հա կաի րա վա կան վար քագ ծի վե րա բեր յալ են թադր յալ  բո ղոք ստա նա լուց հե տո, և դ րա 
նպա տա կը ո րո շելն է, թե արդ յոք բո ղոքն էական է, թե` ոչ: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի կամ (ան կախ) հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին նե րի կող մից կա տար ված քն նութ
յուն նե րը կա րող են նա խա ձեռն վել կա՛մ  հան րութ յան, կա՛մ  ոս տի կան նե րի ներ կա յաց րած 

Ներածություն 

7րդ գլխի
1
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բո ղոք նե րի հի ման վրա, ով քեր եր կուսն էլ կա րող են լի նել   կո ռուպ ցիա յի մաս նա կից
ներ կամ դի տորդ ներ: Ներ քին վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րը (տե՛ս Գ լուխ 5) և  կան
խար գե լիչ քն նութ յու նը նույն պես կա րող են  նա խա ձեռ նել քն նութ յան այդ գոր ծըն թա ցը:

Ներ կա գլխում լու սա բան վում է քն նութ յան ռազ մա վա րութ յան բնու թա գի րը: 
Քննութ յան ռազ մա վա րութ յունն ա պա ցույց ներ հա վա քե լու մի ե ղա նակ է, ո րով կհաս
տատ վի են թադր յալ հայ տա րա րութ յու նը կամ էլ կգտնի, որ դա ան հիմն է: Ռազ մա վա
րութ յու նը կա րող է պար զել տե ղե կատ վութ յուն հա վա քե լու ե ղա նակ նե րը: Ռազ մա վա
րութ յու նը լավ մշակ ված մո տե ցում է ո րո շա կի հիմ նախնդ րի նկատ մամբ և  սահ մա նում 
է քննութ յան ուղ ղութ յուն նե րը: Դա ա վե լին է, քան մեկ քն նող մե թոդ տե ղա կա յե լը. դա 
հնա րա վո րութ յուն նե րի, ինչ պես նաև սահ մա նա փա կում նե րի, պար տա վո րութ յուն նե րի 
և  ռիս կե րի քննարկ ման հա մակ ցում է: Այդ նկա տա ռում նե րի արդ յուն քում սահ ման վում 
է159 զո րո շա կի գոր ծի լուծ ման  ու ղի: Ռազ մա վա րութ յու նը ե ղա նակ է, որն ա պա հո վում 
է թա փան ցի կութ յան, պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի և  ազ նիվ վե րա բեր մուն քի 
պահ պա նու մը:

Կապն այլ գլուխ նե րի հետ

Այս գլխում քննարկ ված ո րոշ թե մա ներ ա ռա վել ման րա մասն զար գաց վում են նաև 
այլ գլուխ նե րում: 1ին գլխում ներ կա յաց ված է լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վութ յուն կո ռուպ
ցիա յի տար բեր ձևե րի մա սին:

4րդ գ լու խը գործ ու նի ոս տի կա նի վար քագ ծի հետ, ո րը չի կա րող կո ռում պաց ված 
հա մար վել, սա կայն պետք է ու սում նա սիր վի, քան զի դա խախ տում է է թի կա յի կա նոն
նե րը:

 5րդ և 6րդ գ լուխ նե րի թե մա նե րը՝ ներ քին ու ար տա քին վե րահս կո ղութ յու նը, վե
րա բե րում են ներ կա գլխին, քա նի որ վե րահս կո ղութ յու նը կա րող է ա պա հո վել տար րեր, 
ո րոնք ղե կա վա րում են քն նութ յան գոր ծըն թա ցը:

Այլ տե ղե կութ յուն ներ կա րե լի է գտնել նաև 3րդ գլ խում:
Կոնկ րետ հղում նե րը կնշվեն տեքս տում:
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Այս բաժ նում ա ռաջ են քաշ վում այն պատ ճառ նե րը, թե ին չու է ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յուն նե րի ան դամ նե րի կող մից կա տար ված զան ցանք նե րի քն նութ յու նը կար ևոր  
կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման ու նվա զեց ման հա մար:

2.1. Ոս տի կա նութ յա նը պետք է վստա հել

Որ պես զի ոս տի կա նութ յունն արդ յու նա վետ աշ խա տի,  հան րութ յու նը պետք է նրան 
վստա հի: Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան կոր ծա նում է այդ վստա հութ յու նը: 
Ոս տի կան նե րի կա տա րած հան ցա գոր ծութ յուն նե րի և  չա րա շա հում նե րի քն նութ յու նը 
ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ հան րա յին վստա հութ յան վե րա կանգն ման պայ ման է:

Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը հիմ նա րար է, քան զի ոս տի կա
նութ յան գոր ծու նեութ յու նը բա զում հնա րա վո րութ յուն ներ է ներ կա յաց նում կո ռուպ ցիա
յի հա մար: Ոս տի կան նե րը կա րող են տե ղե կատ վութ յու նը շե ղել ծրագր ված նպա տա կից 
և  այն օգ տա գոր ծել մարդ կանց շան տաժ ա նե լու և  այլ բա նե րի հա մար: Հան ցա գոր ծութ
յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը կա րող է «քո ղարկ վել» հան ցա գործ նե րին 
պաշտ պա նե լու հա մար: Կաս կած յալ նե րի ֆի զի կա կան հսկո ղութ յու նը նույն պես կա րող 
է լի նել չա րա շահ ման աղբ յուր:

Մեծ հաշ վով, ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան կա րող է ան մի ջա կա նո րեն ազ դել 
տնտե սա կան ա ճի վրա փոքր ձեռ նար կութ յուն նե րի կամ տրանս պոր տի ա նօ րի նա կան 
«հարկ ման» մի ջո ցով այն պես, ինչ պես մա ֆիան160 է ա նում, իսկ դա նույն պես բա ցա սա
բար է  ազ դում օ տա րերկր յա ներդ րում նե րի վրա:

2.2.  Հան ցա գործ նե րը շա հ ունեն  ոս տի կան նե րին 
 կա շա ռե լու գործում

 

Հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ոս տի կա նութ յու նում լուրջ կո ռուպ ցիան 
պայ ման է մե ծա մասշ տաբ կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան զար գաց ման հա մար161: 
Հան ցա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րը լուրջ հե տաքրք րութ յուն ու նեն ոս տի կան նե րին կա
շա ռե լու մեջ՝ ոս տի կան նե րի զբա ղեց րած ե զա կի դիր քի՝ վեր ջին նե րիս հա մար գաղտ նի 
տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յան և  ա նօ րի նա կան բիզ նե սը (մարմ նա վա ճա ռութ յուն, 

Ին չո՞ւ է քն նութ յու նը կար ևոր կո
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում

2
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թմրան յու թեր, պոռ նոգ րա ֆիա և  այլն) պաշտ պա նե լու կա րո ղութ յան պատ ճա ռով: 
Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի և  կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան փոխ հա

րա բե րութ յուն նե րում ներգ րավ ված փո ղի չափն էա կան է հան ցա գոր ծի հա մար, մինչ
դեռ կո ռում պաց ված ոս տի կան ներն ի րենց մեղ սակ ցութ յան դի մաց հա ճախ ստա նում են 
միայն փոքր գու մար ներ: Այդ հա րա բե րա կա նո րեն փոքր գու մար նե րի հա մար ոս տի կան
նե րը, օ րի նակ, հա ճախ բա ցում են դար պաս ներն այն տեղ, որ տեղ դրանք պետք է փակ 
լի նեն, պաշտ պա նում են հա սա րա կաց տներն այն տեղ, որ տեղ պետք է դրանք փա կեն, 
և թմրան յու թե րի տե ղա շար ժը: Այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ ան գոր ծութ յու նը դյու րաց
նում են հան ցա վոր ձեռ նար կում նե րը: Միայն հան ցա գործ նե րը չէ, որ շա հագրգռ ված են 
ոս տի կան նե րին կա շա ռե լու մեջ. ա հա բե կիչ նե րը, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը, դաշ տա յին 
հրա մա նա տար նե րը և  ու րիշ ներ, բո լորն էլ    ու նեն կոնկ րետ նպա տա կի հա մար ոս տի
կան նե րին կա շա ռե լու դրդա պատ ճառ ներ:

Օ րի նակ 1: «Մա ֆիա յի մեն թե րը»

2006 թ. Նյու Յոր քից թո շա կի ան ցած եր կու խու զար կու ներ՝ Լո ւի Է պո լի տոն և 
Սթի վեն Կա րա կա պան, դա տա պարտ վե ցին 19792005 թթ. տե ղի ու նե ցած հան ցա
գոր ծութ յուն նե րի հա մար: Նրանք վա րում էին եր կա կի կյանք՝ ին ֆոր մա տոր ներ էին և 
 մա ֆիա յի Լու կե զե ըն տա նի քի ու հան ցա վոր աշ խար հի պա րագ լուխ Ան տո նի «գա զա
մուղ» Կաս սո յի վար ձու մար դաս պան նե րը: Եր կու խու զար կու ներն էլ դա տա պարտ վե
ցին ութ սպա նութ յան հա մար: Զույգն ամ սա կան ստա ցել էր 4,000 ԱՄՆ դո լար` տե
ղե կա տվութ յուն տրա մադ րե լու հա մար, իսկ սպա նութ յուն նե րի հա մար վճա րը կազ մել 
էր մինչև 75,000 ԱՄՆ դո լար: Մնա ցած մե ղադ րանք նե րը նե րա ռում էին փո ղե րի լվա
ցու մը, մարդ կանց առ ևան գու մը և  ար դա րա դա տութ յու նը խո չըն դո տե լը: Մի դեպ քում 
բա ցա հայտ վել էր, որ զույ գը սխալ տե ղե կատ վութ յուն էր տրա մադ րել մի թի րա խի վե
րա բեր յալ, ո րը հան գեց րել էր ան մեղ մար դու մահ վան: Նրանք մա ֆիա յին մեր կաց նում 
էին ոս տի կա նութ յան ին ֆոր մա տոր նե րի մոտ, մի ա ռի թով ձեր բա կա լել էին մա ֆիա յի 
ան դա մին, ա պա նրան հանձ նել էին ամ բո խին, որն այդ մար դուն խոշ տան գել, ա պա 
սպա նել էր: Այդ եր կու սին դա տա պար տե ցին նաև մե տամ ֆե տա մին վա ճա ռե լու հա
մար, երբ նրանք թո շա կի էին ան ցել և բ նակ վում էին Նևա դա յում:

2.3. Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ինք նա պաշտ պա նա կան  
       բնույ թը

Այն պի սի փակ կազ մա կեր պութ յուն ներ, ինչ պի սիք են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն
նե րը, ձևա վո րում են ինք նա պաշտ պա նա կան մշա կույթ: Այն կա րող է նկա րագր վել իբրև 
այս պես կոչ ված «լռութ յան կա նո նա գիրք» կամ «գաղտ նիութ յուն», ո րը ոս տի կան նե րի 
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շրջա նում չգրված  կա նոն է՝ չզե կու ցել գոր ծըն կեր նե րի սխալ նե րի, զան ցանք նե րի կամ 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի  մա սին: Ե թե հար ցաքն նում են մեկ այլ ոս տի կա նի զան ցան քի 
մի ջա դե պի մա սին, սահմանված ըն թա ցա կարգ է  ան տեղ յակ ձևա նա լը: Այդ մե խա նիզ մը 
դյու րաց նում է կո ռուպ ցիան և  խո չըն դո տում է դրա քննութ յու նը: Ոս տի կան ներն ի րենց 
անվ տան գութ յան և  բա րե կե ցութ յան հար ցում մե կը մյու սից  կախ ված են, հա ճախ աշ
խա տում են ծայ րա հեղ հան գա մանք նե րում՝ կանգ նած են բռնութ յան, աղ քա տութ յան 
և  հա սա րա կութ յան «մութ կող մի» առջև: Դա նրանց վրա մեծ ճնշում է գոր ծադ րում և 
խ րա խու սում եղ բայ րութ յու նը (ախ պե րութ յուն): Հենց այս եղ բայ րութ յունն է, որ խրա
խու սում է ոս տի կան նե րի գաղտ նիութ յու նը, ով քեր ստում են կամ այլ ոս տի կան նե րի 
պաշտ պա նե լու հա մար աչք են փա կում նրանց ա րած նե րի վրա:

Պա տու հան 1: Ի՞նչ ա նել գաղտ նիութ յան հետ

Կո ռուպ ցիա յի քննութ յան ժա մա նակ գաղտ նիութ յան հետ գործ ու նե նա լու 

մի ջոց նե րը

• Ըն դու նել, որ այդ եր ևույ թը կա, այն չժխտել:

• Ընդգ ծել անձ նա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը:

• Պարգ ևատ րել այն ոս տի կան նե րին, ով քեր այդ մշա կույ թը մեր ժում են:

• Պաշտ պա նել այն ոս տի կան նե րին, ով քեր քայլ են ա նում կո ռուպ ցիա յի մա սին տե

ղե կատ վութ յու նը ներ կա յաց նե լու հար ցում:

Այս եր ևույ թը չպետք է թե րագ նա հատ վի. այն կո ռուպ ցիա յի արդ յու նա վետ քննութ
յան վրա կոր ծա նա րար ազ դե ցութ յուն ու նի: Լռութ յան ուխտն ամ րապնդ վում է ոս տի
կան նե րի կա տա րած եր կու դի տար կում նե րով՝

1. Ոս տի կան նե րը կար ծում են, որ այլ կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րի մա սին զե կու
ցելն  ինք նա բե րա բար չի հան գեց նի այդ ոս տի կան նե րին դա տա պար տե լուն կամ 
նրանց նկատ մամբ կարծր մի ջոց ներ ձեռ նար կե լուն: Կան այդ պես կար ծե լու հիմ
նա վոր պատ ճառ ներ, քան զի դժվար է գտնել դեպ քեր, երբ կո ռուպ ցիա յի քննութ
յունն իս կա պես հան գեց րել է հա ջող ված դա տա կան հայ ցի: Դա ոս տի կան նե րին 
հետ է պա հում զան ցանք նե րի մա սին զե կու ցե լուց և վ կա յութ յուն տա լուց:

2. Ոս տի կա նութ յու նում ա մուր հա մոզ մունք կա, որ կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րի 
մա սին զե կու ցե լը կկոր ծա նի ի րենց սե փա կան կա րիե րան: Սրան հա վա տա լու հա
մար հիմ նա վոր պատ ճառ ներ կան. շատ են օ րի նակ նե րը, երբ  ոս տի կան նե րը կորց
րել են կա րիե րա յի հե ռան կա րը, ո րով հետև զե կու ցել են կո ռուպ ցիա յի կամ զան
ցան քի մա սին 162: 
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Այս բաժ նում ներ կա յաց ված է այն աշ խա տան քա յին շրջա նա կը, ո րը կա րող է օգ նել 
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում ներգ րավ ված ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րին՝ մշա
կե լու ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի կող մից կա տար ված ի րա վա խախ տում նե րը քննե
լու գոր ծիք ներ և  մե խա նիզմ ներ:  Հար կա վոր է նա խա ձեռ նել հետև յա լը՝

• կո ռուպ ցիա յի տե սա կի պար զում.

• քն նութ յան ռազ մա վա րութ յան մշա կում.

• քն նութ յան ե ղա նակ ներ.

• քն նութ յան գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րում.

• քն նութ յան վե րա բեր յալ ո րո շում նե րի կա յա ցում.

• դա տա կան կար գով հե տապնդ ման դե րա կա տա րութ յու նը.

• ոս տի կան նե րի զան ցանք նե րի հար ցը լու ծե լը:

3.1. Կո ռուպ ցիա յի տե սա կը պար զե լը

Կո ռուպ ցիա յի ի հայտ գա լը հաս կա նալն ա ռա ջին քայլն է կո ռուպ ցիա յի և  ոչ է թի
կա կան վար քագ ծի դեմ պայ քա րում քն նութ յու նը նե րա ռե լու ռազ մա վա րութ յու նը, մե
խա նիզմ նե րը և  գոր ծըն թաց ներն ստեղ ծե լու գոր ծում: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան 
զար գաց ման նա խա պատ մութ յունն ու մա կար դա կը մե ծա պես ո րո շում են կո ռուպ ցիա յի 
ի հայտ գա լը:

Քն նութ յան հա մար կո ռուպ ցիա յի ա մե նա բարդ ձևե րը տնտե սա կան ու քա ղա քա կան 
սկզբունք նե րով խրա խուս վող ներն են: Ա ռա ջար կի և  պա հան ջար կի տնտե սա գի տա կան 
հա յե ցա կար գե րը կի րառ վում են ա նօ րի նա կան վար քագ ծի նկատ մամբ, որ տեղ կո ռում
պաց ված ոս տի կան ներն օգտ վում են ա ռի թից, որ պես զի այդ գոր ծու նեութ յու նից օ գուտ 
քա ղեն: Եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում սա օգ նում է ստեղ ծե լու տնտե սա կան ցան ցեր, 
ո րոնք պաշտ պա նում և  ա ջակ ցում են ա նօ րի նա կան գոր ծու նեութ յա նը: Այդ ա նօ րի նա
կան ճյու ղե րից օգտ վում են այն ոս տի կան նե րը, ով քեր զբաղ ված են անձ նա կան շահ 
ստա նա լով:

Կո ռուպ ցիա յի ձևե րը, ո րոնք ազ դում են ամ բողջ դա տա կան հա մա կար գի վրա, պա
հան ջում են քն նիչ մո տե ցում, ո րը տար բեր վում է այն դեպ քե րից, երբ, օ րի նակ, ոս տի կա
նը կա շառք է վերց նում կա նո նա վոր ճա նա պար հա յին հսկո ղութ յան ժա մա նակ: Կո ռուպ

Ինչ պե՞ս կա րե լի է քն նութ յունն 
ին տեգ րել կո ռուպ ցիա յի և  ոչ 
է թի կա կան վար քագ ծի դեմ 
պայ քա րում

3
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ցիա յի հա մա կար գա յին ձևե րը (տե՛ս 2րդ և 6րդ գ լուխ նե րը) տաս նամ յակ ներ են տևում 
և  չեն ան հե տա նում բա րե փո խում ներն սկսե լուն պես: Փաս տո րեն, հա մա կար գա յին կո
ռուպ ցիան մե ծա նում է ան ցու մա յին ժա մա նա կա հատ ված նե րում, երբ հան ցա գործ նե րը, 
լոբ բիս տա կան խմբե րը և մ յուս ներն օգ տա գոր ծում են ան կա յուն ի րա վի ճա կը, որ պես զի 
ընդ լայ նեն ի րենց բիզ նե սը կամ մե ծաց նեն ի րենց ազ դե ցութ յու նը: Ոս տի կա նութ յու նում 
կո ռուպ ցիա յի ձևե րի մա սին ա վե լի շատ տե ղե կութ յուն նե րի հա մար տե՛ս ս տորև բեր վող 
Պա տու հան 2:

Հա մա կար գա յին, կազ մա կերպ ված կո ռուպ ցիան ա վե լի հա վա նա կան է գտնել ա վե
լի շուտ ան ցու մա յին ու զար գա ցող, քան հետ կոնֆ լիկ տա յին կամ զար գա ցած երկր նե
րում, որ տեղ տե ղի է ու նե նում  լայն տա րա ծում գտած ա ռան ձին զան ցանք կամ մի տում
նա վոր կո ռուպ ցիա:

Պա տու հան 2: Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի տե սակ նե րը

Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան ի հայտ է գա լիս բա զում ձևե րով: Ներ կա գլխի 
նպա տակ նե րով պետք է ար վի տար բե րա կում՝

• կո ռուպ ցիա յի դա սա կան ձևեր՝ կա շառք, ո րը կա տար վում է կա՛մ  ան հատ նե րի, 

կա՛մ խմ բե րի կող մից, զո րօ րի նակ՝ կա շա ռա կե րութ յուն կամ անձ նա կան շա հի հա

մար ե կամ տի այլ ձևեր.

• գոր ծըն թա ցա յին կո ռուպ ցիա, ո րի նպա տա կը հե տաքն նող և  դա տա կան գոր ծ ըն

թաց նե րի արդ յուն քի վրա ազ դելն է. 

• հա կաի րա վա կան վար քա գիծ (զան ցանք), ո րը ոս տի կան նե րի շեղ վող վար քա գիծ 

է, ո րից նրանց նյու թա կան կա րիք ներն ան մի ջա կա նո րեն չեն բա վա րար վում, սա

կայն վնա սա կար է ոս տի կա նութ յան ի մի ջի հա մար, այդ թվում՝ ներ քին հա կաի

րա վա կան վար քագ ծի:
Կո ռուպ ցիա յի տար բեր տե սակ նե րի մա սին ա վե լի շատ տե ղե կութ յուն նե րի հա

մար տե՛ս Գ լուխ 1:

3.2. Քննչա կան ռազ մա վա րութ յան մշա կու մը

Մի քա նի գոր ծոն ներ կա րող են օգ նել մշա կե լու ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան 
քն նե լու ռազ մա վա րութ յուն: Երբ  պարզ վում է, թե ոս  տի կա  նա կան ծա ռա յութ յու նում կո
ռուպ ցիա յի որ տե սակն է գոր ծում, քն նութ յան ռազ մա վա րութ յան մշա  կու մը պա հան ջում 
է կո ռուպ ցիա յի պարզ ված ձևե րի բնույ թի  վեր լու ծութ յուն:

Կա եր կու բնու թա գիր, ո րոն ցով կո ռուպ ցիան կա րե լի է դա սա կար գել այն պես, որ 
դրա նով օգ նեն մշա կե լու քն նութ յան արդ յու նա վետ ռազ մա վա րութ յուն163՝  այն չա փը, թե 
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կո ռուպ ցիան որ քա նով է կազ մա կերպ ված կամ տարածվող:
Կազ մա կերպ ա կան դա վադ րութ յան ա մե նա ցածր մա կար դա կում ան կազ մա կերպ 

կո ռուպ ցիան նման է տա կա ռում գտնվող փտած խնձո րի: Տա կա ռի ոչ բո լոր խնձոր ներն 
են վա րակ ված: Այ սօ րի նակ կո ռուպ ցիան բնու թագր վում է հա կաի րա վա կան վար քա գծի 
ա ռան ձին գոր ծո ղութ յուն նե րով, ո րոնք կապ չու նեն մյուս նե րի հետ: Ան կազ մա կերպ կո
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու լա վա գույն ձևն  ա ռան ձին հան ցա գործ նե րին պար զելն է, 
ա պա` մե թոդ ներ ձեռ նար կե լը, ո րոնք բա ցա հայ տում են ա պա ցույցն ան հա տա կան հի
մունք նե րով: Օ րի նակ՝ այն ոս տի կա նը, ով տվյալ նե րի շտե մա րա նից տե ղե կութ յուն ներ է 
տրա մադ րում հան ցա վոր կազ մա կեր պութ յա նը, կա րող է թվա յին հետ քեր թող նել հա մա
կարգ չի վրա, ինչ պես օ րի նակ՝ գրանց ման վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը, տվյալ ներ, 
ո րոնք վե րա դարձ վել են և  այլն: Ան հա տի վրա կենտ րո նա ցած ստույգ և  ա րագ բա ցա
հայտ ման գոր ծո ղութ յունն այս դեպ քում կա րող է արդ յունք տալ:

Ա վե լի բարձր մա կար դա կում ան կազ մա կերպ տարածվող կո ռուպ ցիան են թադ րում 
է ա վե լի լայ նա տա րած կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յուն, ո րը զե տեղ ված է գոր ծող մշա կույ
թում (բո լոր խնձոր նե րը կամ դրանց մեծ մա սը փտած են, կամ «փտած խո լորձ»), սա
կայն գտնվում է դեռևս ան հա տա կան մա կար դա կում: Լայ նա տա րած կո ռուպ ցիա ու նե
ցող մի ջա վայ րում ան հատ նե րին նույ նա կա նաց նե լու ռազ մա վա րութ յունն ա վե լի բարդ 
է: Հար կա վոր է մշա կել ռազ մա վա րութ յուն, ո րը թույլ կտա գտնել փտած խնձոր ներն ու 
հա նել ա ռողջ նե րը կամ ա ռողջ խնձոր ներն օգ տա գոր ծել փտած նե րը գտնե լու հա մար:

Կազ մա կերպ ված տարածվող կո ռուպ ցիան սկսվում է պա տա հա կան կո ռուպ ցիոն 
գոր ծու նեութ յու նից և  վե րա բե րում է կո ռուպ ցիա յի պլա նա վոր ված ու կազ մա կերպ ված 
բնույ թին, ո րը հա ճախ նե րա ռում է ա մե նա բարձր ղե կա վա րութ յա նը: Այդ պի սի դեպ քե
րում կո ռուպ ցիան այն քան ու ժեղ է, որ տա կառն ին քը կա րող է փտած հա մար վել: Դա 
պա հան ջում է փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի վեր լու ծութ յուն, քա նի որ կո ռում պաց ված 
ոս տի կան նե րից մի քա նի սը կա րող են գոր ծել խմբե րով` հենց նույն հան ցա վոր կազ
մա կեր պութ յան հա մար: Դա արդ յու նա վետ կեր պով քն նե լու ռազ մա վա րութ յունն ու նի 
վկա նե րի պաշտ պա նութ յան ծրա գիր և  նե րա ռում է  եր կա րա ժամ կետ գաղտ նի գոր ծո
ղութ յուն ներ:

Կո ռուպ ցիան քն նե լու ռազ մա վա րութ յու նը սահ մա նե լիս կար ևոր է ե րեք լրա ցու ցիչ 
գոր ծոն՝164

1. Ներգ րավ ված ոս տի կան նե րի թի վը

  որ քան մեծ է նրանց թի վը, այն քան բարդ է կա տա րել ո րո շա կի տե սա կի գոր ծու

նեութ յուն, զո րօ րի նակ՝ գաղտ նի գոր ծո ղութ յուն ներ,

  որ քան մեծ է թի վը, այն քան   ա վե լի շատ աչ քեր ու ա կանջ ներ կան կազ մա կեր

պութ յու նում (բարդ է քն նութ յու նը թա քուն պա հե լը),

  որ քան մեծ է թի վը, այն քան ա վե լի մեծ է այն բա նի հնա րա վո րութ յու նը, որ կաս

կած յալ նե րից մեկ նու մե կը կհա մա գոր ծակ ցի քն նող խմբի հետ:
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2. Քա ղա քա կան ներգ րավ վա ծութ յու նը

  պա հան ջում է լրա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում ներ քն նութ յունն ստու գե լու և 

 պաշտ պա նե լու հա մար,

  պա հան ջում է լրա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում ներ ար դար դա տա վա րութ յուն ա պա հո վե

լու հա մար,

  ներ կա յաց նում է այն հնա րա վո րութ յու նը, որ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը կա րող 

են ոս տի կա նութ յու նում ու նե նալ աղբ յուր ներ, ո րոնք նրանց հա մար բա ցա հայ

տում են կար ևոր տե ղե կատ վութ յուն,

  պա հան ջում է, որ պես զի գոր ծեն վկա նե րի պաշտ պա նութ յան ծրագ րեր:

3. Զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի ու շադ րութ յու նը

  վկա յութ յունն ու ա պա ցույց նե րը կա րող են պա կաս օգ տա կար լի նել, հենց որ 

լրագ րող ներն սկսեն ի րենց սե փա կան հե տաքն նութ յու նը,

  ԶԼՄ նե րի ա վե լի մեծ ու շադ րութ յու նից վկա նե րը կա րող են վա խե նալ,

  ԶԼՄ նե րի ա վե լի մեծ ու շադ րութ յան դեպ քում գոր ծը կա րող է դառ նալ քա ղա

քա կան հարց,

  ԶԼՄ նե րի ու շադ րութ յու նը կա րող է մե ծաց նել քն նութ յան վրա ճնշու մը:

3.3. Քն նութ յան ռազ մա վա րութ յու նը

Խնդրո ա ռար կա կո ռուպ ցիա յի բնույ թը քննե լուց հե տո դրան հա ջոր դում է քննութ
յան հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րութ յու նը: Հետև յա լը ներ կա յաց նում է քննչա կան 
ռազ մա վա րութ յան ոչ սպա ռիչ ցան կը:

3.3.1. Հե տա խու զա կան բազ մա կող մա նի քննութ յու նը

Քն նութ յան ռազ մա վա րութ յան մեծ մա սը հիմն ված է կո ռուպ ցիա յի ա ռան ձին մո դե լի 
վրա: Դրա նպա տա կը զան ցանք ներ կա տա րող ա ռան ձին ոս տի կան նե րին պար զելն ու 
կա լա նա վո րելն է: Այս մո տե ցու մը նպա տակ չու նի քննար կե լու կո ռուպ ցիա յի նմուշ ներն 
ու մի տում նե րը, այլ ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նե լով ա վե լի շուտ ան հատ նե րի, այլ ոչ 
թե խմբե րի կամ ցան ցե րի վրա. այն  են թարկ վում է կո ռուպ ցիա յի մեջ չներգ րավ ված այլ 
մարդ կանց նա խազ գու շաց նե լու վտան գին:

Ա վե լի ըն դար ձակ մո տե ցումն այս պես կոչ ված «կոմպ րո մատ նե րի հա վա քումն» է: 
Այն մշտա պես կո ռուպ ցիա յի կա ղա պար նե րի փնտրտու քի մեջ է՝ ու շադ րութ յու նը կենտ
րո նաց նում է ա վե լի շուտ «պայ մա նա կա նութ յուն նե րի», այլ ոչ թե «ի րա դար ձութ յուն
նե րի» վրա, և դ րա նպա տա կը մեծ թվով կո ռում պաց ված պաշ տոն յա նե րին գտնելն է: 
Որ պես ռազ մա վա րութ յուն՝ այն քննիչ նե րին թույլ է տա լիս հե տաձ գել ձեր բա կա լութ յուն
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նե րը, մինչև որ հա վաք վեն ա ռա վե լա գույն թվով ա պա ցույց ներ: Այս ռազ մա վա րութ յան 
թե րութ յունն այն է, որ մինչ քն նութ յունն ըն թա նում է, կաս կա ծե լի ոս տի կան նե րը հան
ցանք ներ են գոր ծում՝ բարձ րաց նե լով է թի կա կան հար ցեր:

3.3.2. Քն նութ յան կի զա կե տը

Քրեա կան գոր ծով քննութ յան ռազ մա վա րութ յու նը հա ճախ կենտ րո նա նում է հան
ցա գոր ծի, այլ ոչ թե այն մի ջա վայ րի վրա, ո րում տե ղի են ու նե նում հան ցա գոր ծութ յուն
նե րը: Սա վե րա բե րում է նաև կո ռուպ ցիա յի քն նութ յա նը, ո րի սկզբնա կե տը հա ճախ բո
ղոքն է կամ ին ֆոր մա տոր նե րի հա վա քած տե ղե կութ յուն նե րի արդ յուն քը: Քն նութ յան 
ռազ մա վա րութ յու նը հա ճախ կենտ րո նա ցած է հան ցա գոր ծի վրա, և քն նի չի նպա տա կը 
կաս կած յա լի դեմ ա պա ցույց ներ հա վա քելն է: Կո ռուպ ցիա յի գաղտ նի բնույ թի պատ ճա
ռով հա ճախ դժվար է ա պա ցույց ներ հա վա քել՝ ոս տի կան նե րը չա փա զանց զգույշ են, 
նրանք քիչ հետ քեր են թող նում, և ն րանց գոր ծու նեութ յու նը հա ճախ չա փից ա վե լի քո
ղարկ ված է, որ պես զի այն նկա տեն:

Այս մո տեց ման նկատ մամբ գո յութ յուն ու նի եր կու այ լընտ րանք՝
1. Հան ցա վոր կազ մա կեր պութ յունն իբրև ա ռանց քա յին կետ: Կաս կա ծե լի ոս տի կա

նի վրա կենտ րո նա նա լու փո խա րեն քննչա կան ջան քերն ուղղ վում են դե պի հան ցա վոր 
կազ մա կեր պութ յու նը, ո րին, կար ծիք նե րի հա մա ձայն, օգ նում են կո ռում պաց ված ոս տի
կան նե րը: Քննութ յան ըն թաց քում հա կա կո ռուպ ցիոն ստո րա բա ժան ման դե տեկ տիվ նե
րը մաս նակ ցում են քննչա կան խմբի կազ մում: Նրանց ա ռա ջադ րան քը կո ռում պաց ված 
ոս տի կան նե րին հայտ նա բե րելն  ու ա պա հո վելն է,  որ բա վա րար ա պա ցույց ներ են հա
վաք վել՝ ա ռանց ամ բողջ քն նութ յու նը վտան գե լու: Այ սօ րի նակ քն նութ յան ըն թաց քում 
կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րին հան դի պե լու հնա րա վո րութ յու նը զգա լի է. սա կո ռուպ
ցիան քն նե լու արդ յու նա վետ մո տե ցում է:

2.  Կոնկ րետ ձեռ նար կութ յունն իբրև ա ռանց քա յին կետ: Ո րոշ գոր ծա րար ներ ոս տի
կան նե րին կա շա ռե լու ա վե լի մեծ շահ ու նեն, քան մյուս նե րը: Օ րի նակ՝ տրանս պոր տա յին 
ձեռ նար կութ յուն նե րը կա րող են օ գուտ ստա նալ այն ոս տի կան նե րից, ում կա շա ռում են 
ա նօ րի նա կան ապ րանք ներ տե ղա փո խե լու հա մար: Քննութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո
նում կոնկ րետ ձեռ նար կութ յան կամ մաս նաճ յու ղի ա նօ րի նա կան գոր ծու նեութ յունն է, և 
 հա կա կո ռուպ ցիոն ստո րա բա ժան ման դետեկտիվները մաս նակ ցում են այդ քննութ յա
նը: Քննութ յան ա ռանց քը ձեռ նար կութ յան գոր ծըն թա ցի վեր լու ծութ յունն է, ո րի շնոր հիվ 
կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րի ա ջակ ցութ յունն ակն հայտ է դառ նում:



353

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.3.3. Այլ կար ևոր ռազ մա վա րութ յուն ներ

3.3.3.1. Հա ղոր դակ ցութ յան ռազ մա վա րութ յու նը

Սահ ման ման հա մա ձայն՝ կո ռուպ ցիա յի քն նութ յու նը գրա վում է ԶԼՄ նե րի ու շա
դրութ յու նը: Սա սպառ նա լիք է քն նութ յա նը, ե թե այն արդ յու նա վետորեն չի կա ռա վար
վում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, սա նաև հնա րա վո րութ յուն է՝ ցույց տա լու թա փան ցի կութ յուն 
և  հանգս տաց նե լու հան րութ յա նը: Հա ղոր դակ ցութ յան կամ լրատ վա մի ջոց նե րի ռազ մա
վա րութ յու նը չպետք է թե րագ նա հա տել, քան զի այն արդ յու նա վետ քն նութ յան անհ րա
ժեշտ գոր ծոն է:

Պա տու հան 3: Հար ցեր ԶԼՄ նե րի հա մար` քն նութ յան ռազ մա վա րութ յան
ըն թաց քում

Քն նութ յան ռազ մա վա րութ յու նը  սահ մա նե լիս հար կա վոր է նե րա ռել լրատ վա մի ջոց
նե րի165 վե րա բեր յալ ո րոշ հար ցեր՝

• արդ յո՞ք նշա նակ վել է մա մու լի հետ կա պի  պա տաս խա նա տու.

• լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից բա ցա հայտ ման ի րա վա սութ յան  ի՞նչ աս տի ճան է սահ

ման վել.

• ո՞րն է լրատ վա մի ջոց նե րի ընդ հա նուր ռազ մա վա րութ յու նը՝

  դրսի լրատ վա մի ջոց ներ,

  ներ սի լրատ վա մի ջոց ներ (ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յա նը տե ղե կաց ված պա

հե լու հա մար).

• ինչ պի սի՞ տե ղե կատ վութ յուն կա րե լի է տրա մադ րել լրատ վա մի ջոց նե րին կամ նրան

ցից թա քուն պա հել.

• արդ յո՞ք լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից լու սա բա նու մը մշտա դի տարկ վում է.

• լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար ինչ պի սի՞ գրա վիչ մի ջո ցա ռում ներ են կազ մա կերպ վել՝

  ինչ պի սի՞ կոնկ րետ հար ցեր պետք է ուղղ վեն հան րութ յա նը.

• ինչ պի սի՞ դրա կան ու ղերձ ներ պետք է հա ղոր դել.

• արդ յո՞ք հար կա վոր է հաս ցեագ րել կոնկ րետ հա մայն քա յին խմբե րի.

• ո րո՞նք են տե ղե կատ վութ յու նը բա ցա հայ տե լու վտանգ նե րը.

• ե թե ո րո շա կի տե ղե կատ վութ յուն չի բա ցա հայտ վում, ա պա դա լրատ վա մի ջոց նե րի 

կող մից բա ցա հայտ վե լո՞ւ է, թե՞ ոչ.

• արդ յո՞ք մա մու լի հա ղոր դագ րութ յու նը մեղ սակ ցի հա մար նա խազ գու շա ցում կլի նի՝

  ի՞նչ է հար կա վոր նա խա տե սել:
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3.3.3.2. Ֆի նան սա կան ռազ մա վա րութ յուն ներ

Պե տա կան համակարգում կո ռուպ ցիայի վերաբերյալ գոր ծի ա մե նա մեր կաց նող ու 
հա մո զիչ ա պա ցույ ցը պե տա կան պաշ տոն յա յի վե րա բեր յալ ա պա ցույցն է առ այն, որ նա 
ֆի նան սա կան շահ է ստա ցել ենթադրյալ կո ռուպ ցիա յից: Օրինակ՝  այն ա պա ցույ ցը, որ  
պե տա կան պաշ տոն յան կամ ծա ռա յողն իր բան կա յին հաշ վի վրա մեծ  կան խիկ գու մար 
է դրել, կան խիկ գու մա րով գնել է թան կար ժեք ի րեր կամ շատ ա վե լի փող է ծախ սել, 
քան դա կա րե լի է ա նել ե կամ տի օ րի նա կան աղբ յուր ներ ու նե նա լու դեպ քում:

Կաս կած յալ նե րի ֆի նան սա կան օ գուտ նե րի վրա կենտ րո նա նա լը «փո ղի հետ քին» 
հետ ևե լիս հա ջող ված ռազ մա վա րութ յուն է: Փող ստա նալն ու ծախ սե լը հետք է թող նում, 
ո րը կա րե լի է քն նել, այն հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում նույ նա կա նաց նել ան ձի գտնվե լու 
վայ րը, նրա ծախ սե լու կամ խնա յե լու սո վո րութ յուն նե րը: Ար ժե քա վոր տե ղե կութ յուն ներ 
կա րե լի է հա վա քել կրե դի տա յին քար տի վճա րում նե րին, հա մա ցան ցով կա տար վող ամ
րագ րում նե րին և  այլ բա նե րի հետ ևե լու մի ջո ցով:

Ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով ստաց ված մի ջոց նե րի բռնագ րա վու մը: «Հան ցա գոր
ծութ յու նը չպետք է վճա րի»: Հան ցա վո րութ յու նը սան ձե լու արդ յու նա վետ ռազ մա վա
րութ յուն է ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով ստաց ված մի ջոց նե րի բռնագ րա վու մը: Հան ցա
վոր կամ կո ռուպ ցիոն գոր ծո ղութ յան արդ յուն քում ստաց ված ցան կա ցած  օ գուտ պետք 
է բռնագ րավ վի կամ վե րա դարձ վի: Այս ռազ մա վա րութ յունն ու նի ե րեք կար ևոր տարր՝

1. այն ե րաշ խա վո րում է, որ կո ռում պաց ված ոս տի կան ներն օ գուտ չստա նան ի րենց 
գոր ծու նեութ յու նից.

2. այն վե րա կանգ նում է փո ղը, ո րը պատ կա նում է պե տութ յա նը կամ այլ ան ձի կամ 
կա ռույ ցի.

3. այն ու ժե ղաց նում է հան րա յին վստա հութ յու նը, ո րով հետև այդ մի ջո ցի մեջ կա  ար
դա րութ յան զգա ցում:

Ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով ստաց ված մի ջոց նե րի բռնագ րավ ման կար ևոր նա խա
պայ ման է ի րա վա կան դաշ տը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս քն նել անձ նա կան մի ջոց
նե րը, իսկ ար ժե քա վոր ի րե րի բռնագ րա վու մը ե րաշ խա վո րում է, որ այն, ին չը երբ ևի ցե 
պետք է վե րա դարձ վի, այդ նպա տա կով  կլի նի հա սա նե լի և  ա պա հով: Այս պես կոչ ված 
«նախ նա կան կա լան քը» հզոր մի ջոց է, ո րը ե րաշ խա վո րում է, որ պես զի ա նօ րի նա կան 
ճա նա պար հով ձեռք բեր ված մի ջոց նե րը չան հե տա նան մինչև դա տա վո րի կող մից կար
գադ րութ յունն առ այն, որ ի րա վա խախ տը վե րա դարձ նի  դրանք:



355

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.3.4. Քննչա կան մե թոդ նե րը

3.3.4.1. Գաղտ նի գոր ծո ղութ յուն ներ

Գաղտ նի գոր ծո ղութ յուն նե րը վե րա բե րում են այն քն նութ յա նը, ո րը նե րա ռում է 
ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում  ի րա կա նաց ված 
գաղտ նի գոր ծու նեութ յուն, որ պես զի խան գա րեն ու բա ցա հայ տեն կո ռուպ ցիան և  տե ղե
կութ յուն ներ հա վա քեն ա պա գա ձեր բա կա լութ յան ու դա տա կան կար գով հե տա պնդման 
հա մար: Գաղտ նի գոր ծո ղութ յուն նե րի ո րո շա կի կող մեր կա րող են ա ռաջ բե րել է թի կա
կան հար ցեր, հետ ևա բար նրանք պետք է հար գեն հետև յալ պայ ման նե րը՝ հա մա չա
փութ յու նը և  ի րա վա սու դա տա կան մարմ նի հա վա նութ յու նը:  

3.3.4.1.1. Գաղտ նիութ յու նը

Կո ռուպ ցիա յի քն նութ յունն ա նընդ հատ նե րա ռում է «գաղտ նի» մե թոդ ներ: ՀԴԲի 
կող մից տրված «գաղտ նի գոր ծու նեութ յան» սահ մա նու մը հետև յալն է. ցան կա ցած 
քննութ յուն, ո րը նե րա ռում է են թադր յալ ան վան կամ գաղտ նի ինք նութ յան օգ տա գոր
ծում ոս տի կա նութ յան կամ ի րա վա պահ այլ մարմ նի   աշ խա տակ ցի կող մից:

Գաղտ նի մե թոդ նե րը նե րա ռում են մարմ նի վրա ամ րաց ված խո սա փող նե րը, վե
րահս կու մը (տե սալ սո ղա կան), հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րին հետ ևե լը, բո լոր տե
սա կի հե ռա հա ղոր դակ ցութ յուն նե րի խա փա նում նե րը, օր.՝  համացանցն ու էլ էկտրոնային 
փոս տը և ծպտ յալ ի րա վի ճակ նե րը: Այս չա փա զանց «ա նե րես» (ձանձ րաց նող) մի ջոց նե րը 
պետք է գոր ծի դրվեն միայն այն դեպ քում, երբ առ կա է պատ շաճ ի րա վա կան հիմք (ընդ
հան րա պես  պա րու նակ վում է քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քում): Ե թե այդ ի րա վա կան 
հիմ քը բա ցա կա յում է, օր.՝  դա տա վո րը կար գադ րութ յուն է ար ձա կում, ա պա գաղտ նի 
մե թոդ նե րի արդ յունք նե րը, ո րոնք հա ճախ խախ տում են մար դու ի րա վունք նե րը և  մաս
նա վոր կյան քի նոր մե րը, չեն կա րող և չ պետք է քննարկ վեն դա տա րա նի կող մից և  կա
րող են հան գեց նել ար դա րաց ման կամ դա տա կան կար գով հե տա գա  հե տապն դու մից 
ա զա տե լուն:

Այն պի սի մե թոդ ներ, ինչ պի սիք են գաղտ նի (մար դու կող մից) վե րահս կու մը, հե ռա
խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րին հետ ևե լը, տե սալ սո ղա կան վե րահս կու մը և  է լեկտ րո նա
յին մի ջոց նե րով հա ղոր դակ ցութ յան խա փա նու մը, կո ռուպ ցիան քն նե լու ժա մա նակ արդ
յու նա վետ մի ջոց ներ են: Դրանք կա րող են ու ժեղ ա պա ցույց հան դի սա նալ կո ռուպ ցիա յի 
մեջ մեկ ան ձի ներգ րավ վա ծութ յան հա մար, սա կայն նաև օգ տա կար են այլ հան ցա գործ
նե րի, ցան ցե րի և  ծա նո թա ցած կամ ներգ րավ ված ան ձանց  նույ նա կա նաց ման գոր
ծում: Այս գաղտ նի մե թոդ նե րը վեր լու ծա բան նե րի հա մար տե ղե կատ վութ յան կար ևոր 
աղբ յուր են: Քննութ յու նից հե տո կո ռուպ ցիա յով զբաղ վող մի քա նի հանձ նա ժո ղով ներ 
եզ րա կաց րել են, որ է լեկտ րո նա յին վե րահսկ ման կի րա ռութ յու նը միակ ամե  նա կար ևոր 
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գոր ծոնն էր քն նութ յան մեջ ա ռա ջըն թաց գրան ցե լու գոր ծում: Հետ ևե լը (վե րահս կե լը) 
դար ձել է կար ևոր ռազ մա վա րութ յուն, քան զի կո ռում պաց ված ոս տի կան նե րը գի տեն 
ինչ պես շրջան ցել քն նութ յան ստան դարտ մե թոդ նե րը: Ա վան դական քն նութ յան ա վե
լի բա ցա հայտ ձևե րը, ինչ պի սիք են կաս կած յալ նե րի զննութ յուն նե րը և վ կա նե րի ցուց
մունք նե րը, ա վե լի պա կաս ազ դե ցութ յուն կու նե նան կաս կած յա լի վրա, քան ա պա ցույ
ցին դի մա կա յե լը, ինչ պես օ րի նակ՝ տե սան յու թը:

Օ րի նակ 2: Գրեյ լորդ գոր ծո ղութ յուն

1978 թ. ՀԴԲ ի մի գոր ծա կալ քննում էր ԱՄՆի Ի լի նոյս նա հան գի Չի կա գո քա ղա
քի ոս տի կա նութ յու նում կատարված կո ռուպ ցիայի վերաբերյալ մի գործ: Քն նութ յան 
ըն թաց քում նա պա տա հա բար հան դի պեց դա տա կան հա մա կար գում կո ռուպ ցիա յի 
վե րա բեր յալ փաս տե րի: Տաս նութ ա միս հե տո Վա շինգ տո նի բյու րոն հա վա նութ յուն 
տվեց գոր ծա կալ նե րի ներդր ման գոր ծո ղութ յա նը, ո րով պետք է Ի լի նոյ սի Կուկ կոմ
սութ յան դա տա կան հա մա կար գում բա ցա հայ տեին կա շա ռա կե րութ յան և  կո ռուպ
ցիա յի ըն դար ձակ ու կաս կա ծե լի հա մա կար գը: Գոր ծա կալ նե րի ներդր մամբ գոր ծո
ղութ յու նը տևեց մոտ ե րեք տա րի, և դ րա նից շատ տա րի ներ անց էլ նրա հետ ևանք
ներն զգաց վում էին: Գոր ծա կալ նե րի ներդր մամբ գոր ծո ղութ յու նը նկա րագր վում է 
հետև յալ կերպ. կա ռա վա րութ յու նը «թխում էր» գոր ծեր, ներգ րա վում կեղծ մե ղա
դր յալ նե րի, ձայ նագ րում էր խո սակ ցութ յուն նե րը, գաղտ նալ սում էր հե ռա խոս նե րը և  
ա ռա ջին ան գամ դա տա րա նի խորհր դակ ցա կան սեն յա կում տե ղադ րեց ունկնդ րող 
սարք: Գաղտ նի գոր ծա կալ նե րը կամ «խլուրդ նե րը» ներ թա փան ցե ցին հա մա կարգ, 
մե ղադր յալ նե րի հետ կա տար վե ցին զա նա զան գոր ծարք ներ՝ ի հա տու ցում նրանց 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան: 

3.3.4.1.2. Ազն վութ յան թես տերն ու գոր ծա կալ նե րի ներդր ման 

  գոր ծո ղութ յուն նե րը166 

Ազն վութ յան թես տե րը միտ ված չեն հա տուկ ա պա ցույց ներ հա վա քե լուն, թե պետ 
շատ թես տեր ինք նա բե րա բար ծնում են ա պա ցույց ներ այն դեպ քե րում, երբ ան հատ
նե րը դա չեն կա րո ղա նում ա նել: Ազն վութ յան թես տե րի նպա տա կը կո ռում պաց ված 
ան հատ նե րին կամ խմբե րը պար զելն է: Ազն վութ յան պա տա հա կան  թես տե րը կա րող 
են բարդ լի նել ար դա րաց նե լու հա մար, հատ կա պես ե թե որ ևէ կոնկ րետ կաս կած չկա 
(ազնվութ յան թես տե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րի հա մար տե՛ս Գ լուխ 5):

 «Գոր ծա կալ նե րի ներդր ման» գոր ծո ղութ յուն նե րի նպա տա կը կո ռում պաց ված 
խմբե րի  մեջ ներ թա փան ցումն է  կամ  կո ռում պաց ված ան հատ նե րին մո տե նա լը, ա պա
ցույց ներ հա վա քե լը և  հան ցա գործ նե րին պար զելն ու նրանց ձեր բա կա լե լը: Այդ գոր ծո
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ղութ յուն նե րը կա րե լի է նկա րագ րել իբրև  ոս տի կա նութ յան կող մից կա տար ված շի նա
րա րութ յուն, ո րում նա մարդ կանց հան ցա գոր ծութ յուն (կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յուն) 
կա տա րե լու հնա րա վո րութ յուն է տա լիս՝ նպա տակ ու նե նա լով «գոր ծի ժա մա նակ» բռնել 
ի րա վա խախ տին:

Գոր ծա կալ նե րի ներդր մամբ գոր ծո ղութ յուն ներն ու նեն չորս հիմ նա կան տարր՝

1. ոս տի կա նութ յան կող մից ստեղծ ված կամ օգ տա գործ վող հան ցա գոր ծութ յուն կա
տա րե լու հնա րա վո րութ յուն կամ գայ թակ ղութ յուն.

2. հաս ցեագր ված հա վա նա կան ի րա վա խախտ կամ ի րա վա խախտ նե րի մի խումբ 
կոնկ րետ հան ցա գոր ծութ յան տե սա կի հա մար.

3. գաղտ նի կամ թաքն ված ոս տի կան կամ փոխնակ կամ խա բե լու ինչոր ձև.

4. «բռնե լու»  գա գաթ նա կետ, երբ գոր ծո ղութ յունն ա վարտ վում է ձեր բա կա լութ յուն
նե րով:

Պա տու հան 4: Կո ռուպ ցիան քն նե լու ժա մա նակ վկա նե րի պաշտ պա նութ յան 
կար ևո րութ յու նը

Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի վկա նե րը կա րող են լի նել և՛ պե տա կան ծա
ռա յող ներ, և՛ ոս տի կան ներ: Հան րութ յան այն ան դամ նե րը, ով քեր մաս նա կից են ե ղել 
կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յան, տե ղե կատ վութ յան լա վա գույն աղբ յուր նե րից են: Այ նու
ա մե նայ նիվ, ոս տի կա նութ յա նը հան ցա գոր ծութ յան մա սին ի րա զե կե լու նրանց պատ
րաս տա կա մութ յու նը սո վո րա բար փոքր է: Կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յան մա սին ի րա
զե կե լը, երբ ան ձը ներգ րավ ված է իր սե փա կան շա հի հա մար, նշա նա կում է, որ այդ 
ան ձը նույն պես պետք է ըն դու նի, որ ներգ րավ ված է ա նօ րի նա կան գոր ծու նեութ յան 
մեջ: Բո ղո քի արդ յուն քում ձեր բա կալ վե լու վտան գը մեծ է: Ան շուշտ, ի րա վի ճա կը տար
բեր է, երբ բո ղո քը վե րա բե րում է մի ջա դե պե րին, ինչ պես օ րի նակ՝ ոս տի կա նութ յան 
կող մից ֆի զի կա կան չա րա շա հու մը կամ շոր թու մը: 

Հան րութ յան այն ան դամ նե րը, ով քեր ցուց մունք են տա լիս կո ռուպ ցիոն գոր ծարք
նե րի մա սին,  ա վե լի լավ են ճա նա չում  այն վար քա գի ծը, որն ի րենք տե սել են: Ի րա վա
խախտ ման մա սին ի րա զե կե լու նրանց շա հագրգռ վա ծութ յու նը կախ ված է հա մայն
քի կող մից կո ռուպ ցիան ըն դու նե լու աս տի ճա նից: Բա վա կա նին ան հար մար է գնալ 
ոս տի կա նութ յուն և  բո ղոք ներ կա յաց նել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի մա սին: 
Մար դիկ նա խընտ րում են բո ղոք ներ կա յաց նել որ ևէ ան կախ կա ռույ ցի: Նույ նը վե րա
բե րում է ոս տի կա նին, ով ցան կա նում է ի րա զե կել ի րա վա խախտ ման մա սին: Լռութ
յան օ րեն քը խախ տե լը մեծ ա րիութ յուն է պա հան ջում. ոս տի կա նը, ով ցան կա նում է 
զե կու ցել հա կաի րա վա կան վար քագ ծի մա սին, ինքն ի րեն դնում է խո ցե լի վի ճա կի 
մեջ167:
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Այ նո ւա մե նայ նիվ, հար կա վոր է ստեղ ծել վկա նե րի և  մեր կաց նող տե ղե կութ յուն
ներ հայտ նող նե րի պաշտ պա նութ յան ծրագ րեր: Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ
ցիա յի քն նութ յան լա վա գույն վկա նե րը հիմ նա կա նում հենց ի րենք՝ ոս տի կան ներն են:

«Հա վա տար մութ յան և  մեր կաց նող տե ղե կութ յուն ներ հայտ նե լու մա սին» ՄԱԿի 
կա նո նագր քի 8րդ  հոդ վա ծում նշված է. «Այն ի րա վա պահ նե րը, ով քեր պատ ճառ ու
նեն կար ծե լու, որ սույն Կա նո նագր քի խախ տու մը տե ղի է ու նե ցել կամ տե ղի կու նե
նա, այդ հար ցի, այ սինքն՝ կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծութ յան մա սին պետք է զե կու ցեն 
ի րենց վե րա դաս մար մին նե րին և, որ տեղ հար կա վոր է, այլ պատ կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի կամ մար մին նե րի, ո րոնք օժտ ված են    վե րահս կո ղութ յուն կամ ի րա վա կան 
պաշտ պա նութ յուն ա պա հո վե լու ի րա վա սութ յուն նե րով»: 

Այս հոդ վա ծով ճա նաչ վում է ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քում հա մե րաշ խութ
յան ճնշու մը: Այն ոս տի կան նե րը, ով քեր ի րա վա խախտ ման վկա ներ են, դժվար 
երկընտրանքի առջև են կանգնում. բա ցա հայ տե՞ լ ճշմար տութ յու նը և կատարե՞լ կո
ռուպ ցիա յին վերջ տա լուն օգ նե լու ի րենց  պար տա կա նութ յունը, թե՞ լուռ մնա լ՝ 
ենթարկվելով խմբա կա յին ճնշմանը: Կո ռուպ ցիա յի մա սին ի րա զե կող, սա կայն այդ 
հան ցա գոր ծութ յան մեջ ներգ րավ ված ոս տի կան նե րին պա տաս խա նատ վութ յու նից 
ա զա տե լը կա րող է  արդ յու նա վետ լի նել: Այ դու հան դերձ, դա պետք է դի տարկ վի յու
րա քանչ յուր երկ րում ի րա վա կան նոր մե րի ա ռու մով: Կար ևոր չէ վկա յի դիր քը՝ լի նի 
նա հան րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ, ին ֆոր մա տոր, ոս տի կան, մեր կաց նող տե ղե կութ
յուն ներ հայտ նող կամ կաս կած յալ, եր բեք չպետք է ան տես վի այն փաս տը, որ վկա նե
րը կո ռուպ ցիան քն նե լու ժա մա նակ ի րենց վճռո րոշ դե րա կա տա րութ յան պատ ճա ռով 
կա րող են դառ նալ տու ժող ներ: Հետ ևա բար հար կա վոր է մշա կել պաշտ պա նութ յան 
ու ժեղ ծրագ րեր, ո րոն ցում կբարձ րաց վեն գաղտ նի գոր ծո ղութ յուն նե րի, զո րօ րի նակ՝ 
ա պա հով տնե րի, այ լընտ րան քա յին ինք նութ յան, թիկ նա պահ ու նե նա լու, անվ տանգ 
տրանս պոր տի հնա րա վո րութ յուն նե րը և  այլ մի ջոց ներ: Սրանք շատ ծախ սա տար գոր
ծո ղութ յուն ներ են, և  այն վկա նե րին ցու ցա բեր վող ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յու նը, ում 
սպառ նում են, պետք է հա սա նե լի լի նի: Բարձ րաս տի ճան վկա նե րի պաշտ պա նութ յան 
ծրագ րե րը չա փա զանց շատ մի ջոց ներ են պա հան ջում, և  մինչև դրանք ձեռ նար կե լը  
պետք է հա մա պա տաս խան կեր պով քննարկ վեն: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա մե նավճ ռո րոշ 
չա փա նի շը վկա յի  անվ տան գութ յունն է և  բա րե կե ցութ յու նը:

3.3.4.2. Սցե նար նե րի ծրագ րու մը

Քննիչ նե րի պար տա կա նութ յունն է բա ցա հայ տել հան ցա գոր ծութ յուն նե րը և  նաև 
քննել հան գա մանք նե րը, ո րոնք հան գեց րել են այդ հան ցա գոր ծութ յա նը: Նրանք ու սում
նա սի րում են այն տե ղե կատ վութ յու նը, ո րով հաս տատ վում է կաս կած յա լի ներ գրավ վա
ծութ յու նը, նաև այն, ո րը ներ կա յաց նում է կաս կած յա լի ան մե ղութ յու նը: Դա պատ շաճ 
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կեր պով ա նե լու հա մար հար կա վոր է մշա կել գոր ծիք ներ, ո րոն ցով կպարզ վեն այդ ջան
քե րին ա ջակ ցող քն նութ յան  ուղ ղութ յուն նե րը: 

Քննչա կան խմբե րը փոր ձե լու են ստեղ ծել քն նութ յան ըն թաց քում տե ղի ու նե ցա ծի 
կամ տե ղի ու նե նա լի քի պատ կե րը: Դա պետք է հիմն վի փաս տե րի ու ող ջա միտ են թա
դրութ յուն նե րի վրա, սա կայն պա հան ջում է նաև ո րոշ եր ևա կա յութ յուն: Փաս տե րի մեկ
նա բա նութ յու նը դետեկտիվների և  վեր լու ծա բան նե րի կող մից պար տա դիր չէ, որ  լի նի 
բա ցար ձակ ճշմար տութ յուն, հետ ևա բար խո հեմ կլի նի ո րոշ ժա մա նակ հատ կաց նել սցե
նար ներ մշա կե լու այն բա նի մա սին, թե ինչ կա րող էր  տե ղի ու նե ցած լի նել կամ ա պա
գա յում տե ղի ու նե նալ: Այդ գոր ծըն թա ցը կոչ վում է պատ կե րա ցում սցե նա րի մա սին և  
օգ տա գործ վում է պա տա հե լիք ա մե նա հա վա նա կան գա ղա փար նե րի մշակ ման հա մար: 
Հա կազ դող սցե նա րի պատ կե րա ցումն օգ տա գործ վում է  տե ղի ու նե ցա ծը վե րա կանգ
նե լու հա մար: 

Տե սա կա նո րեն այդ սցե նար նե րը դետեկտիվներին ա վե լի լուրջ մտա ծե լու հնա րա վո
րութ յուն են տա լիս, քան ի րա կան փաս տե րը, թույլ են տա լիս հայտ նա բե րել քն նութ յան 
նոր ուղ ղութ յուն ներ և  նոր ա պա ցույց ներ կամ տար բեր մո տե ցում ներ: Այս ա ռու մով սցե
նա րը նման է կադ րե րի վե րա դա սա վոր ման, որն օգ տա գործ վում է ֆիլ մը նկա րա հա նե լու 
պլա նի ժա մա նակ: Ստեղծ վում են հա ջոր դա կան նկար ներ ու ցու ցադ րե լու նպա տա կով 
դուրս բեր վում, որ պես զի ցու ցադր վի այն լա վա գույն ձևը, ո րով պատ կե րաց նեն, թե ինչ 
է տե ղի ու նե ցել կամ տե ղի կու նե նա168:

Այս ա վել կամ պա կաս չա փով ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թա ցի շնոր հիվ կմշակ վեն 
սցե նար ներ, ո րոնք կապ ված կլի նեն ո րոշ կա նոն նե րով՝

• սցե նար նե րը կա ռուց վում են փաս տե րի, ա պա ցույց նե րի, վեր լու ծութ յուն նե րի 

և  սահ մա նա փակ են թադ րութ յուն նե րի վրա, և  այդ միա ցութ յան  արդ յուն քում ի 

հայտ է գա լիս սցե նար նե րի կադ րե րի դա սա վո րութ յուն, որն օգ նում է նույ նա կա

նաց նել  քն նութ յան հնա րա վոր ուղ ղութ յուն նե րը.

• սցե նար նե րը կա րող են օգ տա կար գոր ծիք ներ  լի նել քն նութ յու նը ղե կա վա րե լիս 

և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը սահ մա նե լիս, սա կայն ղե կա վար նե րը եր բեք չպետք է 

մո ռա նան, որ դրանք (սցե նար նե րը) եր ևա կա յա կան են.

• սցե նար նե րը կա րող են լա վա գույնս գրանց վել քա ղա քա կա նութ յան թղթա պա նակ

նե րում՝ ղե կա վար նե րին թույլ տա լով հաշ վե տու լի նել ի րենց ջան քե րի հա մար169:

3.3.5. Ընդ հա նուր քննչա կան սկզբունք նե րը

Հան ցա գոր ծութ յուն նե րը քննե լը և  այդ նպա տա կով սցե նար ներ ստեղ ծե լը նման են 
յոթ հիմ նա կան հար ցին պա տաս խա նե լուն, որ պես զի կա ռու ցեն գոր ծըն թա ցը (ստորև 
տե՛ս  Աղ յու սակ 1):
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Աղ յու սակ 1: Յոթ ոս կե հարց հան ցա գոր ծութ յուն նե րը քն նե լու ժա մա նակ

Ի՞նչ Ի՞նչ է պա տա հել: Ա ռա ջին հար ցը, ո րին պետք է պա տաս խա նել, վճռո րոշ է:
Ձևա կան «ի՞ն չը»
Արդ յո՞ք դեպ քը կամ մի ջա դե պը հան ցա գոր ծութ յուն է, կամ արդ յո՞ք ոս տի

կա նութ յան հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը է թի կա կան կա նոն նե րի խախ
տում է, սա կայն ոչ անհ րա ժեշ տա բար՝ պատ ժիչ:

«Ի՞ն չը» նյու թը
Այս հար ցը յու րա քանչ յուր քն նութ յան սկզբնա կետն է. ի՞նչ է ի րա կա նում 

տեղի ու նե նում այս տեղ: Ի րա կան մի ջա դե պի փաս տե րը կամ շա րու նակվող 
կո ռուպ ցիան հար կա վոր է քն նել: «Ի՞նչ է քննվում» հար ցը կբա ցա հայ տի 
քննու թ յան ղե կա վա րութ յու նը, քան զի քննչա կան թի մը փոր ձում է հաս կա նալ, 
թե ինչ է տե ղի ու նե ցել: Դա կա ռա ջաց նի նոր հար ցեր:

Ո՞վ Ո՞վ է կա տա րել հան ցա գոր ծութ յուն(ներ)ը: Այս երկ րորդ հար ցը կար ևոր է. 
ե թե այն ան պա տաս խան մնա, ա պա որ ևէ դա տա վա րութ յուն չի լի նի: Գոր
ծե րը միայն այն ժա մա նակ են հա մար վում լուծ ված, երբ կա «ո՞վ» հար ցի 
պա տաս խա նը:

Ձևա կան «ո՞վ»  հար ցը
Քննիչ նե րը փնտրում են ա պա ցույց ներ, ո րոնք ան ձին կա պում են ո րո շա

կի ի րա դար ձութ յան հետ: Մինչ ան հա տին «կաս կած յալ» հա մա րե լը  պետք 
է ող ջա միտ կաս կած լի նի, որ այդ անձն ի րոք հան ցա գործ է: Այս պես կոչ ված 
«հնա րա վոր պատ ճառ» պա հանջն ան հատ նե րին կան խար գե լում է դառ նալ 
ոս տի կան նե րի կա մա յա կան վճռի զո հը:

«Ի՞ն չը» նյու թը
Այն ան հատ նե րը, ով քեր հան ցա գոր ծութ յուն ներ են կա տա րում, սո վո րա

բար պատ րաստ չեն ըն դու նե լու, որ ի րենք են դա ա րել: Նրանք հա զիվ են   
երբ ևի ցե ի րենց մա սին ի րա զե կում ոս տի կա նութ յա նը: Ա պա ցույց ներ    կորց
նե լու կամ թաքց նե լու ժխտու մը կամ ջան քե րը սո վո րա կան բան են: Հա վաք
ված ա պա ցույց նե րի մի զգա լի մա սը վե րա բե րում է «ո՞վ» հար ցին:

Դա տա փոր ձա գի տա կան ա պա ցույց ներ
Չկա ա վե լի հզոր ա պա ցույց, քան դա տա փոր ձա գի տա կան ա պա ցույ ցը,  

ո րը, սա կայն, ար ժե քա վոր է այն դեպ քում, երբ դրվում է հա մա տեքս տում: 
Դետեկտիվի  աշ խա տան քը տե ղը, ժա մա նա կը, կաս կած յա լին և  հան ցա
գոր ծութ յու նը մեկ տե ղելն է: Դա կա րող է ար վել զննութ յան մի ջո ցով, նաև՝ 
ա կա նա տես նե րի ցուց մունք նե րի, փոր ձա գի տա կան վկա յութ յան և  այլ նի 
շնոր հիվ: 
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Որ տե՞ղ Կո ռուպ ցիա յի քն նութ յան մա սով «որ տե՞ղ» հար ցին հա ճախ ա վե լի դժվար 
է պա տաս խա նել, քան այլ հար ցե րի: Դժվար է խոր հել հան ցա գոր ծութ յուն
նե րի շուրջ, ո րոնք ա վե լի քո ղարկ ված են, քան կո ռուպ ցիան: Խոր հել այն 
մա սին, թե որ տեղ է տե ղի ու նե ցել ի րա կան հան ցա գոր ծութ յու նը, սահ մա
նա փակ է: «Որ տե ղը» վե րա բե րում է հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման  վայ
րին, ո րը դա տա փոր ձա գի տա կան ա պա ցույց նե րի  հա րուստ աղբ յուր է: Հան
ցա գոր ծութ յան վայ րը կա րող է շատ բան ա սել նաև «ի՞ն չը» հար ցի մա սին՝ 
վե րա կա ռու ցե լով փաս տա ցի հան ցա գոր ծութ յու նը՝ հիմն ված  այդ վայ րում 
գտնված ա պա ցույց նե րի հետ քի վրա: Այ սօր հան ցա գոր ծութ յու նը  հետ քեր է 
թող նում  ա վե լի շատ վայ րե րում, քան  հան ցա գոր ծութ յան փաս տա ցի վայ
րում, ե թե  այդ պի սին կա: ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա ներն ու բան կա յին 
հա մա կար գը դետեկտիվներին թույլ են տա լիս, օ րի նակ, խու զար կել  ա պա
ցույց նե րի հետ քերը հա մա ցան ցով՝ է լեկտ րո նա յին փոս տի հա շիվ նե րի  և 
 փող փո խան ցե լու մա սին տե ղե կութ յուն նե րի շնոր հիվ: 

Ե՞րբ Ի րա վա բա նա կան տեր մի նա բա նութ յամբ «ե՞րբ» հար ցը չա փա զանց կա
րևոր է: Մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն նե րը մշտա պես մատ նան շում են ժա
մա նա կի ո րո շա կի մի պահ, թե երբ են տե ղի ու նե ցել ի րա դար ձութ յուն նե րը: 
Թե պետ շա րու նակ վող կո ռուպ ցիա յի դեպ քե րը տա րած վում են եր կար ժա մա
նա կա հատ վա ծում, դա տա րան նե րը կու զե նա յին տես նել կոնկ րետ ի րա դար
ձութ յուն ներ, ո րոնք ա պա ցուց վում են ի րա կան փաս տե րով, զո րօ րի նակ՝ ամ
սա թիվն ու ժա մա նա կը: Դա հատ կա պես բարդ է, երբ քն նութ յունն անց կաց
վում է   հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տա րու մից շատ ժա մա նակ անց: Թղթե րի 
ու փո ղի հետ քե րով գնա լու քննութ յու նը կա րող է չա փա զանց ար ժե քա վոր 
լի նել ամ սա թիվն ու ժա մա նա կը պար զե լու հար ցում: Աշ խա տան քա յին է լեկտ
րո նա յին փոս տի հա շիվ նե րը, անձ նա կան է լեկտ րո նա յին փոս տի հա շիվ նե րի 
ե լից ու մտից արկ ղե րը և  հա մա ցան ցից օգտ վե լու պատ մա կան   տվյալ նե րը 
քննիչ նե րին ա պա հո վում են ստույգ տե ղե կատ վութ յամբ:

Ին չո՞ւ Շատ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի փաս տա ցի դրդա պատ ճա ռը դետեկտիվ
ներին մշտա պես զբաղ ված է պա հում, քա նի որ   դա քն նութ յան ա մե նա
բարդ ուղ ղութ յունն է: Ընդ հան րա պես,   կո ռուպ ցիան պար զե լու հա մար 
կա հինգ գե րիշ խող դրդա պատ ճառ՝

• ֆի նան սա կան.

• քա ղա քա կան.

• ըն տա նե կան կա պեր (կոնկ րետ գոր ծո ղութ յուն ըն տա նի քի ան դամ նե րի 

կամ թշնա մի նե րի նկատ մամբ, ինչ պես նաև ան գոր ծութ յուն, որ պես զի
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ազ գա կան նե րին թույլ տան ո րո շա կի հան ցա գոր ծութ յուն ներ կա տա րել).

• ըն կե րութ յուն (դժվար է մեր ժել ըն կեր նե րի խնդրան քը).

• վրեժխնդ րութ յուն:

Ինչ պե՞ս/
ին չո՞վ

Կո ռուպ ցիոն գոր ծե րի հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ձևը, ան շուշտ, 
տար բեր վում է կո ղո պու տի կամ մար դաս պա նութ յան գոր ծե րի հան ցա
գոր ծութ յան կա տար ման ձևից, սա կայն  ար ժե քա վոր են այն հիմ նա կան 
գի տե լիք նե րը, որ կա րե լի է քա ղել  կա տար ման ձևի վեր լու ծութ յու նից: 
Հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ձևը քննե լը կա րող է բա ցա հայ տել նաև 
կո ռուպ ցիա յի այլ դեպ քեր, որ  տեղ հան ցա գոր ծութ յու նը հայտ նի է, սա կայն 
հան ցա գործ նե րը՝ ոչ: Հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ձևը հա ճախ կա րող 
է դի տարկ վել իբրև  հան ցա գոր ծի անձ նա կան ստո րագ րութ յուն: Մար դիկ 
հակ ված են կրկնե լու ի րենց հա ջո ղութ յուն նե րը, և  ե թե կո ռում պաց ված 
ոս տի կան նե րին ո րո շա կի ձևով հա ջող վում է կա տա րել ինչոր հան ցա գոր
ծութ յուն ներ, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ նրանք դա ևս  մեկ ան գամ 
նույ նութ յամբ կա նեն, ե թե ո րո շեն շա րու նա կել ի րենց վար քա գի ծը:

«Ին չո՞վ» հար ցը տա լը վե րա բե րում է այն մի ջոց նե րին, ո րոն ցից օգտ վում 
են հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րե լու հա մար: Դա հա ճախ բա ցա հայ տում 
է նոր դա տա փոր ձա գի տա կան հնա րա վո րութ յուն ներ: Կո ռուպ ցիոն գոր ծե
րի քննութ յան ժա մա նակ  հար կա վոր է դի տար կել ա վե լի շուտ հա մա կար
գիչ նե րի, է լեկտ րո նա յին փոս տի շար ժի և  հե ռա խոս նե րի խա փա նում նե րը, 
քան  հնա րա վո րութ յուն նե րի այն պի սի զեն քեր, ինչ պի սիք են՝ մար դաս պա
նութ յան քն նութ յուն նե րը: Կան հիմ նա վոր պատ ճառ ներ՝ լրջո րեն  քննե
լու «ին չո՞վ» հար ցը, ո րով հետև պա տաս խա նը կա րող է ոչ միայն պար զել 
քննութ յան ուղ ղութ յուն նե րը կամ դա տա փար ձա գի տա կան հնա րա վո րութ
յուն նե րը, այլև բա ցա հայ տել  հան ցա գոր ծի ծագ ման վե րա բեր յալ ո րո շա կի 
տե ղե կատ վութ յուն:

3.4. Քննութ յան գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րու մը

Քննութ յան գոր ծըն թա ցը կա րե լի է բա ժա նել տար բեր փու լե րի՝ նա խա ձեռ նում, նա
խա պատ րաս տում և պ լա նա վո րում, ի րա կա նա ցում և  ա վար տում: Յու րա քանչ յուր փու
լում ու սում նա սիր վում են գոր ծո ղութ յուն նե րի կա ռուց ման և  հա մա պա տաս խան մե թոդ
նե րի կոնկ րետ հար ցեր: Քննչա կան գոր ծըն թա ցը չպետք է դի տարկ վի իբրև գծա յին, այլ՝ 
ին տե րակ տիվ գոր ծըն թաց: Քննութ յան այդ փու լերն ա ռա վել ման րա մասն հե տա զոտ
վում են ստորև՝ Աղ յու սակ 2ում:
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Աղ յու սակ 2: Քննութ յան գոր ծըն թա ցի փու լե րը

Նա խա ձեռ նում: 
Հա վա քել և գ նա հա տել 
տե ղե կատ վութ յու նը/բո
ղոք նե րը170

Այս գնա հա տու մը կա տար վում է հե տա խու զա
կան տար բեր գոր ծիք նե րի և  մե թոդ նե րի օգ տա գործ
մամբ՝ վեր լու ծե լու հա մար տե ղե կատ վութ յու նը կամ 
բո ղոք նե րը՝

• տե ղե կատ վութ յան հա վա քում.

• դա սա կար գում (տե ղե կատ վութ յան աղբ յու րի հու

սա լիութ յուն).

• ե թե հնա րա վոր է՝ տե ղե կատ վութ յան հաս տա

տում այլ աղբ յուր նե րի կող մից.

• տե ղե կատ վութ յան օգ տա կա րութ յուն (տե ղե կա

տվութ յունն օգ տա կար չէ, ե թե այն նույ նա կա նաց

նում է գաղտ նի  աղբ յու րը).

• ռիս կե րի գնա հա տում.

• ա ռա ջար կութ յուն ներ քն նող ռազ մա վա րութ յան և 

ն պա տա կի վե րա բեր յալ.

• կո ռուպ ցիա յի տե սա կի լրջութ յունն ու գե րիշ խու

մը.

• են թադր յալ կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յան ի րա վա

կան բնույ թը.

• գո հա ցու ցիչ արդ յուն քի հա վա նա կա նութ յու նը:

Պլա նա վո րում և  նա խա
պատ րաս տում:
Բարձ րա ձայ նել ռազ մա
վա րութ յունն ու գոր ծո
ղութ յուն նե րը

• ըն դու նել ա նո րո շութ յուն նե րը.

• սահ մա նել քննութ յան ուղ ղութ յուն նե րը.

• ե րաշ խա վո րել, որ   բո լոր ջան քերն ուղղ վեն դե

պի   ա պա ցույց նե րի հա վա քու մը, ո րոնք կա րե

լի է ներ կա յաց նել դա տա րա նում.

• ա պա հո վել, որ գոր ծու նեութ յան ի րա կա նաց

ման բո լոր մի ջոց նե րը հա սա նե լի լի նեն.

• ընտ րել քն նութ յան հա մա պա տաս խան մե թոդ

ներ՝ մտա բե րե լով ե րեք գոր ծոն՝

  գոր ծը հա նե լուկ է: Լի նի դա մի ջա դե պի վե րա կանգ նում 

թե շա րու նակ վող կո ռուպ ցիոն գոր ծի թղթա պա նակ, 
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հա ճախ անհ նա րին է ստեղ ծել հա նե լու կի ամ բող ջա

կան պատ կե րը: Քննիչ ներն ի մի են բե րում հա նե լու կի 

որ քան կա րող են շատ՝ բա վա կա նա չափ մա սեր, որ

պես զի դա տա վո րին ներ կա յաց նեն  կա տար ված հան

ցա գոր ծութ յուն նե րի պատ կե րը: Դա տա վո րի գործն է 

ո րո շել, թե արդ յոք հա նե լու կը բա վա կա նա չափ պարզ է 

կաս կած յա լին դա տա պար տե լու հա մար, թե՝ ոչ: 

  Մտա ծել դա տա խա զի նման: Դա տա խա զի գոր ծը 

դեպ քը դա տա վո րին ներ կա յաց նելն է: Լա վա գույն հնա

րա վոր ի րա վի ճա կում դա տա խա զը սո վո րա բար ներ

գրավ ված է ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում 

և  կա րող է ուղ ղութ յուն ցույց տալ քննչա կան թի մին171: 

Քննիչ նե րի հա մար կար ևոր է մշտա պես ի րա զեկ լի նել 

դա տա խա զի դե րա կա տա րութ յան մա սին:

  Մտա ծել մե ղադր յա լի փաս տա բա նի նման: Քն նութ յան 

նպա տա կը ա պա ցույց ներ հա վա քելն է: Ա պա ցույ ցը 

կա րե լի է նկա րագ րել իբրև հան ցա գոր ծութ յանն առնչ

վող փաս տե րի հա վա քում: Այդ փաս տե րը հա ճախ հա

վաք վում են այն վար կա ծը պաշտ պա նե լու հա մար, որ 

կաս կած յա լը կա տա րել է խնդրո ա ռար կա հան ցա գոր

ծութ յու նը: Մե ղադր յալ նե րի պաշտ պան նե րը ա ռաջ 

են տա նում այն գա ղա փա րը, որ ներ կա յաց ված 

թղթա պա նա կում172 պետք է ա պա ցույց ներ լի նեն 

նաև հօ գուտ մե ղադր յա լի: 

Ի րա կա նա ցու մը:
Կա տա րել ա ռա ջադ րանք
նե րը

• ծրագ րից չշեղ վել.

• գոր ծու նեութ յու նը խնամ քով նա խա պատ րաս տել 

(կազ մել զննման ծրա գիր, ստու գել հաս ցե նե րը և 

 կեն սագ րա կան տվյալ նե րը և  այլն).

• հրա հան գել  դետեկտիվներին և  ամ փո փել արդ

յունք նե րը՝ ա պա հո վե լով, որ մինչ ա ռա ջադ րան քը 

կա տա րե լը նրանք լավ նա խա պատ րաստ վեն և 

 տե ղե կաց վեն: Աշ խա տան քը կա տա րե լուց հե տո



365

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

արդ յունք նե րի ամ փո փու մը ե րաշ խա վո րում է հա

վա քած բո լոր տե ղե կութ յուն նե րի և  ա պա ցույց նե

րի ա պա հով լի նե լը.

• վեր լու ծել զա նա զան գոր ծու նեութ յան տե սակ նե

րի արդ յուն քը, որ պես զի ո րոշ վեն քննութ յան   նոր 

ուղ ղութ յուն նե րը:

Ա վար տում:
Վեր ջին քայ լը

Այս փու լում քննչա կան բո լոր գոր ծո ղութ յուն ներն 
ա վարտ վել են, ա պա ցույց նե րը՝ հա վաք վել: Թե պետ 
բո լոր ա պա ցույց նե րը պետք է բա ցա հայտ վեն դա
տա րա նում, սա կայն կան հան գա մանք ներ, ո րոնք 
ար գե լում են բա ցա հայ տու մը:

Այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք հա վաք վել են գաղտ
նի գոր ծո ղութ յուն նե րի շնոր հիվ, թե պետ օ րի նա կան 
կեր պով են ստաց վել, սա կայն կա րող են պի տա նի 
չլի նել: Սա կա րող է լի նել այն դեպ քում, երբ դրա նով 
բա ցա հայտ վում է գաղտ նի աղբ յու րի ինք նութ յու նը 
կամ այն մե թո դը, ո րով հա վա քել են ա պա ցույ ցը, և 
 կար ծում են, որ դա պետք է գաղտ նի պա հել: Կարող 
են լի նել ո րոշ մե թոդ ներ՝ գաղտ նի պա հե լու տե ղին 
պատ ճառ ներ: Սա կայն  դա պետք է գնա հատ վի 
քննութ յան վաղ փու լե րում:

Այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք հա վաք վում են (ի րա
վա խախ տում ա նե լու) վնաս հասց նե լու մի ջո ցով կամ 
ոս տի կա նութ յան հա կաի րա վա կան վար քագ ծի կամ 
ա նար դար աշ խա տե լու արդ յուն քում, չպետք է ներ
կա յաց վեն դա տա րան: Փաս տո րեն, այն գոր ծե րը, 
ո րոնք այ դօ րի նակ ա պա ցույց ներ են պա րու նա կում, 
կաս կած են ներ կա յաց նում, և  ա վագ ոս տի կան նե րը 
պետք է ո րո շեն դրանք չներ կա յաց նել դա տա րան: 

3.5. Քն նութ յան ընթացքում ո րո շում նե րի կա յա ցու մը  

Քն նութ յան վերաբերյալ ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը կար ևոր է կո ռուպ
ցիա յի քննութ յու նը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում կազմակերպելու ա ռու մով՝ կապ
ված հատ կա պես  ո րո շում նե րի ար ձա նագր ման ձևի հետ: Ո րակն ա պա հո վե լու և  սահ
մա նա փակ վա ծութ յու նը կան խար գե լե լու հա մար ա ռաջ են քաշ վել ո րո շա կի  հնարանք
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ներ ու մե թոդ ներ. գոր ծըն կե րա յին գնա հատ ման մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծումն ու ՀՕ ԹԱի 
(հա մա մաս նութ յուն, օ րի նա կա նութ յուն, թույ լատ րե լիութ յուն և  անհ րա ժեշ տութ յուն) մե
թո դա բա նութ յու նը: Այս են թա բաժ նում ներ կա յաց ված են ա ռա ջար կութ յուն ներ այն մա
սին, թե ինչ պես նա խա ձեռ նել քն նութ յան ժա մա նակ ո րո շում նե րի կա յա ցու մը:

Ար ձա նագ րութ յուն նե րի մա սին ո րո շում ներ: Թա փան ցի կութ յունն ա պա հո վե լու և 
 գոր ծըն կե րա յին գնա հատ մանն ու հսկո ղութ յանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով  քն նութ յան 
ժա մա նակ  անհ րա ժեշտ է ար ձա նագ րել կար ևոր ո րո շում նե րը: Այդ ար ձա նագ րութ յուն
նե րում պետք է ամ փոփ վեն  քննվող վար կած ներն ու սցե նար նե րը, քննութ յան ուղ ղութ
յուն նե րը, կաս կած յալ նե րի նե րա ռու մը կամ բա ցա ռու մը և գաղտ նի մե թոդ նե րի կի րա
ռութ յու նը, խու զար կութ յան վե րա բեր յալ կար գադ րութ յուն նե րը և  այլն: Ա վագ քննի չը 
պա տաս խա նա տու է ո րո շում նե րի ար ձա նագ րութ յան հա մար: Ա վագ քննիչ նե րը  հաշ
վե տու կլի նեն ի րենց ո րո շում նե րի հա մար, ուս տի ո րո շում նե րի մա սին ար ձա նագ րութ
յուն նե րի պահ պա նու մը կօգ նի հաս կա նա լու այդ ո րո շում նե րի հիմ նա վոր վա ծութ յու նը: 
Ո րոշ ման հիմ նա վո րու մը նույն պես պետք է ար ձա նագր վի:

Պա տու հան 5: Ա պա ցույց նե րի հա վա քու մը, պահ պա նու մը և  ար ձա նագ րու մը

Ու շադ րութ յուն պետք է դարձ վի  ա պա ցույց նե րի հա վաք ման, պահ պան ման ու ար ձա
նագր ման ձևին: Ա պա ցույց նե րի հա մար ա նընդ հատ պետք է պա տաս խա նա տու լի նեն (հա
շիվ տան) դ րանց հայտ նա բեր ման ժա մա նակ վա նից մինչև դրանք դա տա րան ներ կա յաց նե
լը173:

Որ քան մեծ է ա պա ցույց նե րով զբաղ վող մարդ կանց թի վը, այն քան մեծ է փո խանց ման 
ժա մա նակ ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի պահ պա նութ յան հա մա կար գի խա փան ման  հնա րա վո
րութ յու նը: Այդ հա մա կար գի ցան կա ցած խա փա նում կա րող է ա պա ցույց ներն ա նըն դու նե լի 
դարձ նել: Հա մա կար գը բա րե լա վե լու նպա տա կով հար կա վոր է ճա նա չել հե տաքրք րութ յան 
հետև յալ կե տե րը՝

• ա պա ցույց նե րով զբաղ վող մարդ կանց փոքր թիվ.

• նշան դնել բո լոր ա պա ցույց նե րի վրա. յու րա քանչ յուր ա պա ցույ ցի վրա  պետք է նշել գո

նե ամ սա թիվն ու  ձեռք բեր ման վայ րը.

• յու րա քանչ յուր ա պա ցույ ցի հա մա րը կամ ծած կա գի րը. այդ ե զա կի հա մա րը կամ ծած

կա գի րը քն նութ յան ժա մա նակ չի փոխ վի և  կօգ տա գործ վի այդ ա պա ցույ ցին վե րա բե

րող    յու րա քանչ յուր (դա տա փոր ձա գի տա կան) զե կույ ցում.

• օգ տա գոր ծել պի տակ ներ` ա պա ցույ ցի վրա նշան դնե լու հա մար, կամ օգ տա գոր ծել 

ծրար ներ կամ պո լիէ թի լե նա յին տոպ րակ ներ կամ պլաս տիկ տա րա ներ, ո րոնց վրա առ

կա է պի տա կը դնե լու հա մար բա վա կա նա չափ մեծ տեղ.
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• ու նե նալ ա պա հով պա հես տա րան և ն շա նա կել ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի պահ պա նութ

յան հա մար պա տաս խա նա տու ոս տի կա նի, ով գրան ցում է ա պա ցույց նե րի ստա ցու մը 

և  վե րա դար ձը:

ՀՕ ԹԱի մե թո դա բա նութ յու նը կա րող է օգ նել հիմ նա վո րե լու կա յաց ված ո րո շում
նե րը: Բո լոր ո րո շում նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն հետև յալ չորս պա հանջ նե րին՝

1. հա մա մաս նութ յուն: Արդ յո՞ք այն հա մա չափ է, կա րո՞ղ է, արդ յոք, քննի չը գործն ա նել 
ա վե լի պա կաս մի ջոց նե րով.

2. օ րի նա կա նութ յուն: Արդ յո՞ք դա օ րի նա կան է. կա՞, արդ յոք, օ րենք, ո րը թույլ է տա լիս 
քննի չին այդ պես ա նել.

3. թույ լատ րե լիութ յուն: Արդ յո՞ք հիմ նա վոր ված թույ լատ րե լի է այդ պես վար վել. արդ
յո՞ք դա ծախ սարդ յու նա վետ է.

4. անհ րա ժեշ տութ յուն: Արդ յո՞ք հար կա վոր է դա ա նել, արդ յո՞ք նույն բա նե րին կա րե լի 
է հաս նել մեկ այլ ձևով:

Գոր ծըն կե րա յին գնա հա տում ներ: Ար ձա նագր ված ո րո շում նե րը չա փա զանց օգ տա
կար գոր ծիք ներ են գոր ծըն կե րա յին գնա հա տում կա տա րե լու հա մար: Գոր ծըն կե րա յին 
գնա հատ ման մե թո դը կի րառ վել է շատ երկր նե րում՝ քն նութ յան ո րակն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով: Թե պետ կո ռուպ ցիա յի քն նութ յու նը բնույ թով բա վա կա նին տար բեր վում է 
մար դաս պա նութ յան քն նութ յու նից, գոր ծըն կե րա յին գնա հա տու մը կա րե լի է կի րա ռել: 
Այդ գնա հա տում ներն օգ նում են կան խար գե լե լու սահ մա նա փակ վա ծութ յու նը, պար զե
լու քննութ յան ուղ ղութ յուն նե րը, ո րոնք ան տես վել են քննչա կան թի մի կող մից, և  ա պա
հո վե լու քն նութ յան թա փան ցի կութ յունն ու օ րի նա կա նութ յու նը:

Սահ մա նա փակ վա ծութ յան կան խար գե լու մը: Ցան կա ցած քրեա կան գոր ծով քննութ
յան ժա մա նակ՝ լի նի մար դաս պա նութ յան դեպք, կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան 
քննութ յուն թե կո ռուպ ցիոն գործ, մշտա պես առ կա է սահ մա նա փակ վա ծութ յան վտան
գը: Սահ մա նա փակ վա ծութ յու նը կամ հաս տատ ման կան խա կա լութ յունն առ կա են բո լոր 
հան գա մանք նե րում, և  դա դժվար է կան խար գե լել: Կան բարդ հո գե բա նա կան մե խա
նիզմ ներ, ո րոնք խրա խու սում են սահ մա նա փակ վա ծութ յան ի հայտ գա լը: Հաս տատ ման 
կան խա կա լութ յու նը վե րա բե րում է քննի չի կող մից այն տե ղե կատ վութ յա նը կողմ լի նե լու 
միտ մա նը, ո րը հաս տա տում է նրա վար կա ծը, այլ ոչ թե պարզ, հա սա րակ փաս տե րը:

Ոս տի կան նե րը կա րող են ձգտել սահ մա նա փակ ձևով ձևա կեր պե լու ի րենց տե սա
կետ նե րը կամ հա սա նե լի  տե ղե կատ վութ յան հի ման վրա հապշ տապ եզ րա կա ցութ յուն
ներ ա նե լու: Ծայ րա հեղ դեպ քե րում նրանց կան խա կա լութ յու նը կա րող է հան գեց նել 
ա պա ցույց նե րի կեղծ ման, որ պես զի պաշտ պա նեն ի րենց տե սա կե տը:

Քննիչ նե րը պետք է տեղ յակ լի նեն «խմբա կա յին մտա ծո ղութ յան» մա սին: Խմբա կա
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յին գոր ծըն թաց նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել սխալ գա ղա փար ներ և  ան հատ նե րին դնել 
ճնշման տակ, որ պես զի նրանք ըն դու նեն ընդ հա նուր տե սա կե տը:

Սահ մա նա փակ վա ծութ յու նը կան խար գե լե լը և՛ դետեկտիվների, և՛ քն նութ յան ղե
կա վար նե րի ու դա տա խազ նե րի հա մա տեղ պա տաս խա նատ վութ յունն է: Բո լոր մա կար
դակ նե րում այս եր ևույ թի մա սին ի րա զեկ վա ծութ յու նը պետք է խրա խուս վի: Ար դա րա
դա տութ յան ա նարդ յու նա վե տութ յու նը, ո րը սահ մա նա փակ վա ծութ յան արդ յունքն է, 
կոր ծա նա րար ազ դե ցութ յուն ու նի ոս տի կա նութ յան օ րի նա կա նութ յան և վս տա հութ յան 
վրա: Սահ մա նա փակ վա ծութ յու նը կան խար գե լե լու լա վա գույն փոր ձի ո րոշ օ րի նակ ներ 
ամ փոփ կեր պով ներ կա յաց ված են ստորև բեր վող Պա տու հան 6ում:

Պա տու հան 6: Սահ մա նա փակ վա ծութ յու նը կան խար գե լե լու լա վա գույն փոր ձը174

• Բարձ րաց նել սահ մա նա փակ վա ծութ յան սպառ նա լի քի մա սին ի րա զեկ վա ծութ

յու նը:

• Ստեղ ծել մշա կույթ, որ տեղ քննիչ նե րը գա ղա փար ներ կի սե լու հար ցում ի րենց 

ա պա հով են զգում:

• Հա վա տա րիմ լի նել քն նութ յան նպա տակ նե րին ու խնդիր նե րին:

• Պար զել վար կած նե րի վրա հիմն ված քննութ յան ուղ ղութ յուն նե րը և  կի րա ռել 

ստուգ ման ու կեղծ ման հնարք ներ:

• Բաց պա հել քննութ յան բո լոր տար բե րակ նե րը:

• Վեր լու ծել բո լոր քն նութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, ա պա  եզ րա կա ցութ յուն ներ 

ա նել:

• Ստեղ ծել ո րո շում ներ կա յաց նե լու թա փան ցիկ մի ջա վայր:

• Ար ձա նագ րել ո րո շում նե րը:

• Կի րա ռել գոր ծըն կե րա յին գնա հատ ման մե թոդ ներ:

3.6. Դա տա խա զութ յան դե րա կա տա րութ յու նը

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ ի րա վա պահ գոր ծու նեութ յան և  դա տա խազ
նե րի միջև փոխ հա րա բե րութ յուն ներն էա կան դեր են խա ղում կո ռուպ ցիան հա ջո ղութ յամբ 
սան ձե լու գոր ծում:

Հա տուկ կար ևո րութ յուն ու նեն կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի պա տաս խա նա տվութ յուն 
ու նե ցող կա ռույց(ներ)ի և  դա տա խա զութ յան ու դա տա րան նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը: 
Դրանք էա կան են կո ռուպ ցիոն գոր ծե րը դա տա րան տա նե լու և  դա տե լու հար ցում: Այս պի
սով, ե թե ու շադ րութ յուն չի դարձ վում դա տա խազ նե րի ու դա տա րան նե րի կա րո ղութ յուն նե րն 
ամ րապն դե լուն, ա պա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ջան քե րը հա վա նա կան է տա պալ վեն:
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Դա տա խա զի դե րա կա տա րութ յու նը երկ րից եր կիր տար բեր է. դա տա խա զը կա րող է ու
նե նալ քննչա կան ի րա վա սութ յուն ներ և  ներգ րավ ված լի նել ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծում: 
Այլ հա մա կար գե րում դա տա խազն ու նի ամ բող ջա պես ան կախ դե րա կա տա րութ յուն և  ներ
գրավ ված չէ  քննութ յան գոր ծըն թա ցում:

Խոր հուրդ է տրվում սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն ծա վա լել դա տա խա զի հետ, քան զի դա 
զո րաց նում է քն նութ յան ներ գոր ծութ յու նը: Դա տա րան ներ կա յաց վե լիք հար ցե րի վե րա բեր
յալ հա մա տեղ գա ղա փար նե րը և խնդ րո ա ռար կա գոր ծի մա սին միմ յանց հետ կի սած տե
ղե կատ վութ յու նը մե ծաց նում են կո ռուպ ցիա յի քն նութ յան և՛ արդ յու նա վե տութ յու նը, և՛ ներ
գոր ծութ յու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ոս տի կան նե րը միշտ պետք է հի շեն, որ դա տա խազ նե րը չեն 
կա րող ներգ րավ ված լի նել կո ռուպ ցիոն գոր ծե րում: Սա հատ կա պես վե րա բե րում է կո ռուպ
ցիա յի ձգձգված, հա մա կար գա յին ձևե րին:

3.7.  Ոս տի կա նութ յան հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը 
 կար գա վո րե լը

Պար տա դիր չէ, որ ոս տի կա նութ յան հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը և  կո ռուպ ցիան 
նույ նը լի նեն, և դ րա դեմ պայ քա րեն նույն կերպ: Ոս տի կա նութ յան հա կաի րա վա կան 
վար քագ ծին չպետք է վե րա բեր վեն իբրև հան ցա գոր ծութ յան, մինչև չպարզ վի, որ այդ 
հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը հան ցա վոր բնույթ ու նի: Ոչ է թի կա կան վար քա գի ծը պետք 
է դի տարկ վի իբրև ղե կա վա րութ յան/ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց հան դի սա ցող 
հարց: Ներ քին քն նութ յան և  հա կա կո ռուպ ցիոն ստո րա բա ժա նում նե րը մե ծաց նում են 
ի րենց օ րի նա կա նութ յու նը, ե թե կենտ րո նա նում են ա վե լի շուտ տար բե րա կիչ կո ռուպ
ցիոն հար ցե րի, այլ ոչ թե այս պես կոչ ված վար չա կան հա կաի րա վա կան վար քագ ծի վրա: 
Վար չա կան քն նութ յան և  քրեա կան գոր ծով քննութ յան միջև տար բե րա կու մը պետք է 
կա տար վի, որ պես զի մե ծա նա ոս տի կան նե րի վստա հութ յունն ի րենց սե փա կան ներ քին 
ըն թա ցա կար գե րի նկատ մամբ: Պետք է պարզ լի նի, որ հա կաի րա վա կան վար քա գիծն 
ա նըն դու նե լի է, սա կայն քա նի դեռ հան ցա գոր ծութ յուն ներ չեն կա տար վել, դա կա րե լի 
է կար գա վո րել կազ մա կեր պութ յան ներ սում: Կո ռուպ ցիա յի՝  քրեա կան գոր ծով քննութ
յու նը կար գա վոր վում է քրեա կան դա տա վա րութ յան կա նոն նե րով ու ա պա ցույց նե րով: 
Ներ քին վար չա կան քննութ յու նը կար գա վոր վում է աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րով 
ու վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քով:

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներն ու նեն եր կու մատ չե լի մի ջոց, ո րոն ցով կար գա
վոր վում են փոքր մի ջա դե պերն ու մե ղադ րանք նե րը՝

1. Միջ նոր դութ յուն: Միջ նոր դութ յու նը մի գոր ծըն թաց է, որ տեղ մե ղադր վող ոս տի
կան նե րին հնա րա վո րութ յուն են տա լիս վե րա նա յելու ի րենց գոր ծո ղութ յու նը: Չե
զոք միջ նորդն օգ նում է կող մե րին այն պես ի մի բե րել, որ դա փո խա դարձ կեր պով 
գո հա ցու ցիչ լի նի: Մե ղադր վող ոս տի կան նե րը կա րող են ըն դու նել, որ բո ղո քար կու
նե րը տու ժած լի նե լու  ի րա կան պատ ճառ ներ ու նեն: Սա փոքր մե ղադ րանք նե րը 
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կար գա վո րե լու հար մար ձև  է և, սո վո րա բար, կոպ տութ յան կամ ան գոր ծութ յան 
մա սին բո ղոք նե րի գո հա ցու ցիչ  ար ձա գանք: Դա կա րող է կի րառ վել ա վե լի լուրջ 
մե ղադ րանք նե րի նկատ մամբ, ինչ պի սիք են՝ ա հա բե կու մը կամ կեղծ ձեր բա կա
լութ յու նը, հատ կա պես եթե չկան հիմ նա վոր ա պա ցույց ներ: Միջ նոր դա կան գոր ծ
ըն թա ցի արդ յուն քում ոս տի կան նե րը կա րող են ա վե լի ի րա զեկ լի նել ի րենք ի րենց 
մա սին  և  բա րե լա վել ի րենց վար քա գի ծը: Դա ղե կա վար նե րին թույլ կտա վաղ 
կան խար գել ման ազ դան շան ներ ու ղար կել:

2. Ղե կա վար նե րի կող մից տրվող լու ծում ներ: Ոս տի կա նութ յան ղե կա վար նե րը պետք 
է ու նե նան ի րա վա սութ յուն ներ և  գոր ծո ղութ յուն նե րի ա զա տութ յուն` ղե կա վար 
ձևով կար գա վո րե լու փոքր մե ղադ րանք նե րը: Դա նրանց թույլ կտա լու ծել փոքր 
հիմ նախն դիր նե րը՝ ա ռանց դա տա կան կար գով հե տապնդ ման բե ռի: Փոքր մի ջա
դե պե րը կա րող են կար գա վոր վել ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րով, զո
րօ րի նակ՝ խորհր դատ վութ յամբ, ուղ ղութ յուն ցույց տա լով, վե րա պատ րաստ մամբ 
կամ վե րահս կո ղութ յամբ: Այն պի սի վար չա կան պա տիժ ներ, ինչ պի սիք են ֆոր
մալ նա խազ գու շա ցու մը կամ վճա րո վի ար ձա կուր դա յին օ րե րը կրճա տե լը,  փոքր 
պրոբ լեմ նե րը լու ծե լու արդ յու նա վետ մի ջոց են: Դա ա նե լու հա մար պետք է լի նի 
ի րա վա կան հիմք, ո րով հետև ղե կա վար նե րի ձեռ նար կած պատ ժիչ մի ջոց նե րը հա
ճախ վեր են նրանց հա յե ցո ղութ յու նից:

Փոքր մի ջա դե պե րի նկատ մամբ ղե կա վա րութ յան ար ձա գան քը կա րող է    աշ խա տա
վայ րում հա մա կար գա յին հար ցե րին ու շադ րութ յուն դարձ նե լու հնա րա վո րութ յուն լի նել 
և, ո րո շա կի ա ռու մով, ա պա գա մի ջա դե պե րի հա մար չա փա նիշ ներ սահ մա նել: Սա ու նի 
և՛ դրա կան, և՛ բա ցա սա կան կող մեր, և  հետ ևանք նե րը պետք է լրջո րեն քննարկ վեն: 

4րդ գլ խում ներ կա յաց ված է ըն դար ձակ մո տե ցում, թե ինչ պես  պայ քա րել այ դօրի
նակ հիմ նախն դիր նե րի դեմ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան մա կար դա կում, երբ ոս տի
կան նե րի վար քա գի ծը ոչ է թի կա կան է, սա կայն չի կա րող կո ռուպ ցիա հա մար վել:
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Այս բաժ նում քննարկ վում են տար բեր հա մա տեքս տե րում հաշ վի առն վե լիք ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը, երբ պայ քա րում են կո ռուպ ցիա յի դեմ: Գլուխ 1ում ներ կա յաց ված 
է այն ցան ցը, որ տեղ նկա րագր ված են այդ հա մա տեքս տե րին վե րա բե րող կո ռուպ ցիա յի 
հիմ նա կան ձևե րը: Այս տեղ՝ Գլուխ  7ում, լու սա բան վում են այդ ի րա վի ճակ նե րում կո
ռուպ ցիան քն նե լու ըն թաց քում հան դի պող կոնկ րետ հիմ նախն դիր ներն ու դժվա րութ
յուն նե րը, ներ կա յաց վում են ա ռա ջար կութ յուն ներ:

4.1. Հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր ներ

4.1.1. Հիմ նախն դիր նե րը և դժ վա րութ յուն նե րը

• Ար մա տա ցած կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կերպ:

• Ոս տի կա նութ յու նը, ար դա րա դա տութ յու նը, ի րա վա կան ու քա ղա քա կան հա մա

կար գերն ան կազ մա կերպ են, իսկ  նրանց կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կը՝ բարձր:

• Ան ցած հա կա մար տութ յուն նե րը նպաս տել են խմբե րի միջև լար վա ծութ յա նը՝ էթ

նի կա կան, ցե ղա յին, կլա նա յին, ինչ պես նաև կոնկ րետ շա հե րին, որոնք գե րիշ խում 

են ազ գա յին շա հե րի նկատ մամբ:

• Մի ջազ գա յին հան րութ յու նը ճնշում է գոր ծադ րում հա կա մար տութ յան ըն թաց քում 

կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը քննե լու հա մար:

• Շատ ոս տի կան ներ ներգ րավ ված են ե ղել հա կա մար տութ յուն նե րում, և 

 հան րութ յու նը նրանց կաս կա ծան քով է վե րա բեր վում:

4.1.2. Պա հանջ ներ և  ա ռա ջար կութ յուն ներ

Հետև յալ խնդիր ներն ա ռա վել ման րա մասն քննարկ վում են այլ գլուխ նե րում:

• Մշա կել ի րա վա կան դաշտ:

• Ստեղ ծել ան կախ դա տա խա զա կան և  հա կա կո ռուպ ցոին կազ մա կեր պութ յուն ներ:

• Նոր անձ նա կազմ հա վա քագ րե լու նպա տա կով անց կաց նել ընտ րութ յուն:

Կո ռուպ ցիա յի քն նութ յու նը 
կոնկ րետ հա մա տեքս տե րում

4
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4.2. Ան ցու մա յին երկր ներ

4.2.1. Հիմ նախն դիր նե րը և դժ վա րութ յուն նե րը

• Դե պի շու կա յա կան տնտե սութ յուն ան ցու մը նպաս տել է կազ մա կերպ ված հան ցա

վո րութ յան կող մից շա հույթ նե րի և  իշ խա նութ յան ա վե լաց մա նը:

• Քա ղա քա կա նութ յան, տնտե սութ յան և  կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան միջև 

կա պե րը դյու րաց նում են հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիա յի զար գա ցու մը և դժ վա

րաց նում քն նութ յու նը:

• Դժվա րութ յուն ներն ա վե լա նում են հա մա պա տաս խան օ րենսդ րութ յան և 

 ռե սուրս նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով:

• Մանր կո ռուպ ցիան ոս տի կա նութ յա նը բնո րոշ է:

4.2.2. Պա հանջ ներ և  ա ռա ջար կութ յուն ներ

• Մշա կել հա մա պա տաս խան օ րենսդ րութ յուն:

• Ստեղ ծել հա կա կո ռուպ ցիոն կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք ու նեն դա տա կան 

կար գով հե տապն դե լու ի րա վա սութ յուն և  կա րող են օգտ վել հա տուկ քննչա կան 

ի րա վա սութ յուն նե րից, զո րօ րի նակ՝ մի ջոց նե րի բռնագ րա վու մից: 3րդ  օ րի նա կում 

բեր ված՝ Խոր վա թիա յի մո դե լը ներ կա յաց նում է հե տաքր քիր օ րի նակ:

Օ րի նակ 3: ՈՒՍ ԿՈԿ, Խոր վա թիա
Ի րա վա պահ տի պի կա ռույց (մաս նա գի տաց ված դա տա խա զա կան ծա ռա յութ յուն)

Կո ռուպ ցիան և  կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յու նը ճնշե լու Խոր վա թիա յի գրա
սեն յա կը (ՈՒՍ ԿՈԿ) կա տա րում է դա տա խա զութ յան գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք վե րա բե րում 
են փո ղե րի լվաց մա նը և  կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծութ յու ննե րին, ինչ պես նաև մի քա նի 
այլ ի րա վա խախ տում նե րի տի պե րին, ո րոնք առնչ վում են կազ մա կերպ ված հան ցա վո
րութ յան գոր ծու նեութ յա նը: ՈՒՍ ԿՈԿի ըն թա ցա կար գերն ու կա նո նադ րութ յու նը նման 
են դա տա խա զութ յան ըն թա ցա կար գե րին ու կա նո նադ րութ յա նը: Ար դա րա դա տութ յան 
նա խա րա րութ յունն ար ձա կում է ներ քին կա նոն ներ և  հաս տա տում գրա սեն յա կի անձ
նա կազ մի կա ռուց ված քը: ՈՒՍ ԿՈԿի ղե կա վա րը նշա նակ վում է գլխա վոր դա տա խա զի 
կող մից՝ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի և  ազ գա յին դա տա խազ նե րի խմբի կար ծիքն 
ստա նա լուց հե տո: ՈՒՍ ԿՈԿին նրա կա ռուց ված քում հա կա կո ռուպ ցիոն և  հան րա յին 
կա պե րի վար չութ յան առ կա յութ յամբ տրված է մաս նա գի տաց ված հա կա կո ռուպ ցիոն 
գե րա տես չութ յան բնու թա գիր: Այդ վար չութ յու նը պա տաս խա նա տու է հան րութ յա նը 
կո ռուպ ցիա յի պատ ճա ռած վնաս նե րի, այն կան խար գե լե լու մե թոդ նե րի և  մի ջոց նե րի
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մա սին տե ղե կաց նե լու հա մար: Այն նաև ղե կա վա րում է Ազ գա յին հա կա կո ռուպ ցիոն 
ծրագ րի գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նում նա խա տես ված գոր ծու նեութ յու նը, պատ րաս
տում է զե կույց ներ և  վեր լու ծութ յուն կո ռուպ ցիա յի ձևե րի ու պատ ճառ նե րի մա սին,  
ա ռա ջար կում փո փո խութ յուն ներ գոր ծող օ րենսդ րութ յան մեջ: ՈՒՍ ԿՈԿը զար գա նում 
է իբրև ի րա վա պահ ծա ռա յութ յուն, և  կո ռուպ ցիան կան խար գե լե լու նրա գոր ծա ռույ
թը կար ծես թե կորց նում է իր պատ կա նե լութ յու նը Խոր վա թիա յի ինս տի տու ցիո նալ 
շրջա նա կին:

4.3. Զար գա ցող երկր ներ

4.3.1. Հիմ նախն դիր նե րը և դժ վա րութ յուն նե րը

• Գե րիշ խում են կո ռուպ ցիա յի փոքր ձևե րը: 

• Կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պը սո վո րա կան բան է բիզ նե սում և  քա ղա քա կա նութ յան մեջ:

• Ի մաստ չու նի կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում հրա տա պութ յուն մտցնել:

• Հա մար ժեք կա ռա վար ման և  օ րենսդ րութ յան, ինչ պես նաև հա կա կոռուպ ցիոն ոս տի

կա նա կան ստո րա բա ժա նում նե րի բա ցա կա յութ յու նը:

4.3.2. Ա ռա ջար կութ յուն ներ

• Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու հա մար մշա կել գոր ծող և  հա մա պար փակ հա մա

կարգ:

• Ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նել այն գոր ծե րի վրա, ո րոնք թույլ են տա լիս գոր ծել 

հա ջո ղութ յուն նե րի հի ման վրա և  ամ րապն դել հան րութ յան վստա հութ յու նը այդ 

հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին տե ղե կաց նե լու մի ջո ցով:

4.4. Զար գա ցած երկր ներ

4.4.1. Հիմ նախն դիր նե րը և դժ վա րութ յուն նե րը

• Ոս տի կա նութ յու նում և  դա տա կան հա մա կար գում կո ռուպ ցիան ցածր է:

• Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յա նը վստա հում են:

• Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յու նը, թմրա դե ղե րի և  մարդ կանց ա նօ րի նա կան 

շրջա նա ռութ յու նը և  փո ղե րի լվա ցու մը մե ծաց նում են կո ռուպ ցիոն ռիս կե րը:

• Կո ռուպ ցիա յի ո րոշ ձևեր դժվար է բա ցա հայ տել, քա նի որ  օգտ վում են կա տա րե
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լա գործ ված մե խա նիզմ նե րից:

• Պե տա կան տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րի (ֆի նան սա կան, հար կա յին, սո ցիա լա

կան, ոս տի կա նութ յուն) ինք նա վա րութ յու նը և  մաս նա վոր հատ վա ծի ա կա նա վոր 

դիր քը կան խար գե լում են հա մախմբ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը:

4.4.2. Ա ռա ջար կութ յուն ներ

• Փո փո խել օ րենսդ րութ յու նը, որ պես զի բո լոր տե սա կի անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն

նե րը նե րառ վեն ա վե լի ըն դար ձակ հա մա տեքս տում կո ռուպ ցիա յի քն նութ յուն նե րը 

վա րե լու նպա տա կով:

• Վար ձել բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րի այն ո լորտ նե րում, որ տեղ կա րող է տե ղի ու

նե նալ կա տա րե լա գործ ված կո ռուպ ցիա՝, օր.՝  ֆի նանս նե րի բնա գա վա ռում:

• Ոս տի կա նութ յու նում զար գաց նել բարձր ո րա կա վո րում ստա ցած  մաս նա գետ նե

րով հա գե ցած հա կա կո ռուպ ցիոն ստո րա բա ժա նում ներ:
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Այս բաժ նում բեր վում են ծրագ րե րի, մո դել նե րի և  մո տե ցում նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք 
ձեռ նարկ վել են զա նա զան հա մա տեքս տե րում: Տե ղե կատ վութ յու նը նա խա տես ված է 
հա կա կո ռուպ ցիոն մե թոդ նե րի ըն դու նու մը ղե կա վա րե լու հա մար՝ դի տար կե լով, թե զա
նա զան ոս տի կա նա կան կա ռույց ներ ինչ պես են օգ տա գոր ծել քննչա կան մո դել նե րը, մե
թո դա բա նութ յու նը և ծ րագ րե րը կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում:

5.1. Ան կախ քննչա կան մո տե ցու մը

Աշ խար հում կան բազ մա թիվ հա կա կո ռուպ ցիոն կա ռույց ներ: Այս բաժ նի սահ ման նե
րում քննարկ վե լու են եր կու հիմ նա կան տե սակ ՝

1. բազ ման պա տակ կազ մա կեր պութ յուն ներ՝ օժտ ված ի րա վա պահ ի րա վա սութ յուն
նե րով.

2. ի րա վա պահ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող կա ռույց ներ:

1. Իրավապահ իրավասություններով օժտված բազմանպատակ կազմակեր
պություններ

Այս մո դե լը մեկ գե րա տես չութ յան  մո տեց ման օ րի նակ է, ո րը կան խար գել ման, հան
րա յին քա րոզ չութ յան և  տե ղե կատ վութ յան, մշտա դի տարկ ման և  քն նութ յան ըն թաց քում 
հիմն ված է քա ղա քա կա նութ յան, վեր լու ծութ յան և  տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա
բե րե լու մի ջո ցով կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու և  կան խար գել ման վրա: Բազ ման պա
տակ կազ մա կեր պութ յուն նե րին տրվում են ըն դար ձակ լիա զո րութ յուն ներ, թե պետ դա
տա կան կար գով հե տապն դու մը մնում է ա ռան ձին գոր ծա ռույթ, որ պես զի պահ պա նեն 
հա մա կար գում զսպում ներն ու հա կակ շիռ նե րը175:

Թե մա յին վե րա բե րող ծրագ րե րի, 
մո դել նե րի և  մո տե ցում նե րի 
գործ նա կան օ րի նակ ներ

5
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Օ րի նակ 4: Բազ ման պա տակ կազ մա կեր պութ յուն` ի րա վա պահ 
ի րա վա սութ յուն նե րով176

Լատ վիա: Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման ու դրա դեմ պայ քա րի բյու րոն
Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման ու դրա դեմ պայ քա րի բյու րոն (ԿՆԱԲ) բազ ման պա տակ 

հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին է, որն ստեղծ վել է 2002 թվա կա նին: Նրա ման դա տը նե րա ռում 
է կո ռուպ ցիա յի կան խար գե լու մը, կրթութ յու նը և քն նութ յու նը: ԿՆԱԲի գոր ծու նեութ յան 
տի րույ թում կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քն նութ յու նը և  պե տա կան պաշ տոն
յա նե րի գոր ծու նեութ յան ու քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի ֆի նան սա վոր ման վե րա
հսկողութ յունն է, կրթութ յու նը և  կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի վե րա բեր յալ ու սու ցու մը: Այն նաև 
իբրև կենտ րոն է ծա ռա յում ազ գա յին հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նութ յան հա մար: 
ԿՆԱԲը հան րա յին կա ռա վար ման հա մա կար գում ան կախ կա ռույց է՝ օժտ ված քննչա կան 
ի րա վա սութ յուն նե րով: Ստեղ ծու մից ի վեր ԿՆԱԲն  աս տի ճա նա բար հզո րա ցել է ա վե լի 
շատ ֆի նան սա կան ու մարդ կա յին ռե սուրս նե րով: 2006 թ. փետր վա րին նրա աշ խա տա
կից նե րի թի վը 127 էր, և ն րանց մեծ մասն աշ խա տում էր քրեա կան գոր ծե րով քննութ յուն
նե րի վրա: 2005 թ. ԿՆԱԲի բյու ջեն կազ մում էր մո տա վո րա պես 4.7 մի լիոն եվ րո: 2005 թ. 
ԿՆԱԲը հա մար վեց Լատ վիա յի ա մե նավս տա հե լի պե տա կան կա ռույց նե րից մե կը:

2.Իրավապահգործունեությունծավալողկառույցներ
Այս մո դե լը նե րա ռում է մաս նա գի տաց ման տար բեր ձևեր և  կա րող է կեն սա գործ

վել բա ցա հայ տող ու քն նող, ինչ պես նաև դա տա խա զա կան մար մին նե րում: Ի րա վա պահ 
տե սա կի կա ռույց նե րը նույն պես թույլ են տա լիս հա մակ ցել մաս նա գի տաց ված հա կա կո
ռուպ ցիոն բա ցա հայ տու մը, քն նութ յունն ու դա տա խա զութ յու նը մեկ մարմ նում: 

Օ րի նակ 5: Ի րա վա պահ տե սա կի կա ռույց 

Տնտե սա կան ու բնա պահ պա նա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քն նութ յան և  դա

տա կան կար գով հե տապնդ ման նոր վե գա կան պե տա կան մար մի նը
Տնտե սա կան ու բնա պահ պա նա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քն նութ յան և  դա

տա կան կար գով հե տապնդ ման նոր վե գա կան պե տա կան մար մինն ստեղծ վել է 1989 
թվա կա նին: Այն բա ցա հայ տում, քն նում և  դա տա կան կար գով հե տապն դում է բո լոր 
խո շոր, բարդ ու լուրջ գոր ծե րը, ո րոնք վե րա բե րում են տնտե սա կան ու բնա պահ
պա նա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րին, այդ թվում՝ կո ռուպ ցիա յին: Ինս տի տու ցիո նալ 
ա ռու մով այս ծա ռա յութ յու նը կազ մում է Ազ գա յին ոս տի կա նա կան տնօ րենութ յան 
մի մա սը, սա կայն ա ռան ձին դեպ քե րում կա րող է են թա կա լի նել դա տա խա զութ յան 
ի րա վա սութ յա նը: Ար ժե նշել, որ կազ մա կեր պութ յու նը զար գա ցել է եր կու ան կախ կա
ռույց նե րից և  այ սօր ներ կա յաց նում է դրանց ան բա ժա նե լի մա սը՝ այն հա տուկ ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յուն է և  մաս նա գի տաց ված դա տա խա զա կան ծա ռա յութ յուն:   
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Այս մո դել նե րի ընդ հան րութ յունն այն է, որ դրանք քն նում են հան րա յին աս պա րե
զում առ կա կո ռուպ ցիա յի բո լոր դեպ քե րը, և  այդ ա ռու մով դրանց գոր ծու նեութ յու նը 
սահ մա նա փակ ված չէ ոս տի կա նութ յան կո ռուպ ցիա յով կամ հա կաի րա վա կան վար քա
գ ծով: Վե րը նկա րագր ված հա կա կո ռուպ ցիոն գե րա տես չութ յուն նե րի մո դել ներն ընդգր
կում են ե րեք տե սա կի գոր ծա ռույթ՝

1. բարձր մա կար դա կի և  այլ գոր ծե րի քննութ յուն և  դա տա կան կար գով հե տա
պնդում.

2. կան խար գե լիչ աշ խա տանք, զո րօ րի նակ՝ քա ղա քա կան դա սըն թաց նե րի հա մար  
շա հե րի մատ յան նե րի ներ մու ծում.

3. հան րա յին կրթութ յան հա կա կո ռուպ ցիոն ծրագ րե րի խթա նում:
Կան ան կախ հա կա կո ռուպ ցիոն կազ մա կեր պութ յուն ներ ու նե նա լու ա ռա վե լութ յուն

ներ և  կո րուստ ներ: Ստորև բեր ված Աղ յու սակ 3ում ներ կա յաց ված է ոչ սպա ռիչ ցան կը:

Աղյուսակ3:Ան կախ հա կա կո ռուպ ցիոն   կազ մա կեր պութ յան ա ռա վե լութ յուն ներն

  ու կո րուստ նե րը

Առավելությունները Կորուստները

• Ազ դան շան է ու ղար կում այն մա սին, որ 

կա ռա վա րութ յու նը լրջո րեն գոր ծադ րում 

է հա կա կո ռուպ ցիոն ջան քեր:

• Հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հաս նե լու 

մաս նա գի տաց ման և  փոր ձա քն նութ յան 

բարձր աս տի ճա նի:

• Ա ջակ ցում է ինք նա վա րութ յան բարձր 

աս տի ճա նի, ո րը կա րե լի է ստեղ ծել կա

ռույ ցը կո ռուպ ցիա յից ու այլ ան հար կի 

ազ դե ցութ յուն նե րից  ա ռանձ նաց նե լու 

հա մար:

• Ա պա հո վում է տա րա ծութ յուն, ո րում 

կա ռույցն ա ռանձ նա նում է  գե րա տես

չութ յուն նե րից ու վար չութ յուն նե րից և 

 պա տաս խա նա տու է քն նութ յան հա մար:

• Հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ու նե նա

լու բո լո րո վին նոր կա ռույց, ո րը վա յե լում    

• Ա վե լի շատ վար չա կան ծախ սեր:

• Կա րող է հան գեց նել մե կու սաց ման, խո

չըն դոտ նե րի ու մրցակ ցութ յան՝  կա ռույ

ցի և     նրանց միջև, ում հետ այն պետք 

է հա մա գոր ծակ ցի, օր.՝  ի րա վա պահ նե

րի, դա տա խա զութ յան աշ խա տա կից

նե րի, աու դի տոր նե րի և  տե սուչ նե րի:

• Կա րող է դառնալ նոր հաստատությունում 

չընդգրկված՝ գոյություն ունեցող կա

ռույցների կարգավիճակի նսե մաց ման 

պատճառ:

• Կա րող է ա ռա ջաց նել մրցակ ցա յին քա

ղա քա կան ճնշում ներ այն խմբե րի կող

մից, ո րոնք հե տա մուտ են միև նույն 

ա ռաջ նա հեր թութ յա նը հան ցա վո րութ յա

նը վե րա բե րող այլ նա խա ձեռ նութ յուն նե

րի ա ռու մով:
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է թարմ մեկ նար կը, զերծ է կո ռուպ ցիա յից 

և այլ հիմ նախն դիր նե րից, ո րոնք կա րող 

են լի նել գո յութ յուն ու նե ցող կա ռույց նե

րում:

• Վա յե լում է  ա վե լի մեծ հան րա յին վստա

հութ յուն:

• Կա րող է ա պա հո վել ա վե լի լավ ան

վտան գութ յուն:

• Խրա խու սում է ա վե լի շատ քա ղա քա

կան, ի րա վա կան ու հան րա յին հաշ վետ

վո ղա կա նութ յուն:

• Ա վե լի շատ  հստա կութ յուն է ա պա հո վում 

ա ռա ջըն թա ցի, հա ջո ղութ յան և  ան հա ջո

ղութ յուն նե րի գնա հատ ման գոր ծում:

• Խրա խու սում է կո ռուպ ցիա յի դեմ ա վե լի 

ա րագ գոր ծո ղութ յուն ներ: Ա ռա ջադ րանք

նե րի հա մար նա խա տես ված մի ջոց ներն 

օգ տա գործ վում են, իսկ պաշ տոն յա նե րը 

են թա կա չեն ի րա վա պահ գոր ծու նեութ

յան ընդ հա նուր օ րեն քի, աու դի տի և 

ն մա նօ րի նակ կազ մա կեր պութ յուն նե րի 

մրցակ ցա յին ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րին:

• Նե րա ռում է կո ռուպ ցիա յի դեմ լրա ցու ցիչ 

ե րաշ խիք ներ այն ա ռու մով, որ  այն դրվում 

է մի վի ճա կի մեջ, երբ    մշտա դի տարկ ման 

է են թար կում սո վո րա կան ի րա վա պահ 

հա մայն քը և  հա կա ռա կը, ե թե կազ մա կեր

պութ յունն ին քը կո ռում պաց ված է:

• Կա րող է խո ցե լի լի նել այն մար գի նա լաց

նե լու կամ դրա արդ յու նա վե տութ յու նը 

նվա զեց նե լու փոր ձե րի նկատ մամբ՝ թեր

ֆի նան  սա վոր վող կամ անբավարար 

հաշվետու  կառույցների  կող մից.

5.2.Ներքինքննչականմոտեցում

Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան հնա րա վոր է հաղ թա հա րել հենց ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յան ներ սից՝ տե ղա կան հա կա կո ռուպ ցիոն ստո րա բա ժա նում ստեղ
ծե լու մի ջո ցով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կան ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ: Ոս տի կա նա կան 
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ծա ռա յութ յու նում հազ վա դեպ կա րե լի է գտնել  ներ քին գոր ծե րի ստո րա բա ժա նու մից 
ա ռանձ նաց ված որ ևէ ստո րա բա ժա նում: Ներ քին գոր ծե րի և  հա կա կո ռուպ ցիոն  քն նութ
յուն ներն այն քան նման են ու սեր տո րեն առնչ վող, որ դժվար է դրանք տար բե րա կել:

Պետք է ըն դու նել, որ ներ քին քննչա կան  մո տեց ման հետ կապ ված` կա րող են ի 
հայտ գալ տար բեր հիմ նախն դիր նե րը: Դրանք հա ճախ ստիպ ված են գործ ու նե նալ   
հատ կա ցում նե րի և  ռե սուրս նե րի հետ, սա կայն նաև` մաս նա գի տա կան չա փա նիշ նե րի 
ու հա վա քագր ման հետ:

Աշ խա տան քա յին տե սա կե տից ա մե նա հա վա նա կան խո չըն դո տը քննիչ նե րի հա մար 
կաս կած յալ ոս տի կա նին կաս կա ծի օ գու տը տա լու գայ թակ ղութ յունն է: Զննութ յուն նե րի 
ժա մա նակ նրանք կա րող են ա ռա ջար կել այլուրեքություն (ա լի բի), պատր վակ ներ տալ 
կամ տե ղե կատ վութ յուն բա ցա հայ տել: Կա նաև կան խա կալ քն նութ յան վե րա բեր յալ 
հան րա յին ըն կալ ման խնդի րը: Փոք րա թիվ ան ձինք, ով քեր  ներ քին քննութ յան ստո րա
բա ժա նու մում ոս տի կա նի դեմ բո ղոք են ներ կա յաց րել, զգում են, որ ի րենց բո ղոք ներն 
ար դա րա ցիո րեն են քննվել:

Շա հե րի բա խու մը, հա վա նա կան է, տե ղի ու նե նա այն դեպ քում, երբ քն նութ յունն 
անց կաց վում է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում: Ծա նոթ գոր ծըն կեր նե րի ու հին ըն կեր
նե րի հետ  քննիչ նե րի հան դի պե լու հա վա նա կա նութ յունն էա կան է:

Ներ քին գոր ծե րի քն նութ յունն անց կաց վում է հրա ման նե րի սո վո րա կան շղթա յի 
ներ քո, և, այդ պի սով, քն նութ յա նը մի ջամ տե լու վտան գը մեծ է: Տե ղե կատ վութ յան ար
տա հոս քի և դ րա նով իսկ քն նութ յա նը վաղ փու լում վնաս հասց նե լու վտան գը նույն
պես հնա րա վոր է: Կաս կած յալ ոս տի կան նե րը հա ճախ մուտք ու նեն դե պի այն նույն 
տվյալ նե րի շտե մա րան նե րը, ինչ որ քն նութ յու նը վա րող դետեկտիվները, և  կա րող են 
հեշ տութ յամբ ստու գել, թե արդ յոք ի րենց քն նում են: Տե ղե կատ վութ յան չկան խամ տած
ված հոս քը ծա ռա յութ յու նում կա րող է ա սե կո սե ներ ա ռա ջաց նել, ո րոնք, ի վեր ջո, կհաս
նեն կաս կած յալ ոս տի կա նին:

Հատ կա ցում ներն ու ռե սուրս նե րը ներ քին գոր ծե րի քն նութ յու նում դեր են խա ղում: 
Հա ճախ ներ քին գոր ծե րը ծա ռա յութ յան սար քա վո րում նե րով ոչ լա վա գույն ստո րա
բա ժա նումն են: Ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յու նը պետք է կազ մի ներ քին գոր ծե րի 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ցան կը և  թույլ չտա, որ այդ ստո րա բա ժա նում նե րը լի նեն թե
րի կազ մով ու սար քա վո րում նե րով թեր հա գե ցած: Ինչ պես ար դեն նշվել է, հար կա վոր են 
զգա լի ֆի նան սա կան մի ջոց ներ լավ գոր ծող ներ քին գոր ծե րի ստո րա բա ժա նում ստեղ
ծե լու հա մար:  

Շնոր հիվ քն նութ յան նուրբ բնույ թի՝ քննիչ նե րը պետք է լի նեն ծա ռա յութ յան լա վա
գույն դետեկտիվները: Դժբախ տա բար, ներ քին գոր ծե րի ան վան վրա խա րան կա, հե
տ ևա բար դա շատ տա ղան դա վոր դետեկտիվների հա մար գրա վիչ տար բե րակ չէ: Դա 
փո խե լու և  լա վա գույն ան ձանց այդ գոր ծի հա մար հա վա քագ րե լու նպա տա կով կա րող 
են ձեռ նարկ վել զա նա զան մի ջոց ներ177՝

•  դետեկտիվ պետք է լի նեն շատ փոր ձա ռու և  այլ ո լորտ նե րում կա տա րած քն նութ
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յան մեջ հա ջող ված՝ մինչ ներ քին գոր ծե րի ստո րա բա ժա նում տե ղա փոխ վե լը.

• ներ քին գոր ծե րի դետեկտիվները պետք է ստա նան մաս նա գի տա կան ու սու ցում.

• դետեկտիվները պետք է լի նեն հո գե բա նո րեն ստուգ ված՝ ինչ պես են կա ռա վա րում 

սթրե սը և  դի մա կա յում գոր ծըն կեր նե րի ճնշմա նը.

• քննիչ նե րի հա մար  պետք է պար տա դիր  լի նի, որ մինչև ա ռաջ խա ղաց մա նը հե տա

մուտ լի նե լը նրանք առն վազն եր կու  տա րի աշ խա տեն ներ քին գոր ծե րի ստո րա

բա ժա նու մում:

Օ րի նակ 6: Վատ աշ խա տող ներ քին գոր ծե րի ստո րա բա ժան ման օ րի նակ

1980ա կան նե րի  վեր ջին ավստ րա լիա ցի մի դա տա վոր եր կու տա րի շա րու նակ 
ղե կա վա րում էր Քո ւինս լեն դի ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի քն նութ յու նը: 
Հե ռուն գնա ցող քննութ յան արդ յուն քում դա տա պարտ վե ցին ոս տի կա նութ յան կո մի
սա րը և  մեղ սա կից, բարձր պաշ տոն զբա ղեց նող քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն ու ոս տի
կան նե րը: Ինչ վե րա բե րում է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ներ քին քն նութ յուն նե րի 
ստո րա բա ժան մա նը, ա պա քննութ յամբ պարզ վեց, որ «ներ քին քն նութ յուն նե րի ստո
րա բա ժա նումն ա նարդ յու նա վետ է աշ խա տել՝ խո չըն դո տը ե ղել են անձ նա կազ մի ու 
մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յու նը  և  անմ շակ մե թոդ նե րը: Այն չի ու նե ցել հանձ նա ռութ յուն 
և  կամք, չի ցու ցա բե րել լուրջ հան ցա գոր ծութ յուն նե րը բա ցա հայ տե լու որ ևէ նա խա
ձեռ նութ յուն: Բա ժի նը  կո ռում պաց ված ոս տի կա նութ յա նը նպաստավոր պայման ներ 
է տրա մադ րել: Այն ե ղել է ըն կե րա կան, հա մակ րող, հո վա նա վո րող և  հի մար վե րա
հսկիչ: Այն պետք է վե րաց վի»:

Ներ քին գոր ծե րի ստո րա բա ժան ման  վստա հելիութ յու նը մե ծաց նե լու նպա տա կով 
այն պետք է քն նի միայն լուրջ  հան ցա գոր ծութ յուն ներ և  լուրջ հա կաի րա վա կան վար
քագ ծի հար ցեր, ո րոնք պա հան ջում են աշ խա տան քից ա զա տում: Է թի կա յի այլ խախ
տում նե րը պետք է դի տարկ վեն իբրև ղե կա վա րութ յան/ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան 
մի ջոց նե րի հարց և չ պետք է քնն վեն ներ քին գոր ծե րի կող մից: Երկ րորդ ա ռա ջար կութ
յունն այն է, որ փո խե լով քն նութ յան ռազ մա վա րութ յու նը և  աշ խա տան քի հա մար հա վա
քագ րե լով լա վա գույն ան ձանց՝ ներ քին գոր ծե րի ստո րա բա ժա նու մը կա րող է ա վե լաց
նել հա ջող ված դա տա պար տում նե րի/դա դա րե ցում նե րի թի վը:

Ա վե լի շատ տե ղե կութ յուն ներ այս թե մա յի վե րա բեր յալ կա րե լի է գտնել ներ քին վե
րահս կո ղութ յան մա սին` Գլուխ 5ում:
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Այս բաժ նում ներ կա յաց ված են ա ռա ջար կութ յուն ներ այն մա սին, թե ու սուց ման մի
ջոց նե րի ի րա կա նաց մամբ ինչ պես ու ժե ղաց նել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում կո
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կա րո ղութ յուն նե րը:

6.1. Սե մի նար ներ

Արդ յու նա վետ քննչա կան ռազ մա վա րութ յուն մշա կե լու հա մար այն երկր նե րը, ո րոնք 
ի րա կա նաց նում են հա կա կո ռուպ ցիոն ծրագ րեր, օ գուտ կքա ղեն այն սե մի նար նե րից178, 
որ տեղ միմ յանց հետ փո խա նա կում են գի տե լիք ներ և  զար գաց նում դրանք: Ստորև 
թվարկ ված են այդ սե մի նար նե րի լա վա գույն հնա րա վոր թե մա նե րը`

• Վե րահս կո ղութ յուն: Արդ յու նա վետ ռազ մա վա րութ յան մշակ ման բա նա լին գի տե

լիք ներն են կո ռուպ ցիա յի մե ծութ յան և դ րա ի հայտ գա լու մա սին: Հար կա վոր է 

ո րո շել տա րած վա ծութ յան և  կազ մա կերպ վա ծութ յան աս տի ճա նը:

• Ռիս կե րի գնա հա տում: Քննչա կան ռազ մա վա րութ յան ի րա կա նա ցումն ու նի բա

զում ռիս կեր, և դ րանք պետք է պարզ վեն, դրանց վե րա բեր յալ ընդ հա նուր հա մա

ձայ նութ յան գան: Այդ ռիս կե րը կա ռա վա րե լու ռազ մա վա րութ յու նը պետք է լի նի 

այդ սե մի նար նե րի արդ յուն քը:

• Տե սութ յու նը: Սե մի նա րի մաս պետք է կազ մի գի տե լիք նե րի շրջա նակ ստեղ ծե լու 

ձևի մա սին տե սա կան նե րա ծութ յու նը: Ու սում նա սիր վե լիք հար ցե րը լի նե լու են`

  գաղտ նիութ յան (լռութ յուն պահ պա նե լու) ճա նա չու մը.

  ռազ մա վա րութ յունն ու տակ տի կան.

  քննչա կան թա փան ցի կութ յուն (սահ մա նա փակ վա ծութ յուն) և  ո րո շում նե րի կա

յա ցում.

  հիմ նա կան քննչա կան տե սութ յուն (յոթ հար ցի մե թո դա բա նութ յու նը):

• Լա վա գույն գոր ծե լա կեր պը: Աշ խար հի շատ մա սե րում հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա

վա րութ յու նը հա ջո ղութ յուն ներ է գրան ցել: Սե մի նար նե րը լա վա գույն փոր ձի փո

խա նակ ման գե րա զանց ձև  են:
Տե ղա կան չա փա նիշ նե րի ու սահ մա նա փա կում նե րի հա մա ձայն` եր կօր յա սե մի նար

Ի րա կա նա ցու մը6
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ներն արդ յու նա վետ են: Տե ղա կան ու սու ցու մը հար կա վոր է քն նութ յան նոր (նոր մշակ
ված) մե թոդ նե րի կի րա ռութ յան հա մար:

6.2. Ու սու ցու մը

Ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում գե րիշ խող պա տաս խա նատ վութ յուն ու
նե ցող ոս տի կան նե րի հա մար հար կա վոր է մշա կել ու սում նա կան ծրագ րեր՝ ա վե լաց նե
լու հա մար ո րո շում ներ կա յաց նե լու նրանց կա րո ղութ յուն ներն ու պրո ֆե սիո նա լիզ մը: 
Ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում, այդ թվում` զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի 
ռազ մա վա րութ յու նը, գոր ծըն կե րա յին գնա հա տու մը, սահ մա նա փակ վա ծութ յան կան
խար գե լու մը և  ո րո շում նե րի ար ձա նագ րու մը,  մարդ կանց ու սու ցա նե լու արդ յու նա վետ 
ե ղա նակ են գործ նա կան վար ժութ յուն նե րը: Դրանք պետք է լի նեն ու սում նա կան ծրա
գ րի գա գաթ նա կե տը, այդ թվում` տե սութ յունն ու գործ նա կան պա րապ մունք նե րը: Այդ 
ու սու ցու մը պետք է նե րա ռի կո ռուպ ցիա յի քն նութ յան ա ռան ձին ո րո շա կի դեպ քի ու
սում նա սի րութ յուն, որ տեղ ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը ե ղել է թա փան ցիկ և 
 հան գեց րել է հա ջո ղութ յան:

6.3. Կազ մա կեր պութ յու նը

Հա կա կո ռուպ ցիոն կազ մա կեր պութ յուն և  արդ յու նա վետ հա կա կո ռուպ ցիոն ծրագ
րեր ստեղ ծե լու հա մար քն նութ յան դե րը  պետք է ու սում նա սիր վի գա ղա փար նե րի հե
տա խուզ ման սե մի նար նե րի և  հիմ նադր ման հան դի պում նե րի ժա մա նակ: Խոր հուրդ է 
տրվում գոր ծըն կե րա յին նա խագ ծեր ի րա կա նաց նել  այն երկր նե րի հետ, ո րոնք ու նեն 
հա ջող ված հա կա կո ռուպ ցիոն ծրագ րեր կամ գի տե լիք ներ ու փորձ:
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Ի րա վա կան 
դաշ տը

Ա ռանց լրա ցու ցիչ քննչա կան ու դա տա խա զա կան ի րա վա
սութ յուն նե րի` կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը հա մար յա անհ նա րին 
է: Հետ ևա բար քրեա կան օրենս գիրքն ու քրեա դա տա վա րա կան 
օրենս գիր քը պետք է են թարկ վեն հե տա գա մշակ ման` լրա ցու ցիչ 
ու շադ րութ յուն դարձ նե լով այն բա նի վրա, թե որ գոր ծո ղութ յուն
ներն են քնն վե լու և  ինչ պես:

Որ քան ձանձ րաց նող է քննչա կան մե թո դը, այն քան խիստ 
պետք է լի նեն այն նոր մե րը, ո րոնց պետք է հանձ նա ռու լի նեն ոս
տի կա նութ յունն ու հա կա կո ռուպ ցիոն կազ մա կեր պութ յու նը179:

Կա նո նա վոր քրեա կան դա տա վա րութ յան ըն թա ցա կար գե րը 
պետք է հնա րա վո րութ յուն տան  բռնագ րա վելու մի ջոց ներ, խու
զար կելու շի նութ յուն նե րը, խա փա նելու հե ռա կա պը և  տե ղա
դրելու գաղտ նի սար քեր: Ե թե այդ գոր ծըն թաց նե րը բա վա րար 
չեն ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան քն նե լու հա մար, ա պա 
պետք է մշա կել լրա ցու ցիչ ըն թա ցա կար գեր:  

Ան կա խութ յու նը Հետ կոնֆ լիկ տա յին, զար գա ցող ու ան ցու մա յին երկր նե րում 
ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան քն նե լու լա վա գույն 
ձևն  ան կախ հա կա կո ռուպ ցիոն կազ մա կեր պութ յուն ներ (ինչպես 
օ րինակ՝ Խոր վա թիա յի մո դե լը) ստեղ ծելն է: Անհ րա ժեշտ է ու նե
նալ ան կա խութ յունն ա պա հո վող վե րահս կիչ հանձ նա ժո ղով ներ 
(տե՛ս Գլուխ 6): Բազ մա թիվ ա ռա ջադ րանք ներ ու նե ցող կա ռույց 
նե րի հա ջող աշ խա տանքն ա վե լի հա վա նա կան է, ո րով հետև 
դրանք կա րող են միաց նել քն նութ յու նը, կան խար գե լու մը և 
կրթութ յու նը: 

 Եզ րա կա ցութ յուն ներ և  
ա ռա ջար կութ յուն ներ: Գլուխ 7

7
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Ռազ մա վա րու 
թյու նը

Քննչա կան ռազ մա վա րութ յու նը սահ մա նող գե րիշ խող գոր
ծոն նե րը հետև յալն են` ինչ պես է կազ մա կերպ վում կո ռուպ ցիան, 
և  արդ յոք այն տա րած վող է: Քննչա կան ռազ մա վա րութ յուն մշա
կե լիս պետք է հաշ վի առն վի տե ղա կան ռազ մա վա րութ յու նը: 
Հա վա նա կան է, որ հա ջող վեն ա ռա ջա դեմ մե թոդ ներ: Այ նու ա մե
նայ նիվ, դրանք պա հան ջում են ու ժեղ ու սու ցում և  օ րենսդ րութ
յուն, ինչ պես նաև կա ռուց վածք, ո րում կա րող է ա պա հով վել 
մաս նա կից նե րի անվ տան գութ յու նը: Քիչ ռե սուրս ներ պա հան
ջող, կար ճատև ու ճշգրիտ  ռազ մա վա րութ յան հա ջող վելն ա վե լի 
հա վա նա կան է, քան եր կա րատև ու ձանձ րաց նող մե թոդ նե րի նը:

Մշա կույ թը Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի փակ բնույ թը կա
ր ևոր գոր ծոն է դրանց կո ռուպ ցիա յի քն նութ յան ժա մա նակ: 
Լուրջ հիմ նախն դիր է ոս տի կան նե րի գաղտ նա պա հութ յու նը, ո րը 
նրանց հետ է պա հում այլ ոս տի կան նե րին դա վա ճա նե լուց: Այդ 
մշա կույ թի հետ կա պե րը խզե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վող 
դրա կան մի ջոց նե րը նե րա ռում են պաշ տո նի բարձ րա ցու մը և 
 ներ քին կամ հա կա կո ռուպ ցիոն գոր ծե րով զբաղ վող քննիչ նե րի 
կեր պա րի (իմիջի) վսե մա ցու մը, ինչպես նաև միայն լուրջ ի րա վա
խախ տում նե րի քննութ յու նը: Կան ղե կա վար նե րին վե րա բե րող 
լու ծում ներ, ո րոնք հա սա նե լի են փոքր զան ցանք նե րի կար գա
վոր ման հա մար:

Ո րո շում նե րի 
կա յա ցու մը

Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի քն նութ յու նը պա հան ջում 
է ո րո շում նե րի կա յաց ման թա փան ցիկ գոր ծըն թաց ներ: Քն նութ
յան արդ յունք նե րը պետք է կա նո նա վոր կեր պով վե րա նայ վեն, 
իսկ քննիչ նե րը՝ պա տաս խա նատ վութ յան են  թարկ վեն ի րենց 
ո րո շում նե րի հա մար: Դա հար կա վոր է այդ քննութ յուն նե րի օրի
նա կա նութ յու նը և  ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ հան րութ յան 
վստա հութ յու նը  մե ծաց նե լու հա մար: Ո րո շում ներն ար ձա նա
գրե լը ա ջակ ցում է և՛ ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցին, և՛ 
դրա հաշ վետ վո ղա կա նութ յա նը:
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Գլուխ 7       Քն նութ յուն

Այս գլու խը կար դա լուց հե տո ինչ պի սի՞ն է Ձեր ար ձա գան քը: Արդ յո՞ք այս գլխում 
կա յին նոր տե ղե կութ յու ններ, ո րոնք Դուք կա րող եք օգ տա գոր ծել Ձեր ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով: Կա՞ն, արդ յոք, փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք կա
րե լի է ա նել Ձեր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում:

Ստորև կտես նեք ինք նագ նա հա տում, ո րը Ձեզ կօգ նի պա տաս խա նե լու այս և  այլ 
հար ցե րի: Այս հիմ նա կան գնա հա տու մը Ձեզ կօգ նի  գնա հա տե լու ի րա վի ճա կը Ձեր սե
փա կան ծա ռա յութ յու նում, ո րո շե լու, թե արդ յոք պետք է փո փո խութ յուն ներ կա տա րել, 
ինչ պես նաև գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման մի ջոց նե րը, ո րոնք հար կա վոր են փո փո
խութ յուն ներն ա նե լու հա մար: Գլխում տրված գա ղա փար նե րը կի րա ռե լու նպա տա կով 
ա ռա վել հա մա պար փակ մո տե ցում մշա կե լու հա մար կա րե լի է կազ մա կեր պել ու սում նա
կան պա րապ մունք ներ կամ աշ խա տան քա յին խմբեր, որ պես զի այս գնա հա տու մը լրաց
վի, և դ րա հի ման վրա այլ գա ղա փար ներ ներդր վեն: Ի լրումն դրա՝ օգ տա կար կլի նի 
կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հար ցե րի շուրջ հայ ցել ազ գա յին և  մի ջազ գա յին փոր
ձա գետ նե րի ա ջակ ցութ յու նը:

Հար ցեր Ի՞նչ ա նել թույլ կող մե րը 
ծած կե լու հա մար

Ինչ պե՞ս դա ա նել

Արդ յո՞ք քն նութ յան հա
մար գոր ծում է ռազ մա վա
րութ յուն կամ՝ միայն մաս
նա գի տա կան կա նոն ներ և 
 մաս նա գի տաց ված մե թոդ
ներ:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք`

• մշա կել քն նութ յան ռազ

մա վա րութ յուն,

• գնա հա տել կա նոն նե րի և 

 մե թոդ նե րի արդ յունք նե րը,

• մշա կել քն նութ յան հա

տուկ մո դել ներ քին կո

ռուպ ցիոն դեպ քե րի հա

մար:

Մենք կա րող ենք`

• ստեղ ծել աշ խա տան քա

յին խումբ  քն նութ յան 

փոր ձա գետ նե րի հետ,

• ներգ րա վել աու դի տո

րի, ով կգնա հա տի արդ

յունք նե րը,

• մշա կել պաշտ պա նութ

յան կա նոն ներ ներ քին 

քննիչ նե րի հա մար: 

ԻՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 

ԱՂ ՅՈՒ ՍԱԿ
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Կա՞ն, արդ յոք, սերտ փոխ
հա րա բե րութ յուն ներ ոս տի
կա նութ յան և  դա տա խազ
նե րի միջև, ո րո՞նք են նրանց 
պար տա կա նութ յուն նե րը 
կո ռուպ ցիոն գոր ծե րում:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք`

• գնա հա տել հա րա բե

րութ յու նը դա տա խա

զութ յան հետ,

• սահ մա նել քննութ յան 

փո խա դարձ պար տա

կա նութ յուն նե րը,

• մշա կել հստակ կա նոն

ներ այն մա սին, թե երբ 

դի մել դա տա կան կար

գով հե տապնդ մա նը:

Մենք կա րող ենք`

• կապ հաս տա տել դա

տա խա զութ յան հետ, 

որ պես զի հա րա բե րութ

յուն նե րը  խո րաց վեն,

• դա տա խա զութ յան հետ 

ո րո շել ներ քին կա նոն

նե րը,

• փո խել ներ քին կա նոն

նե րը:

Արդ յո՞ք մենք ու նենք 
անձ նա կազ մի հա կաի
րա վա կան վար քագ ծի և 
 կո ռուպ ցիա յի տար բե րա
կումն ա պա հո վող հստակ 
կա նոն ներ:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա
րող ենք`

• գնա հա տել ներ քին կա

նոն նե րը,

• մշա կել հա կաի րավա

կան վար քագ ծի և 

 կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր

յալ տար բեր կա նոն ներ,

• մշա կել հստակ ար ձա

գանք սխալ վար քագ ծի 

և  կո ռուպ ցիա յի նկատ

մամբ:

Մենք կա րող ենք`

• ստեղ ծել աշ խա տան քա

յին խումբ, որ պես զի այն 

ներկայացնի տար բեր 

փաս տե ր,

• ո րո շել ու հա ղոր դել նոր 

կա նոն նե րը,

• ար ձա գան քը հա ղոր դել 

իբրև հաս կա նա լի ո րո

շում ներ:

Ո՞րն է մեր քն նութ յան դե
րա կա տա րութ յու նը` կախ
ված ներ քին կամ ան կախ 
քն նութ յուն նե րից: Ո՞րն է 
մեր դե րա կա տա րութ յու նը 
կո ռուպ ցիոն գոր ծե րում:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա րող 
ենք`

• գնա հա տել ի րավա 

կան նոր մե րը և 

 կա ռա վա րութ յան քա

ղա քա կա նութ յու նը,

Մենք կա րող ենք`

• ստեղ ծել աշ խա տան

քա յին խումբ,

• կա ռա վա րութ յան և 

 դա տա խա զութ յան հետ 

քննար կել այս հար ցը,
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• մշա կել քն նութ յան հստակ  

պա տաս խա նատ վու

թյուն,

• հարկ ե ղած դեպ քում փո

խել քննութ յու նը պար

զե լը և պա տաս խա նա

տվութ յու նը:

• կո ռուպ ցիոն գոր ծե րում 

սահ մա նել կազ մա կեր

պութ յան և ղե կա վա

րութ յան հստակ դե րա

կա տա րութ յու նը:



388

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ





388

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ



391

Այս գլխում քննարկ վում է կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման հար ցը, քա նի որ այն վե րա
բե րում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րին: Այս տեղ քննվում է, թե կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ
ծումն ինչ պես կա րող է օգ նել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յա նը` բարձ րաց նելու իրա զեկ վա
ծութ յունն իր ոս տի կան նե րի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի հիմ նախն դիր նե րի մա սին և  նա խա
տե սելու մե թոդ ներ դրա ներ կա յաց րած մար տահ րա վե րի նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար: 
Գլխի նպա տա կը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման զա նա
զան մի ջոց նե րով հա կա կո ռուպ ցիոն մշա կույ թի ամ րապն դումն է:

Այս գլխում նա խա տես ված են նաև ու ղե նիշ ներ կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրա
գրի հա մար` ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նե լով է թի կա յի և  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի մա տուց ման վրա: Դրա նով կո ռուպ ցիա յին դի մադ րե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ վում 
են ու ղի ներ ճկու նութ յան ու ա մուր դաշ տի ստեղծ ման հա մար: Սա կա րե լի է նա խա ձեռ նել 
տար բեր մո տե ցում նե րի շնոր հիվ` օգտ վե լով  գոր ծիք նե րից ու մե թոդ նե րից օ րենսդ րութ
յան, կա նո նագր քե րի, քա ղա քա կա նութ յան, պրակ տի կա յի ու ըն թա ցա կար գե րի ըն դար
ձակ շրջա նա կում:

1.1. Ի՞նչ է կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը 

Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը կազ մա կեր պութ յան հատ կա նիշ նե րը պար զելն ու 
դրանք  ամ րապն դելն է կոնկ րետ հիմ նախնդ րի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով, օր.` ոս տի
կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան: Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը կա րող է օգ տա գործ վել 
կազ մա կեր պութ յան տար բեր նպա տակ նե րի հա ջող ի րա կա նաց ման հա մար, օր.` ա ռաջ նոր
դութ յան զար գա ցում կամ բազ մա զա նութ յան խթա նում:

Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման` ՄԱԿի Զար գաց ման ծրագ րի պաշ տո նա կան սահ մա
նու մը հետև յալն է. «Գոր ծա ռույթ ներ կա տա րե լու, հիմ նախն դիր ներ լու ծե լու, կա յուն ձևով 
նպա տակ ներ սահ մա նե լու և դ րանց հաս նե լու հա մար ան հատ նե րի, կազ մա կեր պութ յուն նե
րի և  հա սա րա կութ յուն նե րի ու նա կութ յու նը»:

Ըն թեր ցող նե րը պետք է նկա տի ու նե նան, որ «կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծում» բա ռա կա
պակ ցութ յան սո վո րա կան ի մաս տը զար գա ցող երկր նե րի180 կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծումն 
է, ո րոնք կա րիք ու նեն զար գաց նե լու ո րո շա կի հմտութ յուն ներ ու բա նի մա ցութ յուն որ ևէ 
կոնկ րետ կամ ընդ հա նուր ո լոր տում, ինչ պի սիք են` «Տե ղե կատ վա կան ու հա ղոր դակ ցա կան 

 Ներածություն 

8րդ գլխի
1
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տեխ նո լո գիա ներ զար գաց ման հա մար»181 ծրագ րում նա խա տես ված նե րը:
«Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը հա ճախ վե րա բե րում է այն ա ջակ ցութ յա նը, ո րը տրա

մադր վում է ի րա վուն քի սուբ յեկտ կազ մա կեր պութ յուն նե րին` սո վո րա բար զար գա ցող 
երկրնե րի հա սա րա կութ յուն նե րին, ո րոնք կա րիք ու նեն զար գաց նե լու ո րո շա կի հմտութ յուն 
կամ բա նի մա ցութ յուն կամ էլ կա տա րո ղա կան կա րո ղութ յուն նե րի ընդ հա նուր կա տա րե լա
գոր ծու մը: Հա սա րա կութ յուն ներն ի րենք են ստեղ ծում կա րո ղութ յուն նե րի մեծ մա սը` եր բեմն 
հան րութ յան մեջ, եր բեմն` ՀԿ նե րում, եր բեմն էլ մաս նա վոր հատ վա ծում: Մի ջազ գա յին հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, հա ճախ ՄԱԿի հա մա կար գում, կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղ ծումն ա պա հո վել են իբրև ան դամ երկր նե րի հետ տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցութ
յան ծրագ րե րի մաս: Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը, սա կայն, սահ մա նա փակ ված չէ մի ջազ
գա յին օգ նութ յամբ: Բո լո րո վին վեր ջերս կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծումն օգ տա գործ վում է 
կա ռա վա րութ յան կող մից սո ցիա լա կան ու բնա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր նե րի նկատ
մամբ հա մայն քա յին ու տնտե սութ յան ճյու ղե րի մո տե ցում նե րը վե րա փո խե լու նպա տա կով»:

Ի լրումն դրա, ինչ պես վե րը բեր ված սահ մա նումն է ա վե լաց նում, կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղ ծու մը ներ կա յումս հաս կաց վում է ա վե լի շատ իբրև թե մա տիկ գոր ծըն թաց, օր.` կա րո
ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րեր կան ա ռող ջա պա հութ յան և  բա րե կե ցութ յան ու կրթութ
յան  բնա գա վառ նե րում182: Ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռի օ րի նակ է հետև յա լը. «Կա
րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը ան հատ նե րի, խմբե րի, հաս տա տութ յուն նե րի, կազ մա կեր պութ
յուն նե րի և  հա սա րա կութ յուն նե րի կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծումն է տե ղա կան, ազ գա յին 
ու մի ջազ գա յին մա կար դա կում, որ պես զի ա վե լի արդ յու նա վետ կեր պով նա խա պատ րաստ
վեն ու կա յուն կեր պով ար ձա գան քեն հան րա յին ա ռող ջութ յա նը ճգնա ժա մի ներ կա յաց րած 
սպառ նա լիք նե րին: Այս գոր ծըն թա ցը նա խա տես ված է հզո րութ յուն նե րի ամ րապնդ ման 
կամ դրանց ստեղծ ման հա մար, ո րոն ցով հա մայնք նե րը կա րող են պայ քա րել ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի ու ա ղետ նե րի արդ յուն քում ի հայտ ե կած թույլ կող մե րի դեմ”:

Այս գլխում քննվե լու է ոս տի կա նութ յու նում կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման հար ցը, սա
կայն հրա պա րակ ված նյու թե րի մեծ մասն այլ ա ռար կա նե րում է, ո րոշ զգա լի բա ցա ռութ
յուն նե րով183: Լավ օ րի նակ ու ռե սուրս է ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը184: Հրա պա րակ ված նյու թե րը նա խազ գու շաց նում են «կա րո ղութ
յուն նե րի ստեղ ծում» ար տա հայ տութ յան չափից ավելի հաճախ կի րա ռութ յան մա սին, քա նի 
որ դրա ընդ հա նուր օգ տա գոր ծու մը հան գեց րել է դրա տեր մի նա բա նութ յան թյու րըմբռն ման 
ու անհս տա կութ յան: Աս վել է (Փո թեր և Բ րաու, 2004 թ.), որ «այդ ար տա հայ տութ յու նը դար
ձել է այն պի սի «հա մընդգր կուն» եզ րույթ, որ «ա նօ գուտ» լի նի վեր լու ծա կան ու գործ նա կան 
տե սանկ յու նից»: Այլ հե ղի նակ ներ ա սել են, որ այդ եզ րույթն ար ժեզրկ վել է ու վե րա բե րում 
է միայն ու սուց մանն ու զար գաց մա նը: Այս բաժ նի վեր ջում ար տա հայ տութ յան ի մաս տը ըն
թեր ցո ղի հա մար պարզ կդառ նա:

Փո թերն ու Բրաուն (2004 թ.) կար ծես թե հա մա ձայն են, որ կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ
ծու մը շատ ա վե լի լայն եզ րույթ է, որն ընդգր կում է կազ մա կեր պութ յան, նրա վար չութ յուն
նե րի ու բա ժին նե րի և  ա ռան ձին աշ խա տա կից նե րի հա մա պար փակ ու ռազ մա վա րա կան 
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զար գա ցու մը կազ մա կեր պութ յան ներ սում: Նրանք վկա յա կո չում են կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղծ ման ի նը բա ղադ րիչ տար րեր: Ստորև տե՛ս  Պա տու հան 1:

Պա տու հան 1: Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ի նը բա ղադ րիչ տար րեր185

1. Գոր ծու նեութ յան կա րո ղութ յուն ներ: Գոր ծիք ներ, փող, սար քա վո րում ներ, գոր
ծած վող ա ռար կա ներ, ո րոնք հա սա նե լի են աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար: Օր.` 
փո խադ րա մի ջոց ներ, զենք, անձ նա կան պաշտ պա նութ յան սար քա վո րում ներ:

2. Անձ նա կան կա րո ղութ յուն ներ: Անձ նա կազ մին դարձ նել բա վա կա նա չափ գի տե
լիք ներ ու նե ցող, լավ վե րա պատ րաստ ված, հմուտ և վս տահ` աշ խա տան քը կա
տա րե լու հա մար: Օր.` աշ խա տա կազ մը տեղ յակ է  ըն դուն ված վեր ջին օ րենք նե րին:

3. Աշ խա տան քա յին ծան րա բեռն վա ծութ յան կա րո ղութ յուն ներ: Ա պա հո վել, որ լի
նեն բա վա կանին թվով հմուտ  աշ խա տա կից ներ, ով քեր գլուխ կհա նեն աշ խա տան
քա յին ծան րա բեռն վա ծութ յու նից: Օր.` մաս նա գետ աշ խա տա կից նե րը հա սա նե լի 
են շա բաթ վա բո լոր օ րե րին` 24 ժամ շա րու նակ, որ պես զի գործ ու նե նան բո լոր 
տե սա կի ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հետ:

4. Վե րահս կո ղա կան կա րո ղութ յուն ներ: Ա պա հո վել, որ գոր ծեն մշտա դի տարկ ման 
ու հաշ վետ վութ յուն ներ ներ կա յաց նե լու արդ յու նա վետ հա մա կար գեր: Օր.` անձ նա
կազ մը գի տի, թե ում դի մի խնդիր ներ ու նե նա լու դեպ քում:

5.  Շեն քա յին կա րո ղութ յուն ներ: Ա պա հո վել, որ լի նեն հար մա րութ յուն ներ ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցումն արդ յու նա վետ կեր պով կա տա րե լու հա
մար: Օր.` արդ յու նա վետ ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու և  հա մայն քի հետ կապ 
պահ պա նե լու նպա տա կով ող ջա միտ տա րա ծութ յան վրա կան բա վա կա նա չափ 
ոս տի կա նա կան բա ժան մունք ներ կամ այ լընտ րան քա յին շի նութ յուն ներ (հար մա
րութ յուն ներ):

6. Օ ժան դակ ծա ռա յութ յուն նե րի կա րո ղութ յուն ներ: Ա պա հո վել, որ գոր ծի ա ռա ջա
վոր գծի ծա ռա յութ յուն նե րի արդ յու նա վետ օ ժան դա կութ յուն: Օր.` անձ նա կազմ/
օ ժան դակ գոր ծա ռույթ ներ, ու սու ցում, դա տա փոր ձա գի տա կան ծա ռա յութ յուն ներ:

7. Հա մա կար գե րի կա րո ղութ յուն ներ: Ա պա հո վել, որ լի նի տե ղե կատ վութ յան արդ
յու նա վետ  կա ռա վա րում, ՏՀՏ և տե ղե կատ վութ յան ժա մա նա կին հոս քեր, հա մա
պա տաս խան ֆի նանս ներ ու ֆի նան սա կան կա ռա վա րում:

8.  Կա ռուց ված քա յին կա րո ղութ յուն ներ: Ա պա հո վել, որ կազ մա կեր պութ յան հիե
րար խիան լի նի օպ տի մալ մո դե լը` կա ռա վար ման հնա րա վո րինս քիչ աս տի ճան
ներ ու ո րո շում նե րի կա յաց ման զար գա ցած գոր ծըն թաց: Կազ մա կեր պութ յան ղե
կա վա րութ յան գոր ծա ռույ թը պետք է լի նի օ պե րա տիվ նպա տա կին ա ջակ ցելն ու 
այն դյու րաց նե լը, այլ ոչ թե հա կա ռա կը:
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9. Դե րա կա տա րութ յան կա րո ղութ յուն ներ: Ա պա հո վել, որ ան հատ նե րը, թի մերն 
ու վար չութ յուն ներն օժտ ված լի նեն ի րա վա սութ յուն նե րով, որ պես զի կազ մա կեր
պա կան ռազ մա վա րութ յան մեջ գոր ծեն արդ յու նա վետ կեր պով` փո խանց ված 
բյու ջեով ու ո րո շում նե րի կա յաց մամբ` օպ տի մալ կա տա րում ա պա հո վե լու նպա
տա կով:

  Պա տու հան 1: Հա մա կար գա յին կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ի նը բա ղադ րիչ տար րեր, ո րոնք 

հե ղի նա կը հար մա րեց րել է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մա տեքս տին (Փո թեր 

և Բ րաու, 2004 թ.):

Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ընդ հա նուր պատ կե րը վե րա բե րում է հինգ ո լոր տի`

1. գոր ծիք ներ,

2. հմտութ յուն ներ,

3. անձ նա կազմ և  են թա կա ռուց վածք ներ,

4. կա ռույց ներ,

5. հա մա կար գեր և  դե րա կա տա րութ յուն ներ, ինչ պես նկա րագր ված է ստորև բեր վող 
Նկար 1ում:

Նկար 1: Կա րո ղութ յուն նե րի բուր գը: Աղբ յուր` Փո թեր և Բ րաու, 2004 թ.
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Ինչ պես տես նում է ըն թեր ցո ղը, սա ներ կա յաց նում է գոր ծըն թա ցի ընդ հա նուր պատ
կե րը, իսկ ցու ցադր ված հինգ ո լորտ նե րը հեն վում են մե կը մյու սի վրա, նրանք բո լորն էլ 
միմ յան ցից կախ ված են, հետ ևա բար կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման բո լոր նա խագ ծե րը 
բարդ են ու պա հան ջում են կա տա րե լա գործ ված կա ռա վա րում ու վե րահս կո ղութ յուն` 
օգ տա գոր ծե լով կա ռա վար ման խորհր դատ վութ յան գոր ծիք ներն ու մե թոդ նե րը: Ո լորտ
նե րը կա րե լի է նե րա ռել կա ռա վար ման լեզ վի «կարծր» ու «փա փուկ» ճյու ղե րի ցան կում: 
Օ րի նակ` կարծր ո լորտ նե րը սար քա վո րում ներն են,  ՏԿՏն և հար մա րութ յուն նե րը, իսկ 
փա փուկ ո լորտ նե րը` անձ նա կազ մը, վե րա պատ րաս տու մը և  այլն: Սո վո րա բար կարծր 
ո լորտ ներն ա վե լի հեշ տութ յամբ են ղե կա վար վում, քան փա փուկ ո լորտ նե րը, ո րը կբա
ցատր վի մեկ այլ բաժ նում: Հետև յալ տա րագ րա մում նկա րագր ված են կա րո ղութ յուն
նե րի ստեղծ ման զար գաց ման հետ կա պե րը և  այն, թե ինչ պես է դա առնչ վում նա խորդ 
պա տու հա նում նկա րագր ված ի նը տար րե րին: Տա րագ րա մում հղում է ար ված ա ռող ջա
պա հութ յան ո լոր տին, ո րը ստորև բեր վող Նկար 2ում վե րա փոխ ված է ոս տի կա նութ յան 
ո լոր տի հա մա տեքս տի:

Նկար 2: Արդ յու նա վետ կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման բուր գը

Կարճ ա սած՝ կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը նե րա ռում է կազ մա կեր պութ յու նում 
«նմու շա յին» տե ղա շարժ գոր ծա դի րի, ղե կա վա րութ յան և  անձ նա կազ մի հա մար: Կա րո
ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ո րոշ տար րեր, ո րոնք ու սում նա սիր վե լու են այս գլխում, հետև
յալն են`
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• անձ նա կան ու կազ մա կեր պա կան աճ,

• կազ մա կերպ չա կան ճկու նութ յուն,

• անձ նա կազ մին բա զում հմտութ յուն նե րով օժ տում,

• ա վե լի հզոր թի մա յին աշ խա տանք,

• կազ մա կերպ չա կան կա րո ղութ յուն ներ,

• ար դիա կա նա ցում,

• ա վե լի շատ աշ խա տա կից ներ`

  շա հագրգռ վա ծութ յուն.

  ներգ րավ վա ծութ յուն.

  մաս նակ ցութ յուն.

• կազ մա կերպ չա կան՝

  հա մա կար գում.

  հա մախմբ վա ծութ յուն.

  հա ղոր դակ ցութ յուն.

• կազ մա կեր պա կան ու անձ նա կազ մի աշ խա տանք ընդ հա նուր նպա տակ նե րի հա

մար և  շա րու նա կա կան բա րե լա վում:
Ոս տի կան նե րը կա րող են նա խա տե սել կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծում ի րենց սե փա

կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում, երբ փո փո խութ յուն ներ են կա տար վում, օր.` վե րա կա
ռու ցում: Վեր ջերս մի տում կա կրճա տե լու    ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան վար չութ յուն
նե րի կամ ստո րա բա ժա նում նե րի թի վը, որ պես զի ա պա հո վեն օպ տի մալ արդ յու նա վե
տութ յուն, ար տադ րո ղա կա նութ յուն և տն տե սում: Ե թե այդ փո փո խութ յուն ներն ար վում 
են` հաշ վի առ նե լով սույն ձեռ նար կում տեղ գտած բո լոր գոր ծոն նե րը, ապա փո փո խութ
յուն նե րի ծրա գի րը պետք է որ հա ջո ղութ յամբ պսակ վի: Դժբախ տա բար, շատ օ րի նակ
ներ հա ջո ղութ յան չեն հաս նում: Դրա պատ ճառ ներն ըն թեր ցո ղի հա մար  ակն հայտ 
կդառ նան ա վե լի ուշ` այս գլխի վեր ջում:

8րդ գլ խի նպա տակ նե րից մե կը ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի հետ ևանք նե րը 
նվա զեց նե լու կամ մեղ մաց նե լու նպա տա կով կոնկ րետ կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծումն 
է: Դա կա րող է տե ղի ու նե նալ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղծ ման մի ջո ցով, որ պես զի խրա խու սեն ի դեա լա կան է թի կա կան ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յու նը և  ճիշտ ու ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի լի նեն պե տա կան ու մաս նա վոր 
հատ ված նե րի այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մար:

Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծումն անհ րա ժեշտ է դարձ նում հանձ նա ռութ յու նը` սկսած 
կազ մա կեր պութ յան վեր ևից, ինչ պես նաև կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի փո փո խութ
յուն նե րը: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը պետք է նե րառ վի այն ա մե նի մեջ, ինչն ա նում 
ենք: Այլ կերպ ա սած, հարկ կա՝ ինչոր բան լի նի, որ պես զի այն նե րառ վի ա մե նօր յա աշ
խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան մեջ` իբրև նոր մալ, սո վո րա կան վար քա գիծ և  ըն դուն
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ված աշ խա տան քա յին պրակ տի կա, և  դա պետք է կազ մա կեր պութ յան մշա կույ թի մեջ 
ար մա տա վոր վի կազ մա կեր պա կան նոր տես լա կա նի ու ար ժեք նե րի նույ նա կա նաց ման 
ու ի րա կա նաց ման մի ջո ցով:

Կապն այլ գլուխ նե րի հետ

Այս գլխում քննարկ ված ո րոշ թե մա ներ ա ռա վել ման րա մասն զար գաց վել են այլ 
գլուխ նե րում`

1ին գլուխ` կո ռուպ ցիա յի ձևե րի մա սին,
2րդ գ լուխ` ար ժեք նե րի, կա նոն նե րի ու վար քագ ծի մա սին,
3րդ գ լուխ` կազ մա կեր պութ յան մա սին,
4րդ գ լուխ` ոս տի կան նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յան մա սին,
5րդ գ լուխ` ներ քին վե րահս կո ղութ յան մա սին,
9րդ գ լուխ` գոր ծիք նե րի մա սին:
Կոնկ րետ հղում նե րը կնշվեն տեքս տում:
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8րդ գլ խի այս` 2րդ  բաժ նում քննարկ վում է այն հար ցը, թե կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղ ծումն ին չու է կար ևոր կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում, վեր լուծ վում են ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման բնույ թի ո րոշ կող մեր` ան հա տա կան ու կազ
մա կեր պութ յան մա կար դա կում, հա կա կո ռուպ ցիոն մշա կույ թի և  հան րութ յան ակն կա
լիք ներն ար դա րաց նե լու` ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ու նա կութ յան զար գաց ման 
գոր ծում:

2.1.  Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծումն առնչ վում է 
 ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րին

Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման մի ջոց նե րով կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու ան հրա
ժեշ տութ յու նը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար բխում է ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման բնույ թից: Դրա պատ ճա ռը ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի 
բա րո յա կան խո ցե լիութ յունն է և  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում կո ռուպ ցիա յի բա
զում պատ ճառ ներն ու գայ թակ ղութ յու նը:

2.2.  Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը կա րող է ան հատ նե րին 
 հետ պա հել կո ռուպ ցիա յից

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը պետք է կենտ րո նա նա ան հա տի` ոս տի կա նի վրա: Կա րո
ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը ներ կա յաց նում է մի գոր ծըն թաց, ո րում հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց
նե րը կա րող են ան հատ ոս տի կա նի կող մից կի րառ վել մի քա նի ձևով`

• օգ նել այն ոս տի կան նե րին, ով քեր ա նընդ հատ կանգ նած են այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի 

ա ռաջ, երբ  առ կա են ճնշում ներ կամ գայ թակ ղութ յուն ներ կո ռուպ ցիա յի ո լոր տում և 

 բա խում ներ` ար ժեք նե րի ու նոր մե րի միջև.

• ոս տի կան նե րի շրջա նում բարձ րաց նում է ի րա զեկ վա ծութ յու նը կո ռուպ ցիա յի մա սին 

և ն րանց թույլ է տա լիս հաս կա նալ ըն դու նե լի և  ա նըն դու նե լի վար վե ցո ղութ յան միջև 

ե ղած սահ ման նե րը.

• բարձ րաց նում է ան հա տա պես և խմ բում կո ռուպ ցիա յին  դի մադ րե լու կա րո ղութ յու նը:

Ին չո՞ւ է կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղ ծու մը կար ևոր կո ռուպ ցիա յի 
դեմ պայ քա րում 

2
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2.3.  Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը նպաս տում է 
 կազ մա կեր պութ յան՝ կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ 
 խո ցե լիութ յան նվա զեց մա նը

Ոս տի կան նե րի աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րը կա րող է ազ դել կո ռուպ ցիա յի վրա: 
Գոր ծու նեութ յու նը, մշա կույ թը, կազ մա կեր պա կան թույլ կող մե րը, վե րահս կո ղութ յունն 
ու ղե կա վար ման ո ճը այն գոր ծոն նե րից են, ո րոնք կա րող են խրա խու սել կամ խո չըն դո
տել կո ռուպ ցիան: Հետ ևա բար  հար կա վոր է քննար կել այն հար ցե րը, թե ինչ պես է կազ
մա կերպ վում և  ղե կա վար վում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը: Այս թե մա յի վե րա բեր յալ 
լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ կա րե լի է գտնել 2րդ գլ խում, որ տեղ խոս վում է կազ մա
կեր պութ յուն նե րի մշա կույ թի մա սին, 3րդ գլ խում, որ տեղ բարձ րաց վում են կազ մա կեր
պութ յան գոր ծու նեութ յանն ու կա ռա վար մա նը վե րա բե րող հար ցեր, 5րդ գլ խում, որ տեղ 
քննարկ վում է վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գը: Միա սին վերց րած` դրանք ա պա հո վում 
են կազ մա կեր պա կան մա կար դա կում կո ռուպ ցիա յի հետ գործ ու նե նա լու հա մա պար
փակ մո տե ցում:

Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը պետք է դի տարկ վի իբրև գլո բալ դաշտ, ո րը կա րող 
է խրա խու սել կազ մա կեր պութ յան բո լոր ո լորտ նե րում բա րե լա վու մը, որ պես զի նվա զեց
վեն դրա հնա րա վոր թույլ կող մե րը, ո րոնք կա րող են լի նել ոչ է թի կա կան կամ կո ռում
պաց ված վար քագ ծի աղբ յուր:

2.4.  Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծումն օգ նում է հզո րաց նե լու 
 հա կա կո ռուպ ցիոն մշա կույ թը

Իբրև ոս տի կա նութ յան մշա կույ թի փո փոխության գոր ծըն թաց` կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղ ծու մը կա րող է նպաս տել ոս տի կան նե րի կող մից կո ռուպ ցիա յի մշա կու թա յին մերժ
մա նը: Հիմ նախնդ րի դեմ կա րե լի է պայ քա րել միայն հա մա պար փակ, հա մա խմբված, 
ամ բողջ կազ մա կեր պութ յու նով մեկ ու ռազ մա վա րա կան մո տեց մամբ, ո րը նե րա ռում է 
ամ բողջ անձ նա կազ մը (երդ ված և  չերդ ված): Դա նաև ա ռա ջաց նում է կո ռուպ ցիա յի մա
սին ի մա նալն ու այն հաս կա նա լը, ինչ պես այն ճա նա չել իր տար բեր ձևե րի մեջ, ինչ պես 
կա րող է շա հե րի բա խումն ազ դել վճռի վրա և  ինչ պես խու սա փել դրա նից, ինչ ա նել և  
ուր գնալ կո ռուպ ցիա յի կամ դրա հնա րա վո րութ յան մա սին ի րա զե կե լու հա մար, ու նե նալ 
ղե կա վար ման, ա ջակ ցութ յան և  մաս նա գի տա կան բա րե կե ցութ յան մատ չե լիութ յուն:

2.5. Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծումն օգ նում է ոս տի կա նութ յա նը`  
 բա վա րա րե լու հան րա յին ակն կա լիք նե րը

Հան րութ յան ակն կա լիք նե րը ոս տի կա նութ յու նից ար տա ցո լում են ոս տի կա նութ յան 
ու նա կութ յու նը` շա հել և  պահ պա նել հան րութ յան վստա հութ յու նը` բա վա րա րե լով նրա 
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ակն կա լիք ներն անվ տան գութ յան և  ար դա րութ յան ա ռու մով: Հա մայն քը պետք է  ա ջակ
ցի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րին, հար գի և  օգ նի, որ պես զի այն իր աշ խա տան քը 
լավ կա տա րի: Հա մայն քի կող մից իր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան վստա հե լիութ յան ու 
պատ վի ըն կա լու մը և  այն վստա հութ յու նը, ո րը գո յութ յուն ու նի կող մե րի միջև, կազ դեն 
այն բա նի վրա, թե ոս տի կա նութ յու նը որ քան արդ յու նա վետ ու գոր ծուն կեր պով կա րող 
է կա տա րել իր դե րա կա տա րութ յունն ու պար տա կա նութ յուն նե րը: Տե՛ս 7րդ գլ խի 2.1. 
բա ժի նը, որ տեղ ա վե լի ման րա մասն քննարկ վում է այս հար ցը:
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Այս բաժ նում ներ կա յաց ված են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում հա կա կո ռուպ ցիոն 
մի ջոց նե րի նկատ մամբ կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման կա նո նա վոր մո տե ցում մշա կե լու 
գոր ծիք նե րը: Այս տեղ նպա տա կը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման որ ևէ 
կոնկ րետ  ո ճի վրա կենտ րո նա նա լը չէ, այլ, ա վե լի շուտ, լավ կա ռա վար ման սկզբունք նե
րի սահ մա նու մը և  ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման 
մե թոդ նե րը, ընդ հա նուր ձևով հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց նե րի խթա նու մը:

3.1.  Տար րեր, ո րոնց վրա հար կա վոր է կենտ րո նա նալ 
 կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ժա մա նակ

3.1.1. Կազ մա կեր պութ յա նը ծրագ րե րի հա մար նա խա պատ րաս տե լը

Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րի ա ռա ջին աս տի ճա նը պետք է լի նի կո ռուպ
ցիա յի դեմ պայ քա րի մա սով կազ մա կեր պութ յա նը դրա կան դաշ տում կենտ րո նաց նե լը: 
Որ ևէ փո փո խութ յան հա ջո ղութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար, ո րը վե րա բե րում է ներ
քին ու ար տա քին կո ռուպ ցիա յի դեմ կազ մա կեր պութ յունն ու ժե ղաց նե լու մի ջոց նե րին, 
հար կա վոր է ստեղ ծել կրի տի կա կան զանգ ված, ո րը բար յա ցա կամ կլի նի այդ մի ջոց նե րի 
նկատ մամբ: Հար կա վոր է պայ քա րել փո փո խութ յուն նե րի դի մադ րութ յան դեմ:

Կրի տի կա կան զանգ վա ծը պետք է սկսվի ղե կա վա րութ յու նից և  հաս նի ոս տի կան նե
րին ու անձ նա կազ մին, որ պես զի կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րի ազ դե ցութ յու նը 
դառ նա լայ նա տա րած: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ  կազ մա կեր պութ յու նում որ ևէ կար ևոր 
փո փո խութ յան սկզբում մո տա վո րա պես տա սը տո կո սը դրան ա ջակ ցում է, տա սը տո
կո սը՝ ընդ դի մա նում, իսկ ութ սուն տո կո սը կողմ նո րոշ ված չէ: Այս պի սով՝ հա ջո ղութ յու նը 
կախ ված է այդ մե ծա մաս նութ յա նը հա մո զե լուց:

Հետև յալ են թա բա ժին նե րում ուր վագծ ված է, թե ոս տի կա նութ յան անձ նա կազմն 
ինչ պես է  հետ ևե լու գոր ծա դի րի ղե կա վար մա նը, ե թե կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման 
ծրա գի րը հա ջո ղութ յամբ է ի րա կա նաց վում, ո րը կբե րի ծա ռա յութ յան բո լոր մա կար դակ
նե րում պա տաս խա նատ վութ յան բաշխ մա նը:

Ինչ պե՞ս կա րե լի է կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղ ծումն ին տեգ րել կո ռուպ ցիա յի 
դեմ ոս տի կա նութ յան պայ քա րում

3
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3.1.2.  Տար րե րի  զե տե ղու մը կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րում

Գոր ծըն թացն սկսվում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում կազ մա կեր պութ յան 
ներ կա վի ճա կի ճշգրիտ գնա հատ մամբ: Ո րո՞նք են ծա ռա յութ յան ար ժեք նե րը: Ինչ պե՞ս 
են դրանք   մեկ նա բան վում կա նո նագր քե րի և  այլ փաս տաթղ թե րի մի ջո ցով:  Ինչ պի սի՞ 
ու սու ցում է տրա մադր վում, ինչ պե՞ս և  ում: Ինչ պի սի՞ն են կազ մա կեր պութ յան ներ սում 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը: Ո րո՞նք են ղե կա վար ման ո ճը, ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր
ծըն թա ցը և  հա ղոր դակ ցութ յու նը: Ո րո՞նք են կո ռուպ ցիա յի մա սով կազ մա կեր պութ յան   
թույլ կող մե րը: 

2րդ գլ խում քննարկ վում են ար ժեք նե րը, կա նոն ներն ու վար քա գի ծը և դ րանց վե
րա ծու մը վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քի: 

3րդ գլ խում ներ կա յաց ված են շատ տար րեր, ո րոնք վե րա բե րում են     կո ռուպ ցիա
յի դեմ պայ քա րի կազ մա կեր պա կան կող մե րին: Ըն թեր ցող նե րը պետք է վե րա դառ նան 
այդ գլուխ նե րին, որ պես զի ստա նան լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ այս տեղ քննարկ վող 
թե մա նե րի վե րա բեր յալ:

Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ճիշտ հիմ քը պետք է դրվի հինգ փու լի մի ջո ցով՝

1. Նա խա պատ րաս տում: Կազ մա կեր պութ յան և  կա րիք նե րի գնա հա տու մը պետք է 
լու սա բան վի:

2. Փաս տաթղ թա վո րում: Վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիրք (ար ժեք ներն ու կա նոն նե րը):

3. Կա ռուց ված քը: Արդ յու նա վետ ու սու ցում և  զար գա ցում:

4. Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման պլա նա վո րում: Փո փո խութ յուն նե րի և ղե կա
վար ման մշա կույթ:

5. Նա խագ ծի/ծրագ րի ղե կա վա րում: Ե ղա նակ ներ և  մե թո դա բա նութ յուն:
Այս հինգ փու լերն ամ փոփ կեր պով հե տա զոտ ված են և ման րա մասն ներ կա յաց ված 

են ստորև:

3.1.3. Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րի ընդ հա նուր պատ կե րը

Այս են թա բաժ նում ներ կա յաց ված է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում կա րո ղութ յուն
նե րի ստեղծ ման ին տեգր ման օ պե րա տիվ գոր ծըն թա ցը, ո րը լայ նո րեն մշակ վել է հինգ 
փու լի մի ջո ցով: Այդ փու լերն ամ փոփ կեր պով ներ կա յաց ված են ստորև և  ուր վագծ ված` 
հա ջորդ է ջե րում բեր ված պա տու հա նում:

1ին փուլ: Նա խա պատ րաս տում

• Կազ մա կեր պութ յան գնա հա տու մը

• Հա կա կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի գնա հա տու մը
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• Ու՞ր է ցան կա նում գնալ կազ մա կեր պութ յու նը

• Գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի մշա կում

2րդ  փուլ: Փաս տաթղ թա վո րում

• Օ րենսդ րութ յուն կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ

• Կա՞, արդ յոք, բա վա րար ի րա վա սութ յուն ներ ու նե ցող ան կախ վե րահս կո ղութ յուն/

ստու գում:

• Ներ քին փաս տաթղ թա վո րում: 

• Պաշ տոնն ստանձ նե լիս եր դում տալ, վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիրք, հայ տա րա րութ

յուն ար ժեք նե րի մա սին

3րդ  փուլ: Կա ռուց ված քը և  մարդ կա յին ռե սուրս նե րի մաս նակ ցութ յու նը

• Կազ մա կեր պութ յան կա ռուց ված քը՝ կենտ րո նաց վածն ընդ դեմ ա պա կենտ րո նաց վա ծի

• Հա վա քագ րում և  ընտ րութ յուն, պաշ տո նի բարձ րա ցում

• Վե րա պատ րաս տում և  զար գա ցում

• Կազ մա կեր պա կան ու սու ցում

4րդ  փուլ: Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման պլա նա վո րու մը

• Մո տե ցում նե րի հետ ևո ղա կա նութ յուն

• Հաս տա տել ներ քին փո փո խութ յուն նե րի պաշտ պան նե րին

• Հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի հատ կա ցում

• Ող ջա միտ ժա մա նա կի թույ լատ րում

• Փո փո խութ յուն նե րի ան հա ջող ու հա ջող ված կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի բնու թա գի րը

5րդ  փուլ: Նա խագ ծի/ծրագ րի կա ռա վա րու մը

• Նա խագ ծի/ծրագ րի կա ռա վար ման ե ղա նակ նե րը

• Վե րա պատ րաստ ման ծրա գիր
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Փուլ 1: Նա խա պատ րաս տու մը

Քայլ 1: Կազ մա կեր պութ յան գնա հա տու մը
Ա ռա ջին բա նը, որ պետք է ա նել, ծա ռա յութ յան խո ր գնա հա տումն է, որ պես զի 

դրա վե րա բեր յալ  տե ղե կութ յուն ներ ստա նան մի քա նի ուղ ղութ յամբ, այդ թվում՝ մշա
կույ թի և խն դի րը շրջան ցե լու ե ղա նակ նե րը: Դա կո րո շի  նրա բաց լի նե լը հա կա կո
ռուպ ցիոն մի ջոց նե րի առջև:

Նախ նա կան գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում կազ մա կեր պութ յան ման րա մասն վեր
լու ծութ յու նը ստա նա լու նպա տա կով  օգ տա գործ վել են բազ մա թիվ տար բեր գոր ծիք
ներ, սա կայն մե կը, ո րը լայն ճա նա չում է գտել, կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի գնա
հատ ման՝ Մաք քին զիի «7S»  հա մա կարգն է: Այս մե թո դի ժա մա նակ օգտ վում են 
«կարծ րի»  (ռազ մա վա րութ յուն, կա ռուց վածք, հա մա կար գեր) ու «փա փուկ՞ի»  (հա
մա տեղ ար ժեք ներ, ոճ, անձ նա կազմ, հմտութ յուն ներ) «7S»  հե ռան կար նե րից: 

2րդ գլ խում քննարկ վում է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան հա մար ար ժեք նե
րի կար ևո րութ յու նը և  այն, թե ինչ պես դրանք վե րա ծել կա նոն նե րի ու վար քագ ծի: 
Փոփո խութ յուն նե րի վրա ազ դում է նաև մշա կույ թը, և  կազ մա կեր պութ յու նը պետք է 
գնա հատ վի փո փո խութ յուն նե րի հա մար պատ րաստ լի նե լու ա ռու մով` արդ յոք փո փո
խութ յուն նե րի նկատ մամբ կա դրա կան կամ բա ցա սա կան վե րա բեր մունք:

Նկար 3: Բնո րոշ ռիս կե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը և  ռիս կե րի կա ռա վար ման 

կա ղա պա րը
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Քայլ 2: Կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի գնա հա տում
Երկ րոր դը` կազ մա կեր պութ յու նը պետք է գնա հա տի կո ռուպ ցիա յի մա սով փաս

տա ցի ի րա վի ճա կը: Դա չա փից ա վե լի բարդ  և, հնա րա վոր է, ցա վոտ գոր ծո ղութ յուն 
է, և  ոս տի կա նա կան շատ ծա ռա յութ յուն ներ պար զա պես հրա ժար վել են հա վա տա
լուց, որ ի րենց անձ նա կազ մի շրջա նում գո յութ յուն ու նի կո ռուպ ցիա: Այս գոր ծըն թա
ցը կա րե լի է դի տար կել իբրև կա ռա վար ման սո վո րա կան հանձ նա րա րութ յուն, ո րը 
նման է ռիս կե րի գնա հատ մա նը և  պետք է կա տար վի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան 
կազ մա կեր պա կան ու ան հա տա կան  թույլ կող մե րի առն չութ յամբ: Բո լոր ոս տի կան նե
րը ծա նոթ են կո ռուպ ցիա յին առնչ վող ա մե նա ռիս կա յին ոս տի կա նա կան գոր ծո ղութ
յուն նե րին: Ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի յու րա քանչ յուր տարր պետք է կա նո նա վոր 
կեր պով գնա հատ վի՝ օգ տա գոր ծե լով ռիս կե րի գնա հատ ման գոր ծի քը (վե րը բեր ված 
Նկար 3ում ցույց են տրված ռիս կե րի գնա հատ ման գոր ծիք նե րը):

Տար բե րակ ներ այն մա սին, թե ինչ ա նել կոնկ րետ ռիս կե րի առնչությամբ

• Ռիս կե րի փո խան ցում

• Ռիս կե րի հե տաձ գում

• Ռիս կե րի նվա զե ցում

• Ռիս կե րի ըն դու նում

• Ռիս կե րից խու սա փում
Կոնկ րետ ռիս կե րի մա սով կազ մա կեր պութ յու նը կա րող է գոր ծի դնել ար տա կարգ 

ի րա վի ճակ նե րում գոր ծե լու հա մար նա խա տես ված ծրագ րե րը կամ հա կա ռակ մի
ջոց նե րը, որ տեղ դրանց խստութ յու նը թե լադ րում է անհ րա ժեշտ գոր ծո ղութ յուն նե
րը և  ռիս կե րի գրան ցա մատ յան նե րում դրանք գրան ցե լը՝ միա ժա մա նակ սահ մա նե լով 
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դրանց ա ռաջ նա հեր թութ յու նը և  կոնկ րետ ան ձանց հանձ նա րա րե լով դրանց հա մար 
պա տաս խա նա տու կա ռա վա րու մը: Հենց որ հստա կութ յուն է մտցվում  կազ մա կեր
պութ յան բնու թագ րի մեջ, կա րե լի է կա յաց նել ո րո շում ներ այն մա սին, թե ինչ ծրա
գրեր են հար կա վոր, որ պես զի   ձեռ նա մուխ լի նեն կոնկ րետ ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յան մշա կու թա յին ու կո ռուպ ցիոն կող մե րին:

Քայլ 3: Ո՞ւր է ցան կա նում գնալ կազ մա կեր պութ յու նը
Հենց որ գոր ծըն թա ցի երկ րորդ մասն ա վարտ վի, ծա ռա յութ յու նը պետք է ո րո

շի, թե ինքն ինչ տե սա կի կազ մա կեր պութ յուն է ցան կա նում լի նել, և հս տա կեց նի 
զար գաց ման գոր ծու նեութ յու նը, ո րով կհաս նի այդ նպա տա կին: 3րդ գլ խում ա ռա
վել ման րա մասն ներ կա յաց ված են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման 
տար բեր մո դել ներ և դ րանց զար գաց ման պատ ճառ նե րը:

Ստորև բեր ված Աղ յու սակ 1ում նկա րագր ված են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան 
ե րեք տե սակ նե րը և  այն, թե ինչ պես խնդրո ա ռար կա կազ մա կեր պութ յու նը կու զե նար 
ինքն ի րեն դնել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան «ռազ մա կան» ո ճի և «հա մայն քա յին 
ոս տի կա նութ յան» ո ճի միջև  առ կա սպեկտ րի մեջ:

Աղ յու սակ 1: Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան ե րեք տե սակ նե րը

 1. Ի րա վունք տվող ու ժը 2.Հան ցա գոր ծութ յան 
դեմ  պայ քա րող նե րը

3. Հա սա րա կա կան 
նա խա ձեռ նող նե րը

Բարձ րար ժեք պրո ֆե
սիո նալ ծա ռա յութ յուն.

Է ժան մաս նա վոր հա
մայն քա յին ծա ռա յության 
կամ կա մա վո րութ յան 
խրա  խու սում, հատ կա պես 
պա րե կութ յուն և  հան րա
յին քա ջա լե րում.

Բյու ջե տա յին կրճա տում 
ներ. մրցակ ցութ յուն/մաս
նա վոր հատ ված.

Ա վե լի բարձր կրթա կան 
չա փա նիշ նե՞ր.

Ա վե լի մաս նա գի տաց
ված պար տա կա նութ յուն
նե՞ր:

Ար ժե քա վոր ու ո րա կա
պես նոր հան ցա գոր ծութ
յուն նե րի կա ռա վա րում.

Հե ռա խո սա զանգերի 
կա ռա վար ման ռազ մա
վա րութ յուն.

Պրոբ լե մը հե ռա խո սով 
լու ծել՝ ոչ մի տե ղա կա յում.

Տե սան կա րա հա նող 
սար  քեր՝ գու մա րած հե
տա   խու զա կան տվյալ ներ.

Զանգ վա ծա յին լրա տ
վա մի ջոց նե րով հան րութ
յան փոքր ակն կա լիք նե՞ր.

Վստա հութ յան քայ քա
յու՞մ:

«Ա մե նա բա նի մաց» պա
րե կա յին ոս տի կան ներ և 
 մաս նա գետ նե րի փոքր 
խմբեր.

Բարձ րո րակ ՏՏ հան
ցա գոր ծութ յան/մի ջա դե պի 
կա ռա վար ման հա մար.

Հիմ նախնդ րին միտ ված 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի մա տու ցում՝ միջ
նոր դութ յուն/բա նակ ցութ
յուն ներ հիմ նախնդ րի վեր
լու ծութ յան մի ջո ցով.

Ան կա րո՞ղ են գործ ու նե
նալ հան րութ յան պա հանջ
նե րի հետ:
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«Հան ցա գոր ծութ յան դեմ պայ քա րո ղ» ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յունը այն ծառա
յությունը չէ, որի հիմնական խնդիրը կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի վրա կենտրոնանալն 
է:  Գտել են, որ հան ցա վո րութ յան դեմ պայ քա րի կտրուկ մո տե ցում ու նե ցող կազ մա
կերպու թ յուն նե րի միա ցումն ու հա մա պա տաս խա նե ցու մը նվա զեց րել են հա կա կո ռուպ
ցիոն մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը. ա պա ցույց ներ կան այն մա սին, որ այդ մո տե
ցումն ան վա վեր է դարձ րել բա րե փո խում նե րի բա րի նպա տակ նե րը:

Քայլ 4: Գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի մշա կու մը
Վե րը բեր ված նպա տակ նե րին հաս նե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը պետք է նա

խա ձեռն վի գոր ծըն թա ցի չոր րորդ մա սում: Հենց որ նպա տա կը նշվի, պետք է նա խա
պատ րաստ վեն ռազ մա վա րութ յունն ու գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը: Գոր ծո ղութ յուն
նե րի ծրագ րում պետք է նշվի, թե ով ինչ է կա տա րում, երբ, ինչ պես ու ին չով186:

Փուլ 2: Փաս տաթղ թա վո րու մը

Օ րենսդ րութ յու նը
Կազ մա կեր պութ յան վեր լու ծութ յան մեջ պետք է հաշ վի առն վի երկ րի հա կա կո ռուպ

ցիոն օ րենսդ րութ յու նը: Արդ յո՞ք այն հա մար ժեք է ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ 
պայ քա րին օգ նե լու գոր ծին: Կա՞ն, արդ յոք, վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ ներ, ո րոնք 
ա պա հո վում են, որ ոս տի կա նութ յու նը հար գի օ րեն քը: Ի՞նչ կա րող է ա նել ոս տի կա նութ
յու նը, որ պես զի լրաց նի գո յութ յուն ու նե ցող օ րենսդ րութ յան բա ցե րը:

Պա տու հան 2: Ան կախ վե րահս կո ղութ յուն

Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լիս կար ևոր տարր է ոս տի կա
նութ յան գոր ծու նեութ յան ան կախ վե րահս կո ղութ յու նը: Շատ երկր նե րում, որ տեղ 
գոր ծում են ի րա վուն քի վրա հիմն ված հա մա կար գեր, կա ոս տի կա նութ յան գոր ծու
նեութ յան ան կախ վե րահս կո ղութ յան պա հանջ: Ո րոշ երկր նե րում դա նույ նիսկ ա վե
լի է խստաց վում այն պա հան ջով, որ ան կախ վե րահս կո ղա կան մար մի նը պետք է 
փաս տա ցի քն նութ յուն կա տա րի՝ շատ լուրջ դեպ քե րում (զո րօ րի նակ՝ ոս տի կա նութ
յու նում կա լան քի տակ ե ղած ժա մա նակ տե ղի ու նե ցած մահ վան դեպ քում) օգտ վե
լով իր սե փա կան քննիչ նե րի ծա ռա յութ յու նից: 5րդ, 6րդ և 7րդ գ լուխ նե րում այս 
թե մա նե րի վե րա բեր յալ կա ա վե լի ման րա մասն տե ղե կատ վութ յուն:
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Ներ քին փաս տաթղ թա վո րու մը
Պետք է կա տար վի նաև ներ քին փաս տաթղ թե րի գնա հա տում: Ցան կա ցած հա

կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ յան ա ռանց քա յին մա սում պետք է ընդգծ վի «է թի կա
կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը», լի նի փաս տա թուղթ, ո րում 
թվարկ վեն սե փա կան է թի կա կան ար ժեք նե րը կամ սկզբունք նե րը: Այդ նպա տա կով 
յու րա քանչ յուր կազ մա կեր պութ յուն պետք է ու նե նա իր սե փա կան փաս տաթղ թերն187 
է թի կա յի վե րա բեր յալ՝ հայ տա րա րութ յուն ար ժեք նե րի մա սին, վար վե ցո ղութ յան կա
նո նագր քեր և  այլ նմա նա տիպ փաս տաթղ թեր: Տե՛ս 6րդ գ լու խը` կազ մա կեր պութ
յան փաս տաթղ թե րի մա սին ա վե լի ընդ լայն ված քննարկ ման հա մար: Ստորև ներ կա
յաց ված 4րդ  ու 5րդ ն կար նե րում տրված են այդ պի սի փաս տաթղ թե րի օ րի նակ ներ, 
որոնք կա րե լի է զե տե ղել վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քում:

Նկար 4: Ոս տի կա նութ յան դե րա կա տա րութ յու նը. հիմ նա կան սկզբունք նե րը
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Նկար 5: Ար ժեք նե րի մա սին հայ տա րա րութ յան օ րի նակ ներ188

Հայ տա րա րութ յուն ար ժեք նե րի մա սին

Գե րա զան ցութ յուն
Ու նե նալ ա մե նա բարձր պրո ֆե սիո նալ չա փա նիշ ներն ու 

ազն վութ յու նը

Վստա հութ յուն
Նպաս տել ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ հա մայն քի վստա

հութ յանն ու հա վա տին

Պա տիվ
Գոր ծել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման   

նկատ մամբ հար գան քով ու հիաց մուն քով

Ա նա չա ռութ յուն
Ար դար ու օբ յեկ տիվ ո րո շում նե րի կա յա ցում՝ ա ռանց նա

խա պա շար մունք նե րի 

Հանձ նա ռութ յուն
Նվիր վա ծութ յուն պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս

Հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն
Ըն դու նել սե փա կա նութ յան  առ կա յութ յու նը և  պա տաս

խա նա տու լի նել կա տա րած գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար

Ա ռաջ նոր դութ յուն
Գոր ծել իբրև հա մայն քի և  գոր ծըն կեր նե րի  հա մար ըն դօ

րի նակ ման ար ժա նի մո դել

Այս տար բեր փաս տաթղ թե րը պետք է հա վաք վեն վար վե ցո ղութ յան մեկ կա նո
նագր քում, և  ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մը պետք է ու նակ լի նի վկա յա կո չե լու այն, 
որ պես զի դրան տա անհ րա ժեշտ է թի կա կան շրջա նա կը՝ ըստ հետև յալ գոր ծոն նե րի 
ի րենց գոր ծո ղութ յուն ներն ու ո րո շում նե րը գնա հա տե լու հա մար՝

• ի՞նչ է պա հան ջում օ րեն քը.

• ի՞նչ է պա հան ջում կազ մա կեր պա կան քա ղա քա կա նութ յու նը.

• ի՞նչ է պա հան ջում անձ նա կան է թի կան:



410

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փուլ 3: Կա ռուց վածքն ու մարդ կա յին ռե սուրս նե րի մաս նակ ցութ յու նը

Կազ մա կեր պութ յան կա ռուց ված քը 
Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան կա ռուց ված քը կա րող է խնդիր լի նել, երբ ձեռ նար

կում են հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նութ յուն (ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս Գլուխ 
3): Ա վան դա կան վար չահ րա մա յա կան հիե րար խիկ, ռազ մա կան ո ճի մո դե լը, ո րին ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պատ մա կա նո րեն նա խա պատ վութ յուն են տվել, չի 
կա րող լի նել կազ մա կեր պութ յան ա մե նա հար մար ո ճը՝ խրա խու սե լու հա մար ան կեղ
ծութ յու նը, ազն վութ յունն ու հա ղոր դակ ցութ յու նը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են կո ռուպ ցիա
յի դեմ պայ քա րե լիս: Այն, ինչն ա ռա ջարկ վում է,  ա վե լի փո խանց ված, տե ղում կա ռա
վար վող կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածք է, որ տեղ կենտ րո նը (կազ մա կեր պութ յան 
ղե կա վա րութ յունն ու մաս նա գի տաց ված գոր ծա ռույթ նե րը) ա ջակ ցում է ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յան օ պե րա տիվ թևին՝ տե ղա կան տա րածք նե րին, բա ժին նե րին կամ 
ստո րա բա ժա նում նե րին: Կա ռուց ված քը պետք է լի նի հնա րա վո րինս հարթ հիե րար
խիա, որ պես զի հա նեն կա ռա վար ման, բյու րոկ րա տիա յի ու վար չա րա րութ յան ոչ պի
տա նի շեր տե րը: Ա ռա ջարկ վում է ա վե լի նեղ ու հարթ կազ մա կեր պութ յուն: Այդ կա
ռուց ված քը ո րո շում նե րի կա յաց ման  ա վե լի մեծ փո խանց ման հնա րա վո րութ յուն ներ 
է ըն ձե ռում, և  տե սա կա նո րեն՝ ֆի նան սա կան ու ո րոշ կամ ամ բող ջո վին անձ նա կազ մի 
(մարդ կա յին ռե սուրս նե րի) գոր ծա ռույթ ներ: Այս կերպ ոս տի կան ներն ա վե լի մոտ են 
գտնվում հա մայն քին, ո րին ծա ռա յում են, և  ի րենց ա մե նօր յա մաս նա գի տա կան գոր
ծու նեութ յան մեջ ա վե լի մեծ կա րո ղութ յուն ներ ու նեն մշտա դի տար կե լու ու վե րա հսկե
լու ա ռա ջա վոր գծի ոս տի կան նե րին: Այս մո տեց ման ա մե նա սո վո րա կան օ րի նա կը 
վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում դե պի «հա մայն քա յին ոս տի կա նութ յան»  ձևեր տե ղա
շարժն է, ո րը մաս սա յա կա նաց վեց189 1970ա կան թվա կան նե րին Անգ լիա յում՝ Դևո նի 
և  Քոր նո ւո լի ոս տի կա նա պետ պրն  Ջոն Օլ դեր սո նի190 կող մից: Ներ կա յումս Միաց յալ 
Թա գա վո րութ յու նում ա մեն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն աշ խա տում է այժմ հայտ նի 
«շրջա կայ քի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում» սկզբուն քի հի ման վրա:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ներ քո գտնվող 
ճշգրիտ փի լի սո փա յութ յու նը կամ մո տե ցումն այն քան կար ևոր չէ, որ քան այն փաս
տի ըն դու նու մը, որ ոս տի կա նութ յան կար ևո րա գույն նպա տա կը հան րութ յա նը և ն րա 
հա մայնք նե րին, այլ ոչ թե պե տութ յա նը պաշտ պա նելն է, ինչ պես ամ բող ջա տի րա կան 
կամ նախ կին կո մու նիս տա կան վարչակարգերի ժա մա նակ191: Մա տուց ման նպա տա
կը հան րութ յա նը ծա ռա յութ յան լավ չա փա նիշ նե րի տրա մադ րումն է՝ հան րութ յան 
ան դամ նե րի և  ոս տի կա նութ յու նում կա լան քի տակ գտնվող նե րի հա մար գե րա զանց 
սպա ռո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րով: 
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Հա վա քագ րում, ընտ րութ յուն, պաշ տո նի բարձ րա ցում
Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է ա պա հո վեն, որ նոր ըն դուն ված նե րը 

և  պաշ տո նեա կան ա ռաջ խա ղաց ման հա մար ընտր ված ոս տի կան նե րը ներգ րավ ված 
չլի նեն որ ևէ կո ռուպ ցիոն գոր ծո ղութ յան մեջ կամ կապ չու նե նան դրա հետ: Ոս տի կա
նա կան շատ ծա ռա յութ յուն ներ նոր ըն դուն ված նե րի հա մար ու նեն չա փա նիշ ներ ու 
պա հանջ ներ: Նրանք նաև լրաց նում են հո գե մետ րիկ թես տեր, կա տա րում հան ցա վոր 
ա նուն նե րի և  կեն սագ րութ յան ստու գում ներ: Մեկ օ րի նակ է այն գոր ծըն թա ցը, ո րի 
մի ջո ցով ՄԹ  Ո ւեսթ Միդ լենդ զի ոս տի կա նութ յու նը192 գնա հա տում է թեկ նա ծու նե րին՝ 
օգ տա գոր ծե լով յոթ կա րո ղութ յուն՝

1. հար գանք ռա սա յի և  բազ մա զա նութ յան նկատ մամբ.

2. արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցութ յուն.

3. անձ նա կան պա տաս խա նատ վութ յուն.

4. հիմ նախն դիր նե րի լու ծում.

5. թի մա յին աշ խա տանք.

6. ու շադ րութ յուն հա մայն քի ու հա ճա խորդ նե րի նկատ մամբ.

7. ճկու նութ յուն:
Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը կա րող է հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նութ յուն 

նե րա ռել պաշ տո նեա կան ա ռաջ խա ղաց ման գոր ծըն թա ցում՝ հստակ ա սե լով, որ ա ռաջ
խա ղաց ման հա մար կա րող են դի մել մի միայն կո ռուպ ցիա յից զերծ ոս տի կան նե րը: 

Պա տու հան 3: Վաղ նա խազ գու շաց ման հա մա կար գը և  բա րե վար քութ յան 
ստու գու մը

Կո ռուպ ցիան կան խար գե լե լու և  պո տեն ցիալ կո ռուպ ցիան բա ցա հայ տե լու այլ 
մի ջոց ներն են աշ խար հում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում գոր ծող վաղ նա
խա զգու շաց ման հա մա կար գե րը և  բա րե վար քութ յան ստու գու մը, ո րը ներդր վել է 
վեր ջին մի քա նի տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում: Այդ թե մա նե րի վե րա բեր յալ շատ մեծ 
գրա կանութ յուն կա, ո րը տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում դրանց աշ խա տե լու ճշգրիտ 
ե ղա նա կի և  նաև այն մա սին, թե ինչ պես դրանք ի րա կա նաց նել: Այս տեղ բա ցա տրվում 
են միայն դրանց հիմ նա կան սկզբունք նե րը:

Վաղ նա խազ գու շաց ման և  վաղ մի ջամ տութ յան հա մա կար գե րը գոր ծի է դնում 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը՝ օգտ վե լով այն մի ջոց նե րից, ո րոնք վե րա բե րում են 
ա ռան ձին ոս տի կան նե րի, ինչ պես օ րի նակ`  նրանց դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի 
թի վը՝ հա մե մա տած այլ գոր ծոն նե րի հետ: Ո րոշ հա մա կար գեր բարդ են, որ տեղ օգ
տա գործ վում են վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ, ո րոնք նա խա տես ված են աշ խա տա սեր 
ոս տի կան նե րի հա մար բա ցա սա կան գոր ծոն նե րը հա վա սա րակշ ռե լու, գոր ծըն թա ցին
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ա ռա վել բծախնդ րութ յուն և խս տա պա հան ջութ յուն հա ղոր դե լու  հա մար: Երբ ոս
տի կա նը հա մա կար գում դիպչում է ո րո շա կի խոցելի կե տե րի, նրան խոր հուրդ են 
տա լիս տես նել, թե արդ յոք կա րե լի է հստակեցնել նաև այլ հիմ նախն դիր ներ՝ ըստ 
պրո ֆե սիո նա լիզ մի կամ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման չա փա
նիշ նե րի: Այդ փու լում կա րե լի է կի րա ռել մի ջամ տութ յան զա նա զան մե թոդ ներ:
Կան բա րե վար քութ յան ստուգ ման ի մաս տի  ո րոշ ըն դար ձակ մեկ նա բա նութ յուն ներ: 
Դա կա րող է նշա նա կել ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի  մե զի կամ ար յան պարզ սո
վո րա կան ստու գում ներ, որ պես զի վստահ լի նեն, որ նրանք չու նեն թմրան յու թե րի 
կամ ալ կո հո լի հետ կապ ված կամ էլ այլ ա ռող ջա կան խնդիր ներ: Կամ դա կա րող է 
նշա նա կել օ պե րա տիվ ոս տի կա նա կան ա ռա ջադ րան քի մի տում նա վոր խայծ՝ գտնե
լու փող կամ այլ ցան կա լի ա ռար կա ներ, ե թե կաս կա ծե լի անձ նա կազ մը փաս տո րեն 
բաց է կո ռուպ ցիա յի հա մար: Բա րե վար քութ յան այ դօ րի նակ ստու գում նե րը կա րող 
են բա վա կա նին բարդ լի նել և  բա ցա հայ տում են տե ղի ու նե ցող կո ռուպ ցիոն գոր
ծու նեութ յու նը: Այդ ստու գում նե րը ըն թաց քում տե սան կա րա հան վում են և  կա րող 
են  հիմ նա վոր ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նել կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ:

Ա պա հով ու անվ տանգ ի րա զեկ ման հա մա կար գի և վ կա նե րի պաշտ պա նութ յան 
գոր ծըն թա ցի ներդրնու մը ե րաշ խա վո րում է, որ վկա ներն զգան, որ ու նակ են գնա լու 
և  ի րա զե կե լու կո ռում պաց ված կամ ոչ է թի կա կան ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման ի րենց դի տար կում նե րի մա սին: Դա կօգ նի բա ցա հայ տե լու կո ռում պաց ված 
ոս տի կան նե րին: Ոս տի կա նա կան ո րոշ ծա ռա յութ յուն ներ ներդ րել են օգ նութ յան և  ա նա
նուն հե ռա խո սագ ծեր՝ այդ գոր ծըն թա ցին օ ժան դա կե լու նպա տա կով:

Պա տու հան 4: Ոս տի կա նութ յան դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի մշա կու մը

Էա կան է, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը բա վա րար մի ջոց ներ հատ կաց
նեն ոս տի կա նութ յան դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի և  ներ քին կար գա պա հա կան 
հար ցե րի քն նութ յան հա մար: Բո ղո քա վոր նե րի թի վը տա րեց տա րի կա րող է տար
բեր լի նել՝ կախ ված ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հետ կապ ված 
մի ջա դե պե րի քա նա կից ու տե սակ նե րից, սա կայն  պետք է կա յաց վի բարձր մա
կար դա կի ո րո շում, որ պես զի ե րաշ խա վոր վի բարձ րո րակ անձ նա կազ մի բա վա րար 
չա փով ներ կա յա ցու ցիչ նե րի առ կա յութ յու նը, ով քեր արդ յու նա վետ կեր պով ու ժա
մա նա կին կքննեն բո ղոք նե րը: Դա կա րող է նշա նա կել, որ տե ղի վե րա դաս նե րին 
խնդրում են քննել  տե ղա կան փոքր հար ցե րը, մինչ դեռ մաս նա գի տա կան չա փա
նիշ նե րի կամ ներ քին գոր ծե րի բա ժան մունք նե րը քննում են ա վե լի լուրջ հար ցեր:
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Վե րա պատ րաս տում և  զար գա ցում
Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը կո ռուպ ցիան լու ծե լու հիմ նախնդ րի նկատ մամբ 

ա վե լի լայն մո տե ցում է, քան պար զա պես վե րա պատ րաս տու մը և  զար գա ցու մը: 
Այնու ա մե նայ նիվ, վե րա պատ րաս տու մը հա կա կո ռուպ ցիոն մո տեց ման հա ջո ղութ յան 
գոր ծում չա փա զանց կար ևոր գոր ծոն է: Այս թե ման ա ռա վել ման րա մասն կներ կա յաց
վի գործ նա կան մո դել նե րին և  օ րի նակ նե րին վերաբերող բաժ նում:

Կազ մա կեր պա կան ու սու ցում
Երբ որ ևէ կազ մա կեր պութ յու նում ներդ նում են հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց ներ, հար

կա վոր է  այն զար գաց նել եր կու գոր ծո նի հի ման վրա՝

1. կո ռուպ ցիա յում ներգ րավ ված կամ դրան դի մադ րած ոս տի կան նե րի սխալ նե րից 
կամ փոր ձից սո վո րե լու ու նա կութ յուն.

2. ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի այն ան դամ նե րի պաշտ պա նութ յուն, ով քեր իրա
զե կել են ի րենց գոր ծըն կեր նե րի ոչ է թի կա կան կամ կո ռում պաց ված վար քագ ծի 
մա սին:
Ա ռա ջին դեպ քում կազ մա կեր պութ յու նը պետք է ներդ նի  սո վո րե լու մե խա

նիզմ, ո րի մի ջո ցով ոս տի կան նե րը, ով քեր նկատում են կո ռում պաց ված վար քա գի
ծը, կա րող են կի սել այդ տե ղե կատ վութ յու նը մյուս նե րի հետ: Դրա նով կազ մա կեր
պութ յու նը սո վո րում ու դա մի կողմ է դնում:

Պա տու հան 5: Արդ յունք նե րի ամ փոփ ման կի րա ռութ յու նը

Արդ յունք նե րի ամ փոփ ման հա մա կար գի եզ րա կա ցութ յուն նե րը կա րող են հան
գեց նել ե րեք տե սա կի մի ջոց նե րի (գոր ծո ղութ յուն նե րի)՝

1. շտ կում ներ ան հա տա կան մա կար դա կում.

2. շտկում ներ գոր ծըն թա ցի մա կար դա կում.

3. շտկում ներ կազ մա կեր պութ յու նում:

Այն կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոն ցում այս բնո րոշ գի ծը ցու ցադր վում է, կոչ վում 
են «սո վո րող կազ մա կեր պութ յուն ներ»193: Սո վո րող կազ մա կեր պութ յուն դառ նա լը լայ
նո րեն ըն դուն ված է առևտ րի բնա գա վա ռում և  արդ յու նա բե րութ յան մեջ՝ իբրև ըն կե
րութ յուն նե րի լա վա գույն փորձ, ո րոնք էա կան փո փո խութ յուն նե րի են են թարկ վում 
մշտա պես պա հանջ ներ ներ կա յաց նող մի ջա վայ րում, այ սինքն՝ լի նե լով մի կազ մա կեր
պութ յուն, ո րը դյու րաց նում է իր բո լոր ան դամ նե րի սո վո րե լը և  շա րու նա կա բար վե
րա փո խում է ինքն ի րեն: Կան սո վո րող կազ մա կեր պութ յան մո դե լի մի քա նի հնա րա
վոր օ գուտ ներ՝
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• ա պա հո վում է կազ մա կեր պութ յան եր կա րա ժամ կետ հա ջո ղութ յու նը շա րու նա

կա կա նութ յամբ/ժա ռան գոր դութ յամբ.

• ան դա դար կա տա րե լա գոր ծու մը դարձ նում է ի րա կա նութ յուն.

• ե րաշ խա վո րում է հա ջո ղութ յուն նե րի և  լա վա գույն փոր ձի փո խան ցումն ու պատ

ճե նու մը.

• մե ծաց նում է ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, ին ո վա ցիա նե րը և  հար մար վո ղականութ յու նը.

• դե պի կազ մա կեր պութ յուն է գրա վում լա վա գույն մարդ կանց ու լա վա գույն նե րին 

պա հում այն տեղ.

• ա պա հո վում է անձ նա կազ մի կա րող ու պատ րաս տա կամ լի նե լը կազ մա կեր պութ

յան ներ կա ու ա պա գա կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար:
Ե թե կազ մա կեր պութ յուն նե րը բաց են սո վո րե լու հա մար, և  ա րա տա վոր գոր ծե լա

կեր պի, ոչ է թի կա կան վար քագ ծի ու կո ռուպ ցիա յի  մա սին ի րա զե կե լու հա մար խրա
խու սում են անձ նա կազ մին, հար կա վոր է, որ այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րը պաշտ պա
նեն ի րա զե կող նե րին, ում սո վո րա բար ան վա նում են մեր կաց նող տե ղե կութ յուն ներ 
հայտ նող ներ, որ պես զի ե րաշ խա վո րեն նրանց անձ նա կան անվ տան գութ յու նը, և  գոր
ծըն կեր նե րը նրանց չվանեն: Գոր ծըն կե րոջ վատ կամ հան ցա վոր վար քագ ծի միասին 
ի րա զե կե լը չա փա զանց հա մար ձակ գոր ծո ղութ յուն է՝ հաշ վի առ նե լով գաղտ նիութ յան 
գոր ծո նը, ո րի մա սին այս ձեռ նար կում մի քա նի ան գամ նշվել է: Ոս տի կա նա կան բնո րոշ 
մշա կույթն այն է, որ բո լոր ոս տի կան նե րը միմյանց պաշտ պա նում են և  չեն ի րա զե կում 
ոչ է թի կա կան վար քագ ծի կամ մաս նա գի տա կան չա փա նիշ նե րի մա սին, հետ ևա բար  
պետք է մի ջոց ներ ձեռ նարկ վեն, որ պես զի այն ան ձինք, ով քեր ի րա զե կում են այ դօ րի
նակ վար քագ ծի մա սին, ստա նան հա մա պա տաս խան պաշտ պա նութ յուն և, որ տեղ 
հնա րա վոր է, ա նա նուն մնան: Պետք է գոր ծեն արդ յու նա վետ քա ղա քա կա նութ յուն և/ 
կամ օ րենսդ րութ յուն, որ պես զի պաշտ պա նեն մեր կաց նող տե ղե կութ յուն ներ հայտ նող
նե րին, օր.՝ 1998 թ. «Պե տա կան շա հե րի բա ցա հայտ ման մա սին» օ րեն քը194:

Փուլ 4: Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման պլա նա վո րու մը

Մո տեց ման հետ ևո ղա կա նութ յու նը
Բա րե փո խում ներն ու փո փո խութ յուն ներն ա ռաջ տա նե լու հա մար ղե կա վար նե րը 

պետք է ի րենց մո տե ցում նե րում հետ ևո ղա կան լի նեն: Նրանք կազ մա կեր պութ յու նում 
պետք է նաև  մշտա պես  լի նեն ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի մո դել ներ, ու մից անձ նա կազ
մը կա րող է սո վո րել: Ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի լավ մո դե լը հա կա կո ռուպ ցիոն լավ 
վար քա գիծ  և  ու ղերձ ներ է  ներ կա յաց նում և՛ հան րութ յան շրջա նում, և՛ մաս նա վոր 
կյան քում: Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման մա սին ա վե լի շատ քննար կում նե րի 
հա մար տե՛ս 9րդ գ լու խը, ինչ պես նաև 3րդ գլ խի 12րդ  պա տու հա նը:
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Պա տու հան 6: Նա խա պատ րաս տել ա ռաջ նորդ նե րին 

Լի նե լով կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հզոր ե ղա նակ՝ կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ
ման ծրա գի րը կազ մա կեր պութ յու նում այն կա պում է ա ռաջ նորդ նե րի զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցի հետ, որ տեղ ա ռաջ նորդ նե րը կա րող են ցու ցադ րել ի րենց հա վատն ու 
հանձ նա ռութ յու նը փո փո խութ յուն նե րին և  դի մադ րութ յու նը կո ռուպ ցիա յին: Ա ռաջ
նոր դութ յան զար գաց ման լավ տե սակ է կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրա գի րը, 
ո րը կապ ված է զգաց մուն քա յին ին տե լեկ տի, այդ թվում՝ ինք նա գի տակ ցութ յան և  
ու րի շի դրութ յան մեջ մտնե լու բնո րոշ գծե րի հետ, ո րոնք անհ րա ժեշտ կլի նեն այդ
պի սի ծրա գի րը հա ջո ղութ յամբ ա վար տե լու հա մար:

Զգաց մուն քա յին ին տե լեկտ. աս պա րեզ նե րը և  կա րո ղութ յուն նե րը195

Անձ նա կան կա րո ղութ յուն ներ  Սո ցիա լա կան կա րո ղութ յուն ներ
Ինք նա գի տակ ցութ յուն   Սո ցիա լա կան գի տակ ցութ յուն
Ինք նա կա ռա վա րում   Փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռա վա րում

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով ոս տի կա նութ յան կա րո ղութ յուն նե
րը հզո րաց նե լու հա մար ծրագ րի մշա կու մը պա հան ջում է փո փո խութ յուն նե րի կա
ռա վա րում: Ինչ պես ցույց է տրված ստորև բեր վող 6րդ ն կա րի փո փո խութ յուն նե րի 
բուր գում, փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման  ծրագ րում ա մե նա բարդ բա նը և  ան
հար մա րութ յան ա մե նա բարձր աս տի ճա նը կրե լը անձ նա կազ մի վար քա գի ծը և  կազ
մա կեր պութ յան մշա կույ թը փո խելն է:
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Նկար 6: Փո փո խութ յուն նե րի բուր գը196

Բերթն շոուԳանն: Ս . Ա., 2008 թ.,Կառավարմանգլխավորզինանոցը, Ջոն Ո ւայ լի և  որ դի ներ

 

Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման ա ռու մով սո վո րած դա սե րը ցույց են տվել, որ հա
ջո ղութ յա նը կամ ձա խող մա նը նպաս տում են տար բեր գոր ծոն ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, լավ 
պլա նա վոր ման և  ի րա կա նաց ման շնոր հիվ փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման ծրա գի րը 
կա րող է հա ջո ղութ յամբ պսակ վել: Ստորև ներ կա յաց ված 7րդ  պա տու հա նում բեր ված են 
հա ջող ված փո փո խութ յան վեց կա նոն, ո րոնք պետք է ըն թերց վեն 3րդ գլ խի 12րդ  պա
տու հա նում ներ կա յաց ված հա ջող ված փո փո խութ յան տար բեր փու լե րի առն չութ յամբ:

Պատուհան 7: Հա ջող ված փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման վեց կա նոն նե րը

1. Տես լա կա նի հստա կութ յուն

2. Ղե կա վար նե րի՝ օգ տա կար փո փո խութ յուն նե րի հմտութ յուն ներ

3. Փո փո խութ յուն նե րի պլա նա վո րում

4. Փո փո խութ յու նը բազ մա չափ է

5.  Փո փո խութ յուն նե րի/արդ յունք նե րի չա փում

6. Հա ղոր դակ ցութ յուն

Կար ևոր է չա փել ու գնա հա տել կազ մա կեր պութ յու նում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ
յուն նե րը, որ պես զի կա րո ղա նան մշտա դի տար կել, վե րա նա յել ու, հարկ ե ղած դեպ
քում, վե րաուղ ղոր դել ծրագ րի հա ջո ղութ յու նը: 
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Նկար 7: Փո փո խութ յուն նե րի՝ չորս քայ լից բաղ կա ցած գոր ծըն թա ցը197

Փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցը

Ինչ պե՞ս են ներգ րավ ված դե րա կա տար նե րը ե րաշ խա վո րում փո փո խութ յուն
նե րի կա ռա վար ման ա վե լի ըն դու նե լի լի նե լը

• Անձ նա կազ մի/կազ մա կեր պութ յան  վրա ազ դե ցութ յան մա սին ի րա զեկ վա ծութ յու

նը.

• Տե ղին խորհր դատ վութ յուն ներ.

• Չա փից ա վե լի մեծ քա նա կութ յուն՝ ֆի նան սա կան ու մարդ կա յին մաս նակ ցութ յու

նը.

• Վե րա տե ղա կա յում, ու սու ցում, ծախ սեր, ի րա վա սութ յուն ներ.

• Պաշ տո նա թո ղութ յուն՝ կարճաժամկետ/եր կա րա ժամ կետ ծախ սեր.

• Պահ պա նել անձ նա կազ մի ար ժա նա պատ վութ յու նը:
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Ըն դու նել (հաս տա տել)  ներ քին փո փո խութ յուն նե րի պաշտ պան նե րին198

Ըն դուն ված է բարդ հան գա մանք նե րում փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման գոր
ծ    ըն թա ցին օգ նե լու հա մար օգտ վել «փո փո խութ յուն նե րի պաշտ պան ներ» նշա նա կե
լու մե թո դից: Այդ պաշտ պան նե րը պետք է լի նեն անձ նա կազ մի ան դամ ներ, ով քեր 
տեղ յակ են փո փո խութ յուն նե րի ազ դե ցութ յա նը և  գա ղա փարն  արդ յու նա վետ կեր
պով «կվա ճա ռեն»  կազ մա կեր պութ յան բո լոր մա կար դակ նե րի ի րենց գոր ծըն կեր նե
րին: Պաշտ պան նե րին պետք է ինչոր ձևով հա մար պարգ ևատ րեն ի րենց ջան քե րի 
համար, ան գամ ե թե դա զուտ լրա ցու ցիչ գո վա սանք է կամ շնոր հա կա լութ յուն ա վագ 
ղե կա վար նե րի կող մից, լրա ցու ցիչ վե րա պատ րաս տում կամ լավ պաշտ պան նե րի հա
մար զար գաց ման ճա նա պար հի խոս տում: Կազ մա կեր պութ յու նում մշա կույ թի և  ար
ժեք նե րի փո փո խութ յա նը միտ ված կա ռա վար ման խո շոր ծրագ րի ընդ հա նուր պատ
կե րը ներ կա յաց ված է Նկար 8ում:

Նկար 8: Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րու մը

 Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րու մը
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Հա մա պա տաս խան ռե սուրս նե րի հատ կա ցու մը
Փո փո խութ յուն նե րը կա րող են հա ջող լի նել այն դեպ քում, երբ դրանց ի րա կա նաց

ման հա մար կան անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներ: Դա նշա նա կում է, որ կազ մա կեր պութ յա
նը հարկ կլի նի վե րագ նա հա տել իր ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը, որ պես զի կա րո ղա նա 
հաս ցեագ րել ֆի նան սա կան, նյու թա կան ու մարդ կա յին մի ջոց նե րը, ո րոնք անհ րա
ժեշտ են փո փո խութ յուն նե րի նա խագ ծի հա մար:

Ժա մա նա կի ող ջա միտ տևո ղութ յու նը
Կազ մա կեր պա կան փո փո խութ յուն նե րը պլա նա վո րե լիս սխալ է փոր ձել ա րագ 

ար մա տա վոր վող լու ծում գտնել: Կազ մա կեր պութ յու նը պետք է ա պա հո վի, որ ո րո
շում կա յաց վի ի րա տե սա կան ժա մա նա կա ցույ ցի վե րա բեր յալ, և  գոր ծըն թա ցում լրա
ցու ցիչ ժա մա նակ նե րառ վի: 

Ո րո՞նք են փո փո խութ յուն նե րի հա ջող ված ու ան հա ջող կա ռա վար ման գոր ծըն

թա ցի բնո րոշ գծե րը
Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման ծրագ րե րը պետք է լի նեն խիստ գնա հատ ման 

ա ռար կա, ո րը բաց է, թա փան ցիկ ու գոր ծուն կեր պով հա ղորդ վում է բո լոր շա հա
գրգիռ կող մե րին:

• Քա նա կա կան չա փը՝ մինչև չա փե լը, դրա ըն թաց քում և դ րա նից հե տո:

• Շա րու նա կա կան գնա հա տում՝ նա խա պես ո րոշ ված ընդ մի ջում նե րով:

• Հա ղոր դակ ցում՝ հա ղոր դակ ցութ յան ծրագ րե րը պետք է ձևա կերպ վեն հենց սկզբից:

• Վե րա պատ րաս տում և կր թութ յուն՝ մարդ կանց զար գա ցում.

  դրա կան փորձ,

  հու սա լի բա րո յա կան վի ճակ,

  ճա նա չում և  պարգ ևատ րում:

Աղ յու սակ 2: Փո փո խութ յուն նե րի հա ջող ված ու ան հա ջող 

                     կա ռա վար ման ծրագրե րի բնո րոշ գծե րը

Փո փո խութ յուն նե րի ան հա ջող կա ռա
վար ման ծրագ րե րի բնո րոշ գծե րը

Փո փո խութ յուն նե րի հա ջող ված կա ռա
վար ման ծրագ րե րի բնո րոշ գծե րը

Կա տար վել են օգ տա կար հե տա զո
տութ յուն ներ այն մա սին, թե ին չու են 
փո փո խութ յուն նե րի ծրագ րե րը տա
պալ վում199: Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա 

Մյուս կող մից՝ հարց մա նը մաս նակ
ցած ղե կա վար նե րը հա սել են փո փո
խութ յուն նե րի հա ջող կա ռա վար ման 
վեց կա նոն նե րի՝
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վար ման տա պալ ված ծրագ րե րի բնո րոշ 
գծե րը, ո րոնք սին թեզ վել են 150 ղե կա
վար նե րի շրջա նում անց կաց ված հար
ցում նե րի արդ յուն քում, հետև յալն էին՝

• վե րին ղե կա վա րութ յան կող մից հանձ

նա ռութ յան բա ցա կա յութ յուն.

• ան հետ ևո ղա կա նութ յուն.

• ռե սուրս նե րի սահ մա նա փա կում ներ.

• ղե կա վա րութ յան փո փո խութ յուն.

• բո լոր մա կար դակ նե րում անձ նա կազ

մին հա ղորդ վե լիք հստակ հրա հանգ

նե րի ու նպա տա կի բա ցա կա յութ յուն.

• կա տար ման մշտա պես փո փոխ վող 

ցու ցիչ ներ.

• փո փոխ վող ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ:

• տես լա կա նի հստա կութ յուն.

• ղե կա վար նե րի՝ փո փո խութ յուն նե րին 

միտ ված  լավ հմտութ յուն ներ.

• փո փո խութ յուն նե րի պլա նա վո րումն 

արդ յու նա վետ էր.

• փո փո խութ յու նը բազ մա չափ է՝ փոխ

կախ վա ծութ յան հա մա կարգ ման ան

հ րա ժեշ տութ յուն.

• չա փում՝ արդ յուն քի գնա հա տում.

• հա ղոր դակ ցութ յուն՝ և՛ դե պի վեր, և՛ 

դե պի վար:

Փուլ 5: Նա խագ ծի/ծրագ րի կա ռա վա րում

Նա խագ ծի կա ռա վա րումն անց նում է հինգ տար բեր փու լե րով, ինչ պես պատ կեր
ված է Նկար 9ում:

Նկար 9: Նա խագ ծի փու լե րը
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Պա տու հան 8: Նա խա գիծն արդ յու նա վետ կա ռա վա րե լու փաս տաթղ թե րի 
օ րի նակ ներ

• Նա խագ ծի նա խա ձեռն ման փաս տա թուղթ: Նե րա ծութ յուն, նոր մո տե ցում 

ստեղ ծե լու գործ, նա խագ ծի նպա տակ նե րը, նա խագ ծի արդ յուն քը, նա խա գծի 

շրջա նա կը, նա խագ ծի ընդ հա նուր նկա րա գի րը, նա խագ ծի մարդ կա յին ռե

սուրս նե րը՝ մար դիկ, նա խագ ծի ֆի զի կա կան ռե սուրս նե րը՝ ֆի զի կա կան, նա

խագ ծի ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը՝ ֆի նան սա կան, նա խագ ծի վե րա բեր յալ 

հաշ վետ վութ յան կա ռուց ված քը, նա խագ ծի ժա մա նա կա ցույ ցը, հա ղոր դակ

ցութ յան ծրա գի րը, են թադ րութ յուն ներ,  սահ մա նա փա կում ներ և  ռիս կեր, եզ

րա կա ցութ յուն ներ:

• Բարձր մա կար դա կի ծրա գիր, նա խագ ծի տար րե րի ցու ցադ րութ յուն, փու լե րը և  

ա ռաք ման կե տե րը:

• Աշ խա տան քա յին նա խագ ծի ծրա գիր, ծրագ րի՝ ա ռա ջադ րանք նե րի բա ժան ված 

տար րե րի ցու ցադ րութ յուն, ծրագ րի վճռա կան ճա նա պարհ (Գան տի գծա պատ

կե րը), ո րը ցույց է տա լիս կախ վա ծութ յու նը, կոնկ րետ պար տա կա նութ յուն ներ 

և ճշգ րիտ ռե սուրս ներ:

• Ռիս կե րի մատ յան, ռիս կե րի թվար կում և դ րանց ա ռաջ նա հեր թութ յան ո րո շում, 

ցույց տալ, թե ով է պա տաս խա նա տու ռիս կե րի կա ռա վար ման կամ մեղ մաց

ման հա մար, հա կա ռակ մի ջոց նե րը և չ նա խա տես ված դեպ քե րը, ե թե այդ պի

սիք կան:

• Ո րա կի ծրա գիր (ըստ անհ րա ժեշ տութ յան), ո րում նշվում է, թե ո րա կի ինչ պի սի 

չա փա նիշ ներ են գոր ծում, կամ ինչ պես է ծրա գի րը են թարկ վե լու ստուգ ման, 

ապ րանք նե րը դուրս կգրվեն, իսկ հաս տա տու մը կլի նի կոնկ րետ չա փա նի շի հա

մա ձայն:

• Հա ղոր դակ ցութ յան ծրագ րեր, ո րոն ցում սահ ման վում ու վեր լուծ վում են նա

խագ ծի հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րը, ինչ պես են նրանք ազ դում 

նա խագ ծի վրա, նա խագ ծի թիմն ինչ պես է շա հագր գիռ կող մե րին տե ղե կաց

նում ա ռա ջըն թա ցի և  ա ռանց քա յին հար ցե րի մա սին:
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Ո՞ւմհամարէ  կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը
Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրա գի րը պետք է  նա խագծ ված  լի նի այն պես, 

որ նե րա ռի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ամ բողջ անձ նա կազ մը. յու րա քանչ յուր ոք, 
ով կա մա վոր  ցան կութ յուն է հայտ նում կամ կա րող է ա ջակ ցել դրա հա ջող ի րա կա
նաց մա նը,  պետք է  այդ գոր ծու նեութ յան մեջ ու նե նա իր դե րա կա տա րութ յու նը: Անձ
նա կան զար գա ցու մը և  իրացումը պետք է հնա րա վոր լի նեն բո լո րի հա մար, ով քեր 
մաս նակ ցում են: Բո լո րի մաս նակ ցութ յունն ու ներգ րավ վա ծութ յու նը պետք է խրա
խուս վեն, ո րով կա պա հով վի հա մա ձայ նութ յու նը, և կ հաս նեն հա կա կո ռուպ ցիոն մի
ջո ցա ռում նե րի ուղ ղութ յամբ բա րե հա ջող փո փո խութ յուն նե րի վճռա կան բե կում նա յին 
պա հին:

Որտե՞ղ  պետք է տե ղի ու նե նա կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը
Լավ կլի նի, ե թե նա խա պատ րաս տա կան ու պլա նա վոր ման հետ կապ ված ո րոշ 

աշ խա տանք ներ կա տար վեն աշ խա տան քի սո վո րա կան վայ րից դուրս, որ պես զի 
երաշ խա վոր վի նո րա րա րա կան ու ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը՝ ա ռանց ա մե նօր յա աշ
խա տան քից կտրվե լու: Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րումն ի րա կա նութ յուն դառ նա
լու հա մար հար կա վոր է ե րաշ խա վո րել դրա կա տա րու մը ոս տի կա նութ յան կենտ րո
նա կա յա նում, ոս տի կա նութ յան ու սում նա րա նում, յու րա քանչ յուր տա րա ծաշր ջա նում, 
ամեն քա ղա քում, ա մեն աշ խա տա վայ րում և  յու րա քանչ յուր բա ժան մուն քում: 

Ե՞րբ  պետք է տե ղի ու նե նա կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը
Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը պետք է տե ղի ու նե նա ոս տի կա նի կա րիե րա յի 

տար բեր փու լե րի ըն թաց քում, սա կայն ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մը՝ լի նի դա երդ
ված, թե՝ ոչ, տար բեր մա կար դակ նե րում ու նի տար բեր վող ու կոնկ րետ դե րա կա տա
րութ յուն ու պար տա կա նութ յուն ներ, հետ ևա բար այդ դա սե րից յու րա քանչ յու րի ու սու
ցումն ու զար գա ցու մը (կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծում) տար բեր է: Ան շուշտ, է թի կան 
պետք է նե րառ վի ոս տի կա նա կան բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րում՝ սկսած կա յա նա տե
ղիի հա մար սո վո րա կան տոմ սից մինչև մա հա ցու ուժ գոր ծադ րե լու  միջոցով կաս
կած յա լին մա հ պատ ճա ռը:

Ու սում նա կան ծրագ րեր
Այս են թա բաժ նում քննարկ վում են կազ մա կեր պութ յու նում կա րո ղութ յուն նե րի 

ստեղծ ման հա մար ու սու ցումն ու զար գա ցու մը, որ պես զի նպաս տեն կո ռուպ ցիա յի 
դեմ պայ քա րին: Սա կքննարկ վի ծա ռա յութ յան բո լոր մա կար դակ նե րում:

Գոր ծա դի րը: Գոր ծա դի րի պաշ տոն յա նե րին հար կա վոր է ու սու ցում (վե րա պատ
րաս տում) և  զար գա ցում բա զում ո լորտ նե րում, օ րի նակ՝ ա ռաջ նոր դութ յան զար գաց
ման հա մա պա տաս խան ձևե րը, կա րեկ ցան քը և  ակ տիվ ունկնդ րու մը: Ման րա մասն 
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գնա հա տու մից և  վեր լու ծութ յու նից հե տո նրանք պետք է սահ մա նեն ռազ մա վա րութ
յու նը, ներ մու ծեն ա ջակ ցող քա ղա քա կա նութ յուն, գոր ծե լա կերպ ու ըն թա ցա կար գեր, 
ո րոնք չեն սա սա նում ջան քե րը և  ե րաշ խա վո րում են դրանց ճիշտ մեկ նա բա նութ յունն 
ու աշ խա տան քը:

Գոր ծա դիր իշ խա նութ յա նը պետք է նաև  ու սու ցան վի, թե ինչ պես անց կաց նել 
կար գա պա հա կան լսում նե րը կամ տրի բու նալ նե րը, ինչ պես արդ յու նա վետ կեր պով 
քննել գոր ծե րը՝ մտա բե րե լով բնա կան ար դա րա դա տութ յան և  ա պա ցույց նե րի կա նոն
նե րը, ինչ պես կի րա ռել հետ ևո ղա կան, բայց  մարդ կա յին պա տիժ ներ:

Գոր ծա դիր իշ խա նութ յու նը պետք է քննար կի ան կեղ ծութ յան և  թա փան ցի կութ
յան անհ րա ժեշ տութ յու նը և  ա մուր կապ ու նե նա վե րահս կիչ մար մին նե րի հետ՝ միա
ժա մա նակ ող ջու նե լով քննա դա տութ յու նը: Նա պետք է ա պա հո վի, որ կա տար վի ռիս
կե րի խիստ գնա հա տում հա կա ռակ մի ջոց նե րի և չ նա խա տես ված հան գա մանք նե րի 
հետ մեկ տեղ, պետք է ու նե նա զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի կա ռա վար ման հա
մա պար փակ քա ղա քա կա նութ յուն:

Բարձր ղե կա վար ներ:  Բարձր ղե կա վար նե րը  պետք է ա ջակ ցեն գոր ծա դի րին և  
կազ մա կեր պութ յան ի րենց ո լոր տը ղե կա վա րեն այն պես, ինչ պես գոր ծա դի րը: Նրանք 
պետք է բաց լի նեն կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ ա պա ցույց նե րի նկատ մամբ և դ րան 
ա րա գո րեն ար ձա գան քեն, քն նեն ու վե րաց նեն, հետ ևա բար նրանց հար կա վոր է այս 
ոլոր տում վե րա պատ րաս տում անց նել և  կա րո ղա նալ արդ յու նա վետ կեր պով գործ 
ու նե նալ անձ նա կազ մի հետ: Բարձր ղե կա վա րը կա րող է լի նել այն ան ձը, ով պետք է 
քն նի, գործի ման րակր կիտ, չշտա պի մեր ժել հան րութ յու նից ստաց ված պա հանջ նե րը/
տե ղե կատ վութ յու նը կամ ներ քին ին ֆոր մա տոր նե րին: Բարձր ղե կա վար նե րին պետք 
է ու սու ցան ել, թե ինչ պես քն նեն այ դօ րի նակ զգա յուն հար ցե րը, և  արդ յոք կոնկ րետ 
հան գա մանք ներն ար դա րաց նում են ոչ ֆոր մալ լու ծում նե րը, թե՞ պետք է են թա կա լի
նեն   ամ բող ջա կան ու ֆոր մալ քն նութ յան:

Մի ջին օ ղա կի ղե կա վար ներ: Մի ջին օ ղա կի ղե կա վար նե րը պետք է բաց լի նեն 
ի րենց թի մում ոչ է թի կա կան կամ կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պի վե րա բեր յալ ի րենց  փո
խանց ված տե ղե կատ վութ յան նկատ մամբ: Նրանց պետք է ու սու ցան վի, թե ինչ պես 
գործ ու նե նան բո ղոք նե րի հետ և  ինչ պի սի մի ջա դե պե րին տան ոչ ֆոր մալ լու ծում, 
երբ հարցն  ու ղար կեն ա վե լի բարձր մա կար դա կի ղե կա վա րին կամ մաս նա գի տա կան 
չա փա նիշ նե րի բա ժան մուն ք: Նրանք պետք է կողմ նո րոշ ված լի նեն դե պի  հա ճա խոր
դը, երբ գործ ու նեն հան րութ յան ան դամ նե րի ներ կա յաց րած բո ղոք նե րի հետ, և  դա 
ա նում են   պրո ֆե սիո նալ ու արդ յու նա վետ կեր պով:

Ա ռա ջին մա կար դա կի ղե կա վար ներ: Ա ռա ջին մա կար դա կի ղե կա վա րը կազ մա
կեր պութ յան մեջ ա մե նաազ դե ցիկ ու կար ևոր անձ նա վո րութ յունն է, ով կա րող է 
արդ յու նա վետ կեր պով կա ռա վա րել ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիայի դեմ 
պայքարը: Նա կա րող է տես նել իր ղե կա վա րած կառույցում ի րա կա նաց վող կո ռուպ
ցիան: Այն մո տե ցու մը, ո րն ա ռա ջին մա կար դա կի ղե կա վարն ըն դու նում է  կո ռուպ
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ցիա յի դեմ պայ քա րում, վճռո րոշ է հա կա կո ռուպ ցիոն կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման 
ծրագ րի ուղ ղութ յամբ կա տար վող գոր ծըն թա ցում: Պետք է անց կաց վի վե րա պատ
րաս տում այն մա սին, թե ինչ պես կո ռուպ ցիան հայտ նա բե րել սցե նար նե րի՝ ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գործ նա կան օ պե րա տիվ մո դե լի մի ջո ցով 
(օրի նակ՝ գոր ծարք ներ, ո րոնք կա տար վում են խցե րում, որ պես զի հե տա խու զա կան 
տե ղե կութ յուն ներ ստա նան բան տարկ յալ նե րից՝ ա վե լի խղճով վե րա բեր մուն քի դի
մաց):

Նոր ան դամ նե րը: Նոր ան դամ նե րը հա ճախ սկսում են բա րի մտադ րութ յուն նե րով 
ու վեհ գա ղա փար նե րով, սա կայն երբ հան դի պում են կո ռուպ ցիա յի, ներ գրավ վում են 
դրա նում, ե թե ճկուն չեն: Նոր ան դամ ներն ու նեն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման ան վերջ բնույ թից և բ նա կան ցի նիզ մից պաշտ պան վե լու կա րիք: Հար
կա վոր է նոր ան դամ նե րին հա մա պար փակ ձևով նա խա պատ րաս տել մինչև ոս տի
կա նութ յան ա ռա ջա վոր գիծ նրանց մտնե լը` նախապես նրանց ա պա հո վե լով մաս նա
գետ նե րի ցու ցում նե րով: Շատ լավ կլի նի, որ ոս տի կա նութ յան հրա հան գիչ նե րը կամ 
նախ կին ոս տի կան նե րը, ո րոնք ու նեն փորձ և  գի տե լիք ներ՝ ա ռողջ խոր հուրդ ներ տա
լու և  ոս տի կան լի նե լու բարդ ա ռա ջադ րան քին նա խա պատ րաս տե լու հա մար, ու սու
ցա նեն ոս տի կա նութ յան նոր ան դամ նե րին,:

Նոր ան դամ նե րի ու սու ցա նու մը պետք է կապ ու նե նա ոս տի կա նութ յան մաս նա
գի տա կան է թի կա յի քա ղա քա կա նութ յուն նե րի, գոր ծե լա կեր պի ու ըն թա ցա կար գե րի 
հետ, երբ բա ցատր վում է քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա վո րու մը: Ա կա դե միա կան է թի
կա կան տե սութ յան ծա վա լը և  փի լի սո փա յութ յու նը պետք է սահ մա նա փակ ված լի նեն 
անհ րա ժեշտ նվա զա գույ նով: Ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը և  ղե կա վար
նե րը պետք է հի շեն, որ թարմ աչ քը հա ճախ  այն կա տա լի զա տորն է, ո րը հայտ նա
բե րում ու ի րա զե կում է ոչ է թի կա կան կամ կո ռուպ ցիոն վար քա գի ծը, ուս տի նրա տե
ղե կութ յուն ներն ու բո ղոք նե րը պետք է լուրջ ըն դու նել: Ոս տի կա նութ յան նոր ան դամ
նե րին հար կա վոր է կցել պարզ, սա կայն արդ յու նա վետ ո րո շում ներ կա յաց նող ու ղեկ
ցորդ նե րի, ում նրանք կա րող են ա պա վի նել անձ նա կան մա կար դա կում, զո րօ րի նակ՝

• Արդ յո՞ք  օ րի նա կան է.

  ես կխախ տե՞մ քրեա կան կամ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քը կամ ու ժի քա ղա

քա կա նութ յու նը:

• Արդ յո՞ք հա վա սա րակշռ ված է.

  արդ յո՞ք կարճ ու եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում դա ար դա րա ցի է բո լոր շա

հագր գիռ կող մե րի նկատ մամբ,

  արդ յո՞ք դա նպաս տում է «երբ հաղ թում են բո լո րը» ի րա վի ճա կին:

• Ինչ պի սի՞ զգա ցո ղութ յուն ներ կու նե նամ ես.

  արդ յո՞ք ես դրա նից հպարտ կզգամ,

  արդ յո՞ք ես լավ կզգամ, ե թե ո րո շու մը հրա պա րակ վի թեր թում,
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  արդ յո՞ք ես լավ կզգամ, ե թե իմ ըն տա նիքն այդ մա սին ի մա նա:
Ո րա կա վոր ման բարձ րա ցում: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ, երբ  կազ մա կեր պութ յու

նը հար մար գտնի, ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մը պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե նա 
մաս նակ ցե լու կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման դա սըն թաց
նե րի, որ պես զի ըն թա ցիկ մի ջա դե պե րի կամ քա ղա քա կա նութ յան, գոր ծե լա կեր պի ու 
ըն թա ցա կար գե րի  փո փո խութ յուն նե րի մա սին գի տե լիք նե րը թար մաց վեն;

3.1.4. Անձ նա կան ու մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը

Անձ նա կան կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծու մը նույն պես կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման 
մասն է: Պատ մա կա նո րեն ոս տի կան ներն ու օ ժան դակ անձ նա կազ մը պա տաս խա նա
տ վութ յուն չեն կրել ի րենց սե փա կան ինք նա զար գաց ման հա մար200 և  միայն ըն դու նել 
են այն ու սու ցու մը, որն ա պա հո վել է կազ մա կեր պութ յու նը՝ նրանց անձ նա կան զար
գաց մա նը նպաս տե լու նպա տա կով: Այս ի րա վի ճա կը պետք է փոխ վի դե պի լա վա գույն 
պրակ տի կան, ո րով ոս տի կա նութ յան անձ նա կազմն իս կա պես պա տաս խա նատ վութ յուն 
է ստանձ նում սե փա կան ինք նա զար գաց ման հա մար: Սա անհ րա ժեշ տութ յուն է ցան կա
ցած պաշ տո նի հա մար, հատ կա պես այն տեղ, որ տեղ քա ղա քա կա նութ յու նը, գոր ծե լա
կերպն ու ըն թա ցա կար գե րը փոխ վում են  գլխապ տույտ ա րա գութ յամբ: Ոս տի կա նութ
յու նում բո լո րը գի տեն, որ ի րենց շրջա պա տում դա այդ պես է: Հրա պա րա կում նե րում 
ընդգծ վել են այլ առն չութ յուն ներ ևս՝  ա վե լա ցող բար դութ յու նը և  տեխ նո լո գիա կան փո
փո խութ յուն նե րը ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գոր ծում201:

Բո լոր մաս նա գի տութ յուն նե րում (ո րոնց մաս է կազ մում նաև ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յու նը), ինչ պես օ րի նակ՝ բժշկութ յան և  ի րա վա բա նութ յան մեջ, պա հանջ կա ա վար
տե լու «ո րա կա վոր ման մշտա կան բարձ րա ցու մը» (ՈՄԲ), որ պես զի պահ պա նեն հա մա
տեքս տում ըն թա ցիկ գի տե լիք նե րի և ըմբռնելու հա մա պա տաս խան մա կար դակ նե րը:  
ՈՄԲի ա վար տին հասց նել չկա րո ղա նա լու հետ ևան քը  պրակ տի կան տի ա նու նը մաս
նա գի տա կան ցու ցա կից հա նելն է և  աշ խա տե լու ան կա րո ղութ յու նը: Միաց յալ Թա գա
վո րութ յու նում ներ կա յումս ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը ոս տի կան
նե րից պա հան ջում է ա վար տել ՈՄԲն, որ պես զի պահ պա նեն ի րենց պաշ տոն նե րը (օր.՝  
ա վագ քննիչ): Դա առևտ րում և  արդ յու նա բե րութ յան մեջ լա վա գույն պրակ տի կան է և  
ա ռա ջարկ վում կամ պա հանջ վում է պրո ֆե սիո նալ մար մին նե րի կող մից, որ պես զի ան
հատ նե րը պահ պա նեն մաս նա գի տա կան կամ անձ նա կան զար գաց ման ծրա գի րը, ո րը 
պա րու նա կում է  անձ նա կան զար գաց ման նպա տակ ներ ու ա ռա ջադ րանք ներ:

Անձ նա կան զար գաց ման նպա տակ նե րը

Ոս տի կան նե րի հա մար բա վա կա նին ան սո վոր է պահ պա նել ըն թա ցիկ ու արդ յու
նա վետ անձ նա կան զար գաց ման ճշգրիտ պլան, սա կայն դա էա կան է հագեցած կա
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րիե րա յի և  ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում202  սո վո րե լը պահ պա նե լու հա մար: Կար ևոր է 
նշել, որ  անձ նա կան զար գաց ման ծրա գի րը  չի պա րու նա կում  միայն տե ղե կութ յուն ներ 
այն դա սըն թաց նե րի մա սին, ո րոնց ոս տի կա նը մաս նակ ցել է: Պետք է պլա նա վոր վեն ու 
ար ձա նագր վեն սո վո րե լու բո լոր ձևե րը, օր.՝  մաս նակ ցութ յու նը նա խագ ծին (կա րո ղութ
յուն նե րի ստեղծ ման նա խա գիծ), հա վա տար մութ յու նը մաս նա գետ նե րի դե րա կա տա
րութ յա նը, մի ջին մաս նա գի տա կան ըն թեր ցա նութ յուն, աշ խա տա կազ մի մեկ այլ ան դա
մի «ստվե րում» և  այլն: Վեր ջին տա րի նե րին շատ է գրվել203 ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յու նում անձ նա կան զար գաց ման մա սին: Այս գլխում կսահ մա նա փակ վենք ի րա վի ճա կի 
և  լա վա գույն պրակ տի կա յի մա սին ընդ հա նուր տե ղե կութ յուն ներ հայտ նե լով: Օ րի նակ՝ 
Գոուլ մա նը, Բո յա ցի սը և  Մաք քին (2002 թ.)204 խոր հուրդ են տա լիս կա ռու ցել անձ նա
կան զար գաց ման նպա տակ ներ, ինչ պես նշված է ստորև բեր վող Պա տու հան 9ում:

Պա տու հան 9: Անձ նա կան զար գաց ման նպա տակ նե րը

Եզ րա կա ցութ յուն նե րը նե րա ռում են հետև յա լը՝

• նպա տակ նե րը պետք է ստեղծ վեն մար դու ու ժեղ, այլ ոչ թե թույլ կող մե րի հիման 

վրա.

• նպա տակ նե րը պետք է  լի նեն մար դու սե փա կա նը, ոչ թե ինչոր մե կի պար տա

դրա ծը.

• պլան նե րը պետք է ճկուն կեր պով թույ լատ րեն մարդ կանց ա պա գա յի հա մար 

տար բեր կերպ նա խա պատ րաստ վել. կազ մա կեր պութ յան պար տադ րած «պլա

նա վոր ման»  միակ մե թո դը հա ճախ հա կա ռակ ազ դե ցութ յունն է ու նե նում.

•  ծրագ րե րը պետք է լի նեն ի րա գոր ծե լի, կա ռա վա րե լի քայ լե րով: Այն ծրագ րե րը, 

ո րոնք սա հուն կեր պով  չեն տե ղա վոր վում մար դու կյան քում ու աշ խա տում, հա

վա նա կան է, մի քա նի շա բա թից կամ ամ սից վե րա նան.

• այն ծրագ րե րը, ո րոնք չեն հար մար վում  մար դու սո վո րե լու ո ճին, կկորց նեն ի րենց 

շար ժա ռիթ նե րը և  ա րա գո րեն  կզրկվեն նրա ու շադ րութ յու նից:

Անձ նա կան զար գաց ման ծրագ րե րը պետք է ա նընդ հատ ու պար բե րա բար վե րա
նայ վեն, որ պես զի սո վո րող նե րը հա մա պա տաս խան ա ռա ջըն թաց գրան ցեն: Պետք է 
գոր ծեն հա մա կար գեր, ո րոնք վեց ա միս ընդ մի ջու մով պետք է վե րա նա յեն ան մի ջա կան 
ղե կա վար նե րը:

Ի հար կե, անձ նա կազ մի յու րա քանչ յուր ան դա մի անձ նա կան զար գաց ման ծրա գի րը  
պետք է գաղտ նի մնա և  հա մա տե ղե լի լի նի բա ժան մուն քի ու կազ մա կեր պութ յան նպա
տակ նե րի հետ: Ե թե կազ մա կեր պութ յան նպա տակ նե րը վե րա բե րում են կո ռուպ ցիա
յի դեմ պայ քա րին, ա պա կազ մա կեր պութ յան ամ բողջ աշ խա տա կազ մը կաշ խա տի այդ 
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նպա տա կի ի րա կա նաց ման հա մար: Ստորև տե՛ս Ն կար 10:

Նկար 10: Նպա տակ նե րը

Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րի խո շոր մտադ րութ յուն ներն ու  նպա տակ նե րը

Նկար 10: Օ րի նակ, թե ինչ պես է ՈՄԲն ՄՓ ոս տի կա նութ յան ու ժե րում կազ մում աշ խա տան քի 

կա ռա վար ման հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մա սը

Գծա պատ կե րում ցույց է տրված, թե ինչ պես պետք է անձ նա կան զար գաց ման ծրա
գի րը և ն րա նպա տակ նե րը տե ղա վոր վեն բա ժան մուն քի ծրագ րե րում, բա ժին նե րի նպա
տակ նե րում և  զին ված ու ժե րի մա կար դա կի ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րում, ո րոնք 
ի րենց հեր թին սահ ման վում են նա խա րա րի կող մից, ով պա տաս խա նա տու է ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մար:
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Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի նե
րու ժը հզո րաց նե լու ծրագ րե րի, մո դել նե րի, մե թո դա բա նութ յան և  գոր ծո ղութ յուն նե րի 
մշակ ման կամ ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը չա փից ա վե լի են կախ ված ազ
գա յին կամ տե ղա կան ի րա վի ճակ նե րից: Հա մա տեքս տին վե րա բե րող տար բե րութ յուն
նե րը պետք է հաշ վի առն վեն՝ կախ ված այն բա նից, թե ինչ և  ինչ պես կա րե լի է ա նել: 
Կո ռուպ ցիա յի ձևե րի և  ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի խո ցե լի կող մե րի վրա 
կա րող են ազ դել տնտե սա կան ի րա վի ճա կը, սո ցիա լա կան ու քա ղա քա կան պայ ման
նե րը, ո րո շա կի հա մա տեքս տում հայտ նա բեր ված կոնկ րետ ար ժեք նե րը, կո ռուպ ցիա յի 
դեմ պայ քա րի մի ջոց ներն ու ե ղա նակ նե րը: 1ին գլխում սահ ման ված են կոնկ րետ հա
մա տեքս տե րը, քննարկ վում են կո ռուպ ցիա յի հետ դրանց կա պե րը: Այս բաժ նում ներ
կա յաց ված են տար բեր հա մա տեքս տե րում ո րոշ օ րի նակ ներ: Նա խորդ բա ժին նե րում 
ներ կա յաց ված  մի ջոց նե րի ի րա կա նա ցու մը կամ, ա վե լի ընդ հա նուր կեր պով, բո լոր մի
ջոց նե րի ի րա կա նա ցու մը, ո րոնք պետք է նե րառ վեն նե րու ժը մե ծաց նե լու ծրագ րում, 
գնա հատ վե լու և  ո րոշ վե լու են՝ հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րը:

4.1. Հետ կոնֆ լիկ տա յին և  ան ցու մա յին երկր ներ 

Օ րի նակ 1: Քաո սում ո րոշ կար գու կա նոն հաս տա տե լու օ րի նակ

Ան բա վա րար աշ խա տա վար ձե րը ոս տի կան նե րի կող մից կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա
կեր պի զար գաց ման հզոր գոր ծոն են: Հետ կոնֆ լիկ տա յին ու ան ցու մա յին երկր նե րի 
առջև այս հիմ նախն դի րը ծա ռա ցած է: Ռու սաս տա նի Սանկտ Պե տեր բուրգ քա ղա քի 
մի ոս տի կան 1996 թ. Շվե դիա յում արևմտ յան երկր նե րի ոս տի կա նա պե տե րի հան
դիպ ման ժա մա նակ ազն վո րեն խո սեց այն մա սին, թե ինչ պես է իր ծա ռա յութ յու նը 
փոր ձել սահ մա նա փա կել այ դօ րի նակ ի րա վի ճա կի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը:

Ոս տի կան ներն ամս վա քսա նե րորդ օր վա նից հե տո ի վի ճա կի  չէին ի րենց աշ խա
տա վար ձով պա հե լու ի րենց ըն տա նիք նե րը: Ե թե ա մու սինն աշ խա տանք ու ներ, կամ 
ի րենք  ու նեին այլ պայ ման ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ է ժան վար ձավ ճա րը կամ այ գի, ո րի 
շնոր հիվ բան ջա րե ղեն ու մրգեր ու նեին, ա պա կա րող էին հո գալ ի րենց ծախ սե րը, սա 

Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման 
ին տեգ րու մը կոնկ րետ 
հա մա տեքս տե րում

4
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կայն շա տե րը մեծ դժվա րութ յուն ներ էին կրում: Նրանք, ով քեր  իս կա պես մեծ հոգ սեր 
ու նեին, դի մում էին ի րենց վե րա դա սին: Վե րա դասն այդ ի րա վի ճա կի դեմ պայ քա րում 
էր՝ նրանց թույլ տա լով, որ հա վա քած տու գանք նե րի մի մասն ի րենց պա հեն:

Կո ռուպ ցիան բա րո յա կա նաց նե լու այս փոր ձը հե տաքր քիր է, քան զի այն ցույց է 
տա լիս, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը կո ռուպ ցիան չէր ըն դու նում իբրև կյան քի 
փաստ, այլ գի տակ ցում էր, որ ոս տի կան ներն ի րենց ցածր աշ խա տա վար ձե րի պատ
ճա ռով ստիպ ված էին այլ ե կա մուտ ներ գտնել: Ոս տի կա նութ յան բարձր ղե կա վա րութ
յունն աչք չէր փա կում, սա կայն փոր ձում էր եր ևույ թը պա հել ո րո շա կի սահ ման նե րում: 

Պա տու հան 2: Է թի կա յի դա սըն թաց, որ տեղ ու շադ րութ յու նը չեն կենտ րո նաց նում 
ճիշտ հար ցե րի վրա

Այս օ րի նա կը բնու թագ րում է նախ կին խորհր դա յին, նո րան կախ հան րա պե տութ
յուն նե րում տի րող ի րա վի ճա կը մի քա նի տա րի ա ռաջ: Է թի կան դա սա վանդ վում էր ոս
տի կա նութ յան ա կա դե միա նե րում և  ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման դա սըն թաց նե րում: 
Ու սա նող նե րին նա խորդ ու սում նա ռութ յան ժա մա նակ է թի կա ար դեն դա սա վան դել 
էին, սա կայն մա տուց ված դա սըն թաց նե րը ոս տի կան նե րին չէին ա պա հո վում անհ րա
ժեշտ է թի կա յով ի րենց ա մե նօր յա կյան քում:

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ավ տո րի տար մո դե լից ընդ հա
նուր ան ցու մը դե պի հա մայն քա յին մո տե ցում նշա նա կում է, որ ոս տի կան ներն օժտված 
են հիմ նախն դիր ներ լու ծե լու և  ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վա սութ յուն նե րով: Միշտ 
չէ, որ նրանք կա րող են վկա յա կո չել ի րենց վե րա դա սին, նրանք հա ճախ կանգ նած 
են բարդ ո րո շում ներ կա յաց նե լու փաս տի ա ռաջ: Կա նոն ներն ու նոր մե րը որոշ ի րա
վի ճակ նե րում նրանց օգ նել չեն կա րող, ուս տի նրանք պետք է կա րո ղա նան հեն վել 
հստակ ար ժեք նե րի վրա, ո րոնք կօգ նեն ո րո շե լու նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րը:

Հետ ևա բար է թի կա յի դա սա վան դու մը պետք է գործ նա կան լի նի, ե թե դրա նպա
տա կն է ոս տի կան նե րին օգ նել ո րո շում ներ կա յաց նե լու: Դա նշա նա կում է, որ ու սու
ցու մը պետք է հիմն վի ի րա կան դեպ քե րի և  օ րի նակ նե րի վրա՝ ցու ցադ րե լով այն հիմ
նախն դիր նե րը, ո րոնց ի րենց ա մե նօր յա աշ խա տան քում բախ վում են ոս տի կան նե րը: 
Մեկ այլ հարց է, որ դա սըն թաց նե րում դա սա վանդ վող ար ժեք նե րը պետք է նե րառ վեն 
այն պի սի փաս տաթղ թե րում, ինչ պի սիք են վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քե րը, ո րոնք 
կա րող են օգ տա գործ վել ու սու ցա նե լու նպա տա կով:

Ոս տի կա նութ յան ա կա դե միա նե րում է թի կա յի դա սա վան դու մը չէր հա մա պա տաս
խա նում այդ պա հանջ նե րին:

• Է թի կա յի փոխարեն դասավանդում էր փի լի սո փա յութ յուն:

• Բո լոր դա սա տու ներն ա վագ ոս տի կան ներ էին, ով քեր շատ տա րի ներ ա ռաջ թո ղել էին 

ի րենց բնա գա վա ռը և կտր ված էին ոս տի կա նութ յան աշ խար հի ի րո ղութ յուն նե րից:

• Չկա յին կա նո նագր քեր, գծա պատ կեր ներ կամ այլ անհ րա ժեշտ գոր ծիք ներ:
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Հետ ևա բար է թի կա յի դա սըն թաց նե րը հիմ նա կա նում տե սա կան էին և  կապ չու
նեին այն հիմ նախն դիր նե րի հետ, ո րոնք ծա ռա նում էին ա կա դե միա ներն ա վար տող 
ոս տի կան նե րի ա ռաջ: Այս պի սի ի րա վի ճա կում  մի ջոց նե րը պետք է վե րա բե րեին ոչ 
միայն ու սուց ման հիմ նա կան էութ յա նը, այլ նաև նրանց, ով քեր դա սա վան դում են, և  
անհ րա ժեշտ գոր ծիք նե րին:

4.2. Զար գա ցած երկր նե ր

 Կո ռուպ ցիա յի նվա զեց մա նը կամ այն ար մա տա խիլ ա նե լուն միտ ված ոս տի կա
նա կան ծա ռա յութ յու նում կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման լավ օ րի նակ են Ավստ րա լիա յի 
Նոր Հա րա վա յին Ո ւել սի ոս տի կա նա կան ու ժե րը: Այդ ծա ռա յութ յու նում բա րե փո խում ներ 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով նշա նա կե ցին ոս տի կա նութ յան նոր կո մի սա րի: Նա Միաց
յալ Թա գա վո րութ յու նից էր՝ ա վագ ոս տի կան, ում հա տուկ բե րել էին Ավստ րա լիա, ո րով
հետև նա դրսի մարդ էր և  գոր ծըն թա ցին կհա ղոր դեր անհ րա ժեշտ օբ յեկ տի վութ յուն ու 
ա նա չա ռութ յուն: Նա այդ գոր ծըն թա ցը բա ցատ րում է ստորև բեր ված 3րդ  օ րի նա կում:

Օ րի նակ 3: Նոր Հա րա վա յին Ո ւել սի   ոս տի կա նութ յան ու ժե րում կա տար ված  
բա րե փո խում նե րը

Նոր կո մի սա րը բա րե փո խում նե րի իր ծրա գի րը նկա րագ րում էր հետև յալ ձևով՝ 
«Ի րա պես Նոր Հա րա վա յին Ո ւել սի   ոս տի կա նութ յան ու ժե րը պետք է վե րա կանգ
նեին հան րութ յան վստա հութ յու նը և  հա վա տը ազն վո րեն ու շի տակ կեր պով ո րակ
յալ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ արդ յու նա վետ կեր պով մա տու ցե լու ի րենց 
կա րո ղութ յան նկատ մամբ: Դա պա հան ջում է աշ խա տան քի ու դրա ղե կա վար ման 
հիմ նա րար փո փո խութ յուն ներ: Թա գա վո րա կան կո մի սա րը պար զել է փո փո խութ
յուն նե րի են թա կա շատ բա ներ: Իմ նշա նա կու մը մեկ նշա նա կա լից փո փո խութ յուն 
է, ինչ պես և  իմ պաշ տո նի լիա զո րութ յուն նե րում վեր ջերս հայ տա րար ված փո փո
խութ յուն նե րը: Դրան կհետ ևեն այլ փո փո խութ յուն ներ, մինչ դեռ շատ բա ներ պետք 
է ար վեն: Ես մտա դիր եմ  փո փո խութ յուն ներ ա նել չափ ված ու մե թո դա կան ձևով, 
որ պես զի ամ րապն դեմ կա տար ված բա րե փո խում նե րը: Ա րագ փո փո խութ յուն ներ 
չկան: Բա րե փո խում նե րի անհրա ժեշ տութ յու նը հաս նում է ծա ռա յութ յան էութ յա
նը՝ դրա ղե կա վար մանն ու աշ խա տան քին: Ոս տի կան նե րը պետք է հաս կա նան, թե 
որ տեղ է ծա ռա յութ յան ղե կա վա րութ յու նը, և  ի րենք այդ գոր ծըն թա ցում ինչ մաս 
պետք է ու նե նան: Այդ պի սի արդ յուն քի հաս նե լու հա մար ա ռանց քա յին են ծա ռա
յութ յու նում կա տար վող քննար կում նե րը:

Իմ մո տե ցու մը հիմն ված է ա վա զի վրա նշան անելու և  ա ռաջ շարժ վե լու վրա, 
տե ղե կաց ված լի նել անց յա լի մա սին, սա կայն դրա նով՝ ոչ կապ ված: Ես կստեղ ծեմ 
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կոր պո րա տիվ թիմ, ո րը գոր ծում է միաս նա բար, որ պես զի ա ռաջ տա նի բա րե փո
խում նե րի գոր ծըն թա ցը: Ես նաև հե տա մուտ եմ ստեղ ծե լու մի մթնո լորտ, որ տեղ 
ծա ռա յութ յան յու րա քանչ յուր ան դամ կա րող է ինչոր ձևով ներգ րավ ված լի նել 
բա րե փո խում նե րում: Կա ռա վա րութ յունն ու թա գա վո րա կան հանձ նա ժո ղո վը կա
ռու ցո ղա կան ու ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րող են: Հան րութ յու նը բա րե փո խում ներ է 
ակն կա լում: Ծա ռա յութ յան բո լոր ան դամ նե րի հա մար հիմ նա կան փո փո խութ յու նը 
դեռևս առջ ևում է»205:

Նոր Հա րա վա յին Ո ւել սի ոս տի կա նութ յան ու ժե րի բա րե փո խում նե րի ա ռու մով  շատ 
բան սո վո րե ցին գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ, սա կայն, դժբախ տա բար, շատ նպա տակ նե րի 
չհա սան փո փո խութ յուն նե րի դա սա կան կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րի պատ ճա ռով:

Կո մի սա րի՝ 2000 թ. դեկ տեմ բեր ամ սով թվագր ված զե կույ ցում  նշված է. «Ոս տի
կա նութ յան, մեր ազն վութ յան ու պրո ֆե սիո նա լիզ մի  նկատ մամբ հան րա յին վստա հութ
յու նը  1996 թ. իմ գա լուց հե տո էա կա նո րեն մե ծա ցել է»206: Դրա ա պա ցույ ցը վերց վել է 
1999 թ. հան րութ յան շրջա նում կա տար ված հար ցում նե րից (Աղ յու սակ 3):

Աղ յու սակ 3: Հար ցում ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ հան րա յին վստա հութ յան 

  մա սին207

       

Հարց ման կետ 1996 1999 Փո փո խութ յուն նե րը տո
կո սա յին հա րա բե րակ
ցութ յամբ

Վստա հութ յուն կա ոս տի կա
նութ յան նկատ մամբ:

69% 80% +11

Շատ ոս տի կան ներ ազ նիվ են: 65% 70% +5

Ոս տի կա նութ յունն իր աշ խա
տան քը պրո ֆե սիո նալ ձևով է 
կա տա րում:

69% 78% +9
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Այն տեղ, որ տեղ կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման նպա տա կը ոս տի կա նութ յու նում կո
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րին օգ նելն է, դրա վերջ նա կան հա ջո ղութ յունն անձ նա կազ մի բո լոր 
ան դամ նե րի հա մար վե րա պատ րաստ ման ու զար գաց ման ծրագ րե րի միա վո րումն է: Դա 
կօգ նի փո խե լու կազ մա կեր պութ յան մշա կույ թը՝ կո ռուպ ցիան մեր ժե լու և կաս կա ծե լի գոր
ծու նեութ յան, ա պա հով աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րում մի ջա դե պե րի մա սին ի րա զե կե լու 
ուղ ղութ յամբ: Չկա հեշտ պա տաս խան այն հար ցին, թե տվյալ ի րա վի ճա կում վե րա պատ
րաստ ման որ գոր ծի քը կամ մե թոդն օգ տա կար կլի նի: Դա կոնկ րետ կազ մա կեր պութ յան և  
այն տեղ գե րիշ խող մշա կույ թի մա սին դա տո ղութ յուն ա նե լու հարց է: Հար կա վոր է ո րո շում 
ըն դու նել առ այն, թե այդ կազ մա կեր պութ յու նում ինչն է լի նե լու ա մե նաարդ յու նա վե տը: 
Այս հար ցի պա տաս խա նը ժա մա նա կի ըն թաց քում կա րող է փոխ վել, հետ ևա բար ծրագ րի 
ու նա խագ ծի ղե կա վար նե րը պետք է զգա յուն լի նեն պա հանջ նե րի փո փո խութ յուն նե րի 
նկատ մամբ ու ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը հա մա պա տաս խան ձևով հար մա րեց նեն: 

5.1. Ոս տի կա նութ յան մաս նա գի տա կան է թի կա յի ու սու ցու մը

Ի դեա լա կան վի ճակն այն է, երբ ոս տի կան նե րի է թի կա կան ու սու ցումն ա ռաջ նա
հերթ է դառ նում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յանն 
ու չա փա նիշ նե րին նպաս տե լու ա ռու մով, հատ կա պես այն տեղ, որ տեղ կազ մա կեր պութ
յան նպա տա կը կո ռուպ ցիա յի նվա զե ցումն է կամ հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջո ցա ռում նե րի 
խթա նու մը: Ոս տի կա նա կան է թի կա յի դա սա վան դու մը ծա ռա յութ յան բո լոր մա կար
դակ նե րում անհ րա ժեշտ է, որ պես զի հստակ կեր պով հաս կա նան կազ մա կեր պութ յու
նում վար քագ ծի ակն կալ վող չա փա նիշ նե րը և  ղե կա վա րութ յան այն գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
ո րոնք կհետ ևեն, ե թե այդ չա փա նիշ նե րը չեն պաշտ պան վում: Վե րա պատ րաս տու մը չի 
կենտ րո նա նում կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի բո լոր կող մե րի208 վրա, այն պետք է միաց վի 
կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րե րին, որ պես զի հաս նեն լա վա գույն արդ յուն քի:

8րդ գլ խում ընդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց ված են ոս տի կա նութ յան անձ նա կազ մի 
բո լոր աս տի ճան նե րի զա նա զան դե րա կա տա րութ յուն ներն ու  պար տա կա նութ յուն նե
րը, որ պես զի կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րում  նպաս տեն  հա կա կո ռուպ ցիոն 
մի ջո ցա ռում նե րին: Է թի կան պետք է դա սա վան դեն այն ոս տի կան նե րը, ով քեր հա տուկ 
վե րա պատ րաստ վել են հենց այդ նպա տա կով, և  դա սըն թաց նե րում պետք է նշվեն նպա
տակ նե րը, խնդիր նե րը, սո վո րե լու արդ յուն քը, դա սե րի պլան նե րը և  ներ կա յաց ման մե

Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յին 
վե րա բե րող ծրագ րե րի, մո դել նե րի ու 
մո տե ցում նե րի օ րի նակ ներ

5
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թոդ նե րը: Դա սըն թաց նե րի հա ջո ղութ յան հիմ նա կան պայ մա նը ոս տի կան նե րի ա մե նօր
յա գոր ծու նեութ յան ի րո ղութ յան հետ դրանց հա րա բե րութ յունն է: Վե րա պատ րաստ ման 
ժա մա նակ քննարկ ված դեպ քե րը պետք է հիմն ված լի նեն անձ նա կազ մի, վե րահս կիչ 
մար մին նե րի, դա տա րան նե րի հետ անցկացված հար ցազ րույց նե րի, հար ցաքն նութ յուն
նե րի, հան րա յին հար ցում նե րի և  կար գա պա հա կան գոր ծե րի վրա: Այդ գոր ծե րը պետք 
է ոս տի կան նե րին հնա րա վո րութ յուն տան լու սա բա նելու սխալ նե րը և քն նար կել ու այն, 
թե ո րը կլի ներ  ճիշտ վե րա բեր մուն քը, ինչ պես խու սա փել կոնկ րետ պրոբ լեմ նե րից:

 Պա տու հան 10: Ոս տի կա նութ յան հա մար է թի կա յի վե րա պատ րաստ ման ծրագ րի 
օ րի նակ (Նոր Հա րա վա յին Ո ւել սի ոս տի կա նական ուժեր)

Ոս տի կան նե րի մաս նա գի տա կան է թի կան: Թե մա նե րը և  կա ռուց ված քը209

• Նե րա ծութ յուն, ոս տի կա նութ յան դե րա կա տա րութ յու նը՝ դե րը, գոր ծա ռույթ նե րը, 

եր դում տա լը, հայ տա րա րութ յուն ար ժեք նե րի մա սին, վար վե ցո ղութ յան կա նո նա

գիրք.

• Հա յե ցո ղութ յու նը.

• Է թի կա կան ո րո շում նե րի կա յա ցում.

• Օ րենսդ րութ յու նը, բա րո յա կա նութ յու նը և  մար դու ի րա վունք նե րը.

• Լիա զո րութ յուն նե րը, իշ խա նութ յու նը և  պար տա դիր ու ժը.

• Կո ռուպ ցիան և  բա րո յա կան խո ցե լիութ յու նը.

• Կո ռուպ ցիա յին դի մադ րե լը.

• Հա ղոր դում հա կաի րա վա կան վար վե ցո ղութ յան և  հա վա տար մութ յան մա սին.

• Շա հե րի բա խու մը.

• Մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը:
Ծրագ րի հիմ նա վո րու մը նոր ան դամ նե րին պետք է հստակ ներ կա յաց վի ստորև 

բեր ված պարզ ու ղեր ձի տես քով.

Ին չո՞ւ ու սում նա սի րել մաս նա գի տա կան է թի կան

• Դա ոս տի կա նութ յան նոր ան դամ նե րին «է թի կա կան» մար դիկ դարձ նե լու մա սին չէ:

• Դա այն մա սին է, թե կազ մա կեր պութ յու նը նոր ան դամ նե րից ինչ է պա հան ջում: Սա 

եր բեմն կա րող է բախ ման մեջ մտնել նրա սե փա կան ար ժեք նե րի հետ:

• Կա ակն հայտ բա խում կամ լար վա ծութ յուն օ րեն քի գե րա կա յութ յան և 

 հա յե ցո ղութ յան միջև:

• Ոս տի կա նութ յան նոր ան դամ նե րը հսկա յա կան իշ խա նութ յուն կու նե նան՝ բա ցար

ձակ իշ խա նութ յու նը բա ցար ձակ կեր պով կո ռում պաց նում է:
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• Հար կա վոր է զար գաց նել «զգաց մուն քա յին խել քը», որ պես զի ոս տի կա նա կան 

ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու հա ճախ բարդ ու խճճված ի րա վի ճակ նե րում կա

րո ղա նան գլուխ հա նել:

 
5.2.  Ոս տի կա նա պե տե րի  մի ջազ գա յին միութ յան (ՈՄՄ) 
 ծրա գիրն ու ձեռ նար կը

Մի ջազ գա յին մա կար դա կով վե րա պատ րաստ ման հարգ ված ծրագ րի օ րի նակ է Ոս
տի կա նա պե տե րի  մի ջազ գա յին միութ յան (ՈՄՄ) ձեռ նար կը է թի կա յի մա սին, որն ամ բող
ջութ յամբ հա սա նե լի է առ ցանց (տե՛ս «Օգ տա կար վեբ կայ քեր» բա ժի նը): Այս օգ տա կար 
ու ղե ցույ ցը բա զում տե ղե կութ յուն ներ է տա լիս ոս տի կա նա կան է թի կա յի, այդ թվում՝ 
ստորև բեր վող Պա տու հան 11ում նկա րագր ված՝ ան հա տա կան պա տաս խա նատ վութ
յան մա սին:

Պա տու հան 11: Ան հա տա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը և  ազն վութ յան 
պահ պա նու մը

Ոս տի կա նութ յան բա ժան մուն քում բա րե վար քութ յան բարձր չա փա նիշ նե րի մշա
կումն ու պահ պա նու մը վեր ջի վեր ջո կախ ված են ա ռան ձին ոս տի կա նի հանձ նա ռութ
յու նից և  կամ քից: Ճիշտ բանն ա նե լու հա մար անձ նա կան ազն վութ յունն ու գի տա կից 
ո րո շու մը, ան գամ եր բեմն հա կա ռակն ա նե լու նպա տա կով գոր ծադր վող ճնշման դեպ
քում, հենց այն է, երբ է թի կա կան ո րո շում ըն դու նե լու մի ջա վայ րում  բա նը հաս նում է 
գոր ծին: Բա րե վար քութ յան մա սին հաս տա տում նե րը և  վար վե ցո ղութ յան կա նո նա
գրքի պաշ տո նա կան ըն դու նու մը, ար ժեք նե րի հայ տա րա րու մը կամ այլ հայ տա րա
րութ յուն ներ կար ևոր են: Սա կայն սրանք ա նի մաստ են դառ նում, ե թե այդ  պատ վի
րան ներն ա մեն օր  չեն յու րաց վում ու գոր ծադր վում  ծա ռա յութ յան բո լոր ան դամ նե րի 
կող մից: Բա րո յա կան ու է թի կա կան աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րը յու րա քանչ յու րից՝ 
պե տից մինչև նոր ան դա մը, պա հան ջում է իր ա մե նօր յա կյան քում ըն դու նել ու ին տե
գրել բա րո յա կան ու է թի կա կան վար քագ ծի պատ վի րան նե րը և  ճա նա չում է անձ նա
կան պա տաս խա նատ վութ յունն այդ պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լու ժա մա նակ: 
Բա ժան մուն քի յու րա քանչ յուր ան դամ պետք է կա յաց նի գի տակց ված ո րո շում՝ ա) ո րո
շե լու հա մար, թե որն է պատ շաճ կամ ոչ պատ շաճ վար վե ցո ղութ յու նը, բ) ըն դու նել այն 
բա նի պա տաս խա նատ վութ յու նը, որ ցան կա ցած ի րա վի ճա կում այդ ան հա տը կամ 
նրա գոր ծըն կեր ոս տի կան նե րը կա նեն այն, ին չը ճիշտ է:
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ՈՄՄի կայ քէ ջից հնա րա վոր է ներ բեռ նել քա ղա քա կա նութ յան նմուշ ներ, օր.՝ վար
վե ցո ղութ յան չա փո րո շիչ նե րի մո դե լա յին քա ղա քա կա նութ յու նը և  այլ օգ տա կար նյու
թեր, ո րոնք կօգ նեն հաս նե լու ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ
քա րը խթա նե լուն:

5.3. Վե րա պատ րաստ ման անց կաց ման մե թոդ նե րը 

Քա նի որ թե ման նուրբ է, ին չը, հա վա նա կան է, ո րոշ մարդ կանց մոտ ու ժեղ զգաց
մունք ներ, գու ցե նաև մեր ժում կամ ժխտում ա ռա ջաց նի, կար ևոր է օգտ վել վե րա պատ
րաստ ման անց կաց ման և  ման կա վար ժութ յան  հա մա պա տաս խան ու տե ղին մե թոդ նե
րից, որ պես զի ե րաշ խա վոր վի բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար  ծրագ րից ա ռա վե լա գույն 
օ գուտ քա ղե լը՝ միա ժա մա նակ ա ռա ջար կե լով ա պա հով ու արդ յու նա վետ ու սում նա կան 
մի ջա վայր, որ տեղ բո լոր մաս նա կից նե րը կա րող են  ի րենց ներդ րումն ու նե նալ և չզ գալ, 
որ ի րենց սպառ նում է ինք նավս տահ ու նա խա պա շար մունք նե րով լի անձ նա կազ մը (9
րդ գլ խում ու սում նա սիր վում են սո վո րե լու մե թոդ նե րը):

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու բա րե վար քութ յան 210 նման բարդ թե մա նե րին վե
րա բե րող վե րա պատ րաստ ման ու զար գաց ման ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լիս կար ևոր է 
օգտ վել ակ տիվ ու սուց ման211 մո տե ցում նե րից՝

• ե լույթ ներ և քն նար կում ներ,

• մաս նա գի տա կան այ ցե լութ յուն ներ/բա նա խոս ներ,

• լրատ վա մի ջոց նե րով «գրգռիչար ձա գանք» տե սա կի գոր ծու նեութ յուն,

• խմբա կա յին/զույ գե րով կա տար վող քն նութ յուն և  հե տա դարձ կապ,

• դե րա կա տա րութ յուն,

• գոր ծու նեութ յան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յուն,

• հիմ նախնդ րի լու ծում,

• աշ խա տան քի ստվե րում/աշ խա տան քա յին փորձ,

• մի ջա ռար կա յա կան աշ խա տանք, զո րօ րի նակ՝ քայլ առ քայլ բա ցատ րութ յուն ներ և 

 զո րա վար ժութ յուն ներ:
Կար ևոր է աշ խա տեց նել դա սա վանդ ման ու սո վո րե լու ռազ մա վա րութ յան լայն 

շրջա նակ, սա կայն հար կա վոր է ըն դու նել նաև դա սի բո վան դա կութ յու նը հա մա պար
փակ ձևով լու սա բա նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ո րոշ թե մա տիկ ո լորտ նե րում դա կա րող 
է նշա նա կել ո ճե րի ան հա վա սա րակշ ռութ յուն212,213: Լավ է, երբ բո լոր զգա յա րան նե րը 
խթան վում են, քա նի դեռ դա կա րե լի է կի րա ռել՝ միա ժա մա նակ ա պա հո վե լով մի ջա
վայր ա ռանց ան հար կի ճնշում նե րի ու սթրե սի, հե տաքրք րութ յան աս տի ճա նով, ներ կա
յաց նե լով  մի շարք մար տահ րա վեր ներ, ո րոնք ոչ չա փից ա վե լի բարդ են, ոչ էլ չա փից 
ա վե լի դյու րին: Խոր հուրդ է տրվում գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում մի ո րոշ ժա մա նակ 
խրա խու սել սո ցիա լա կան փոխ գոր ծակ ցութ յու նը՝ նպաս տե լով հմտութ յուն նե րի ու հե
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տաքրք րութ յուն նե րի լայն շրջա նա կի զար գաց մա նը, ո րոնք հո գե կան են, ֆի զի կա կան, 
էս թե տիկ, սո ցիա լա կան ու զգաց մուն քա յին՝ այդ ամ բողջ ժա մա նակ սո վո րո ղին խրա
խու սե լով լի նել ակ տիվ մաս նա կից, ոչ թե պա սիվ դի տորդ:

5.4. Սո վո րե լու և  դա սա վան դե լու տե սութ յուն նե րը

Ու սու ցիչ նե րին (վե րա պատ րաս տող նե րին) սո վո րեց նում են հաշ վի առ նել ու ղե ղի աջ ու 
ձախ կի սագն դե րի՝ մտա ծե լու առումով տար բե րութ յուն նե րը և  սո վո րե լու այն նա խընտ րե լի 
ո ճե րը, ո րոնք նպաս տում են տե սալ սո ղա կան ու կի նես թե տիկ (կա տա րե լու) կրթութ յա նը: 

Չնա յած այն բա նին, որ այս ա ռա ջար կութ յուն նե րը տե ղին են, կար ևոր է ստեղ ծել սո
վո րե լու նե րազ դող ու հի շար ժան փոր ձա ռութ յուն, ո րը կխրա խու սի ոս տի կան նե րին՝ խո րա
միտ պրակ տի կա յի մի ջո ցով այս ո լոր տում խո րաց նե լու ի րենց գի տե լիք նե րը: 

5.5. Սո վո րե լու արդ յունք նե րի գնա հա տումն ու վե րա նա յու մը

Վե րա պատ րաս տումն ու զար գա ցումն ի րենց գոր ծու նութ յան ա ռու մով  պետք է 
արդ յու նա վետորեն գնա հատ վեն: Սրա նից հետ ևում է, որ անհ նա րին է  պար զել կո ռուպ
ցիա յի դեմ պայ քա րին նվիր ված վե րա պատ րաստ ման214 արդ յունք նե րի չափը: Չնա յած 
դրան՝ խստա պա հանջ ու ճկուն գնա հա տու մը, ինչ պես օ րի նակ՝ քիրք պատ րիկ յան գնա
հատ ման չորս աս տի ճան նե րը, կա րող է անգ նա հա տե լի ծա ռա յութ յուն մա տու ցել (ստորև 
տե՛ս Ն կար 11):

Նկար 11: Գնա հատ ման քիրք պատ րիկ յան աս տի ճան նե րը215

Գնա հատ ման քա ռաս տի ճան գոր ծըն թա ցի նպա տակն ա ռան ձին ոս տի կա նի սո վո
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րե լուն հետ ևելն է մինչև դրա տրա մա բա նա կան ա վար տը՝ ինչ պես է այն օգ տա գործ վում 
աշ խա տա վայ րի գործ նա կան մի ջա վայ րում: Վե րա պատ րաստ ման շատ ծրագ րեր այս 
մա կար դա կում չեն գնա հատ վում, դրանք գնա հա տում են Նկար 10ում պատ կեր ված 
ու 1ին ու 2րդ  մա կար դակ նե րում ան մի ջա կան կրթութ յու նը, ո րը վե րա պատ րաստ ման 
ա վար տին տրվող հե տա դարձ կա պի հար ցա թեր թիկն է: Գնա հատ ման այս մա կար դակն 
ինչոր ար ժեք ու նի՝ պայ մա նով, որ այն օգ տա գործ վում է հա ջորդ դա սըն թա ցի հա մար 
վե րա պատ րաստ ման բո վան դա կութ յունն ա նընդ հատ մշա կե լու նպա տա կով, սա կայն  
դրա նով հնա րա վոր չի լի նի ստու գել, թե արդ յոք ու սա նո ղի ստա ցած գի տե լիք ներն ու 
հմտութ յուն նե րը գոր ծի են դրվում ու եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում օգ տա գործ վում: 
Քիրք պատ րի կի մե թո դը ա վե լի խորն ու եր կա րա ժամ կետ է, քան սո վո րե լու արդ յունք նե
րի սո վո րա կան մա կե րե սա յին գնա հա տու մը:

• 1ին աս տի ճան՝ ար ձա գան քը: Ինչ պի սի՞ն է ծրագ րի նկատ մամբ մաս նա կից նե րի 

ան մի ջա կան ար ձա գան քը:

• 2րդ  աս տի ճան՝ սո վո րե լը (գի տե լիք նե րի ու հմտութ յուն նե րի ձեռք բե րում): Ի՞նչ են 

սո վո րել մար դիկ:

• 3րդ  աս տի ճան՝ կի րա ռում (ի րա կա նա ցում): Ծրագ րի արդ յուն քում վար քա գծի ինչ

պի սի՞ փո փո խութ յուն ներ են ցու ցադր վում:

• 4րդ  աս տի ճան՝ գործ նա կան ազ դե ցութ յու նը: Ծրագ րի արդ յուն քում կազ մա կեր

պութ յան վրա ինչ պի սի՞ ազ դե ցութ յուն կա:
1ին և 2րդ  աս տի ճան նե րը հա րա բե րա կա նո րեն հեշտ է ստեղ ծել ու օգ տա գոր ծել 

ծրագ րի արդ յունք նե րի ամ փոփ ման մեջ, իսկ 3րդ  և 4րդ  աս տի ճան ներն ա վե լի բարդ 
են: 1ին և 2րդ  աս տի ճան նե րին վե րա բե րող հար ցե րը կա րե լի է տալ ին տե րակ տիվ դա
սի ժա մա նակ և մշ տա դի տար կել վե րա պատ րաստ ման ծրագ րի ամ բողջ ըն թաց քում: 
3րդ  աս տի ճա նը կա րե լի է գնա հա տել այն ժա մա նակ, երբ ոս տի կան նե րը վե րա դար ձել 
են ի րենց աշ խա տա վայր, որ տեղ գործ նա կան մի ջա վայ րում կա րող են կի րա ռել ի րենց 
ձեռք բե րած հմտութ յուն ներն ու գի տե լիք նե րը:

Ու սուց ման վեր ջին՝ 4րդ  աս տի ճա նը գնա հա տում է այն, ին չին հա սել են վերջ նա կան 
գործ նա կան ա ռա վե լութ յան մա սով: Ոս տի կա նութ յան է թի կա յի և  կո ռուպ ցիա յի դեմ 
պայ քա րի հա մա տեքս տում գնա հա տու մը պետք է քննի այն, թե վե րա պատ րաս տումն 
ինչ պես է օգ նել կազ մա կեր պութ յան և  աշ խա տու ժի վրա վնա սա կար ազ դե ցութ յունն 
ար մա տա խիլ ա նե լու կամ այն մեղ մաց նե լու գոր ծում՝ նվա զեց նե լով կո ռուպ ցիան, թի մե
րի ներ սում ու ժե ղաց նե լով վստա հութ յունն ու աշ խա տան քա յին լավ հա րա բե րութ յուն
նե րը: Սա դժվար է չա փել, հար կա վոր է ու սում նա սի րել մի շարք գոր ծոն ներ, այդ թվում՝ 
հա ճա խորդ նե րի (հան րութ յան ան դամ նե րի) ար ձա գան քը, որ պես զի արդ յու նա վետ կեր
պով գնա հա տեն այդ չա փու մը: Նաև հարկ կլի նի տար բեր ընդ մի ջում նե րով մի քա նի ան
գամ վե րա դառ նալ ու չա փել այն, թե ինչ պես է ու սու ցումն օգ տա գործ վում, և  ինչ պի սին 
է ու սա նող նե րի կող մից այն հի շե լու արդ յու նա վե տութ յու նը:
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Ի լրումն այս գնա հատ ման՝ փոր ձա ռու ու սու ցա նող նե րը գի տեն, թե որ քան էա կան է 
վա րել անձ նա կազ մի ա ռան ձին ան դամ նե րի գոր ծե րը, ում ու սու ցա նել են, այդ զգա յուն 
ո լոր տում  ան հատ նե րի մա սին կոնկ րետ մեկ նա բա նութ յուն նե րը կամ մտա հո գութ յուն
նե րը: Այն փաս տը, որ անձ նա կազ մի ա ռան ձին ան դամ ներ վե րա պատ րաստ վել կամ չեն 
վե րա պատ րաստ վել մաս նա գի տա կան է թի կա յի բնա գա վա ռում, կա րող է կար ևոր լի նել 
ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ հե տա գա քննութ յան կամ բո ղո քի ա ռու մով: Այդ տե ղե կա
տ վութ յու նը կա րող է կար ևոր լի նել նույ նիսկ ա վե լի ուշ, որ պես զի հաս տատ վի կոր պո րա
տիվ կամ ան հա տա կան ան փու թութ յու նը կամ մեղ քը, կամ արդ յոք կազ մա կեր պութ յու նը 
հա ջո ղության է հասել անձ նա կազ մի նկատ մամբ հոգ տա նե լու իր պար տա կա նութ յան 
մեջ կամ հա կա ռա կը:

5.6. Ի րա կա նա ցու մը 

Կան տա պալ ված կամ չա փա նիշ նե րին չհա մա պա տաս խա նած ծրագ րե րի բա զում 
օ րի նակ ներ: Հար կա վոր է ու շա դիր լի նել կա րո ղութ յու ննե րի ստեղծ ման ծրագ րե րի պլա
նա վոր ման ու դրանք ներդ նե լու ժա մա նակ, հատ կա պես երբ դրանք նա խա տես ված են 
հա կա կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի ու ար ժեք նե րի խթան ման հա մար:

Ա մե նաարդ յու նա վետ հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց ներն ա պա հո վե լու նպա տա կով ա ռա
ջարկ վում է օգտ վել 8րդ գլ խում ա վե լի վաղ ներ կա յաց ված փո փո խութ յուն նե րի ծրագ
րի մե թո դա բա նութ յու նից: Ա ռա ջարկ ված մե թո դա բա նութ յու նը216 ներ կա յաց նում է չորս 
ե ղա նակ, ո րոն ցով կա րե լի է հաղ թա հա րել կո ռուպ ցիան՝

1. հա վա քագ րել ճիշտ մարդ կանց.

2. նվա զեց նել կո ռուպ ցիոն հնա րա վո րութ յուն նե րը.

3. հու սա լի բա ցա հայ տում և պ լան նե րի խա փա նում.

4. շար ժա ռիթ նե րի ու ժե ղա ցում՝ ինչն է ճիշտ ա նել:
Այս գլխում թվարկ ված են քա ղած դա սե րի217 շատ գործ նա կան կե տեր218, սա կայն օգ

տա կար է նշել Նոր Հա րա վա յին Ո ւել սի ոս տի կա նութ յան ու ժե րի կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ
ման ծրագ րի ո րոշ կե տեր, ո րոնք լու սա բան վել են նա խորդ բա ժին նե րում: Վու դի հանձ նա
ժո ղո վը219 ներ կա յաց րել է հար յուր յո թա նա սուն չորս ա ռա ջար կութ յուն, ո րոն ցից մի քա նի սը 
գոր ծո ղութ յան մեջ  չէին դրվել ոս տի կա նութ յան կո մի սա րի220 ներ կա յաց րած բա րե փո խում
նե րի ծրագ րով: Բա րե փո խում նե րի ա ռա ջըն թա ցը քննա դատ վել էր ար տա քին գնա հատ
ման գոր ծըն թա ցի221 կող մից, իսկ վեր ջում բա րե փո խում ներն ա վար տին չէին հա սել մի քա
նի պատ ճա ռով: Թե պետ ծրա գի րը հա յե ցա կար գա յին ա ռու մով հիմ նա վոր ված էր, դրա ի րա
կա նա ցումն ա նարդ յու նա վետ ե ղավ, ինչ պես նշված է բա րե փոխ ման շնոր հիվ կա տար ված 
աու դի տի արդ յուն քում: Աու դի տը նե րա ռում էր բա րե փո խում նե րի հիմ նա կան ո լորտ նե րը՝

• արդ յու նա վետ ղե կա վա րութ յուն և  կա ռա վա րում.

• մշա կույ թի և  ար ժեք նե րի փո փո խութ յուն.
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• ազ նիվ ծա ռա յութ յուն, ո րը մեր ժում է կո ռուպ ցիան.

• արդ յու նա վետ պլա նա վո րում.

• աշ խա տան քի կա ռա վա րում և  ո րակ.

• ու շադ րութ յան կենտ րո նա ցում անձ նա կազ մի և  թի մա յին աշ խա տան քի վրա.

• մարդ կա յին ռե սուրս նե րի նոր հա մա կար գի ստեղ ծում.

• հնա ցած հա մա կար գե րի վե րա ցում.

• տե ղի հրա մա նա տա րութ յունն իբրև ծա ռա յութ յան կենտ րոն.

• արդ յու նա վետ կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում.

• խո ր վեր լու ծութ յուն՝ ռազ մա վա րա կան ղե կա վա րութ յուն և մ շա կույթ.

• խո ր վեր լու ծութ յուն՝ ընտ րութ յուն և ն շա նա կում ներ:
Աու դի տի են թա կա այս ո լորտ նե րը մե ծա պես հի շեց նում են բա րե փո խում նե րի ծրա

գ րի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը, ո րոնք ա ռա ջարկ վել են ներ կա գլխում: Այ սօ րի նակ ծրագ րի  
անց կաց ման հա ջո ղութ յան գաղտ նի քը խնամ քով ու ճշգրիտ ի րա կա նա ցումն է: Հետև
յալ կե տե րը կա րող են օգ տա կար լի նել ի րա կա նաց ման փու լում՝

• Մի՛ ե ղեք ագ րե սիվ ու մերժե՛ք հա վա տալ ձեր կազ մա կեր պութ յու նում կո ռուպ ցիա յի մա

սին հայ տա րա րութ յուն նե րին կամ դրա մասշ տաբ նե րին, երբ դրա վրա հրա վի րում են 

Ձեր ու շադ րութ յու նը:

•  Ա պա հո վե՛ք, որ բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցի կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րի 

բո լոր հիմ նա կան տար րերն արդ յու նա վետ կեր պով հասց վեն ա վար տին:

• Ա պա հո վե՛ք, որ աշ խա տան քի ռազ մա վա րութ յու նը, մշա կույ թը և ձ ևե րը, որոնք սահ ման

վել են կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րում, կա տար վեն մինչև վերջ, այն պե՛ս ա րեք, 

որ անձ նա կազմն ի մա նա, որ նախ կին ա րա տա վոր պրակ տի կա յին վե րա դարձ չկա:

• Ա պա հո վե՛ք, որ ներ քին բա րե փո խում նե րը հետ ևո ղա կանորեն հար մա րեց վեն ծրագ րի 

ո գուն, ընդ հա նուր մշա կույ թին ու նպա տակ նե րին:

• Ու շադ րութ յո՛ւն  դարձ րեք ար տա քին գնա հատ ման ծրագ րի եզ րա կա ցութ յուն նե րին ու 

գոր ծե՛ք դ րա հի ման վրա, ե թե այդ պի սի ծրա գիր կա:

• Ա պա հո վե՛ք, որ կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րի հա մար ե րաշ խա վոր վի բա վա կա

նա չափ ֆի նան սա վո րում, ու նե ցե՛ք  նաև ֆի նանս ներ չնա խա տես ված դեպ քե րի հա մար:

• Ա պա հո վե՛ք, որ գոր ծա դի րը պահ պա նի ամ բողջ անձ նա կազ մի վստա հութ յու նը և 

 ծա ռա յութ յու նը հա ջո ղութ յամբ ա ռաջ նոր դի կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ամ բողջ գործ

ըն թա ցի ժա մա նակ:

• Այն տեղ, որ տեղ ոս տի կան նե րի նկատ մամբ կա տար վում է կո ռուպ ցիա յի գծով քն նութ

յուն, կար գա պա հա կան  կամ դա տա կան քննութ յան ժա մա նակ ա պա հո վե՛ք ար դա րա

դա տութ յան նոր մե րը:
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Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան հզո
րութ յուն նե րը մե ծաց նելն անհ րա ժեշ տութ յուն է: Ոչ մի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն 
զերծ չէ այ սօ րի նակ հիմ նախնդ րից, ան գամ ե թե դրա ձևե րը տար բեր են ու տար բեր 
կերպ են ազ դում ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի վրա:

Երկ րի ի րա վի ճա կը, ո րում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը մշա կում է կա րո ղութ յուն
նե րի ստեղծ ման ծրա գիր, մե ծա պես կազ դի դրա վրա: Դրա նպա տակ ներն ու խնդիր նե
րը, ու սում նա կան ծրա գի րը և  վե րա պատ րաստ ման մե թոդ նե րը՝ դրանք բո լորն ստիպ
ված են հաշ վի առ նել ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րը:

Ե թե նպա տակ նե րը տար բեր են (օր.՝  ա նարդ յու նա վետ կլի նի ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յան հա մար ամ րագ րել չա փից դուրս հա վակ նոտ նպա տակ ներ, երբ ոս տի կան նե
րի աշ խա տա վար ձե րը նրանց չեն ա պա հո վում հա մա պա տաս խան ապ րուս տով), ա պա 
կան ո րո շա կի կար ևոր տար րեր, ո րոնք մշտա պես ան մի ջա կա նո րեն կներ գոր ծեն ծրա
գրի ազ դե ցութ յան  վրա: Դրանք կա րե լի է ամ փոփ ներ կա յաց նել հետև յալ ձևով՝

• պետք է լի նի ծա ռա յութ յան քա ղա քա կան, ինչ պես նաև աշ խա տան քա յին մա կար

դա կում  ինչոր բան ա նե լու իս կա կան կամք, որ պես զի ա պա հով վի նա խագ ծին 

ցու ցա բեր վե լիք անհ րա ժեշտ ա ջակ ցութ յու նը.

• պետք է լի նի ի րա տե սա կան նպա տակ ներ ձևա կեր պող հստակ պլան, ո րում հաշ վի 

են առն վում դրանց հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը.

• պար տա դիր գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի ձեռ նար կու մը, ո րում կսահ ման վեն գոր

ծո ղութ յուն նե րը, պար տա կա նութ յուն նե րը, ռե սուրս նե րը և  վերջ նա ժամ կետ նե րը.

• վե րա պատ րաս տու մը ծրագ րի ա ռանց քա յին կետն է: Այն կա րող է հա ջող վել միայն 

այն դեպ քում, երբ հա մա պա տաս խա նում է ոս տի կա նութ յան կյան քի իրա կա նութ

յա նը և  տա լիս է այն հար ցե րի գործ նա կան պա տաս խան նե րը, որոնք ծա ռա ցած 

են ոս տի կան նե րի ա ռաջ ի րենց գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում: Ա հա թե ին չու վե րա

պատ րաս տու մը պետք է հեն վի գործ նա կան դեպ քե րի վրա և ներ կա յաց վի վե րա

պատ րաստ ված ոս տի կան նե րի կող մից:

Եզ րա կա ցութ յուն ներ: Գլուխ 8
6
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ԳԼՈՒԽ 8      Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծում

Այս գլու խը կար դա լուց հե տո ինչ պիս ի՞ն է Ձեր ար ձա գան քը: Արդ յո՞ք այս գլխում 
կա յին նոր տե ղե կութ յու ններ, ո րոնք Դուք կա րող եք օգ տա գոր ծել Ձեր ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով: Կա՞ն, արդ յոք, փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք կա
րե լի է ա նել Ձեր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում:

Ստորև կտես նեք ինք նագ նա հա տում, ո րը Ձեզ կօգ նի պա տաս խա նե լու այս և  այլ 
հար ցե րի: Այս հիմ նա կան գնա հա տու մը Ձեզ կօգ նի գնա հա տե լու ի րա վի ճա կը Ձեր սե
փա կան ծա ռա յութ յու նում, ո րո շե լու, թե արդ յոք պետք է փո փո խութ յուն ներ կա տա րել, 
ինչ պես նաև գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման մի ջոց նե րը, ո րոնք հար կա վոր են փո փո
խութ յուն ներն ա նե լու հա մար: Այս գլխում տրված գա ղա փար նե րը կի րա ռե լու նպա տա
կով ա ռա վել հա մա պար փակ մո տե ցում մշա կե լու հա մար կա րե լի է կազ մա կեր պել ու
սում նա կան պա րապ մունք ներ կամ աշ խա տան քա յին խմբեր, որ պես զի այս գնա հա տու
մը լրաց վի, և դ րա հի ման վրա այլ գա ղա փար ներ ներդր վեն: Ի լրումն դրա՝ օգ տա կար 
կլի նի կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հար ցե րի շուրջ հայ ցել ազ գա յին և  մի ջազ գա յին 
փոր ձա գետ նե րի ա ջակ ցութ յու նը:

Հար ցեր Ի՞նչ ա նել թույլ կող մե րը 
ծած կե լու հա մար

Ինչ պե՞ս դա ա նել

Արդ յո՞ք մենք գնա հա
տել ենք կո ռուպ ցիա յին 
դի մա դրե լու ա մուր ու կա
յուն կա ռույ ցը, որ պես զի 
նա խա ձեռ նենք ու հզո
րաց նե նք կա րո ղութ յու
ննե րի ստեղ ծու մը:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա
րող ենք՝

• գնա հա տել կա ռուց ված

քը, որ պես զի ա պա հո վենք 

կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ

ման գոր ծըն թաց նե րը.

• կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ

ման ծրա գի րը հար մա րեց

նել կա ռույ ցին:

Մենք կա րող ենք՝

• ներգ րա վել աու դի տո րի, 

որ պես զի նա  գնա հա

տի կա ռույ ցը.

• ստեղ ծել աշ խա տան

քա յին խումբ կա ռույ ցի 

և ծ րագ րի փո խա դարձ 

հզո րաց ման հա մար:

Արդ յո՞ք մեր ղե կա վա
րութ յունն ամ բող ջո վին 
ա ջակ ցում է կա րո ղութ 

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա
րող ենք՝

• ղե կա վար նե րին վե րա 

Մենք կա րող ենք՝

• մշա կել ռազ մա վա րա կան 

և  գոր ծո ղութ յուն նե րի

ԻՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 

ԱՂ ՅՈՒ ՍԱԿ
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յուն նե րի ստեղծ ման 
ծրագ րին:

պատ րաս տել նա խա

գծի կա ռա վար ման փոր

ձաքն նութ յան հա մար.

• ջա տա գով նե րին ներ գրա

վել վե րա պատրաստ  ման 

գոր ծում.

• ղե կա վար նե րին վե րա

պատ րաս տել է թի կա կան 

ար ժեք նե րի հար ցում:

ծրա գիր.

• ղե կա վար նե րի հա մար 

մշա կել վե րա պատ

րաստ  ման ծրա գիր.

• կ ա  ր ո  ղ ո ւ թ  յ ո ւ ն  ն ե  ր ի 

ստեղծ ման հա մար հզո

րաց նել նպա տա կի հայ

տա րա րու մը:

Արդ յո՞ք մենք ամ բողջա 
պես կամ մաս նա կիո րեն 
ի րա կա նաց րել ենք ծրա
գրի մշակ ման հինգ փու լե
րը՝ նա խա պատ րաս տում, 
փաս տաթղթա  վո րում, 
կա ռուց վածք, մարդ կա յին 
ռե սուրս ներ, փո փո խութ
յուն նե րի կա ռա վա րում և 
ծրագ րի ղեկա վա րում:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա
րող ենք՝

• գնա հա տել ներ կա ի րա վի

ճա կը՝ ծրա գիր մշա կե լու 

նպա տա կով.

• բարձ րաց նել ղե կա վար նե

րի փոր ձա գի տա կան կա

րո ղութ յուն նե րը.

• բա րե լա վել հա վա քագ րու

մը և մարդ կա յին ռե սուրս

նե րի պլա նա վո րու մը.

• փո խել կա նոն ներն ու կա

ռուց ված քը՝ ըստ ծրագ րի 

մի ջա վայ րի:

Մենք կա րող ենք՝

• աշ խա տան քա յին խմբին 

տալ հստակ ցու ցում՝ 

մշա կե լու հա մա պար փակ 

ծրա գիր.

• մշա կել ղե կա վար նե րի և  

անձ նա կազ մի ի րա վա

սութ յուն նե րի շրջա նակ՝ 

մարդ կանց աշ խա տան քի 

ըն դու նե լու հա մար.

• վե րա պատ րաս տել ղե կա

վար նե րին ու աշ խա տան

քա յին խմբի մաս նա գետ 

ան դամ նե րին: 

Արդ յո՞ք մենք ու նենք          
ռիս կե րի գնա հատ ման 
գոր ծող մո դել, որ պես զի 
մշա կենք ծրա գի րը:

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա
րող ենք՝

• կազ մա կեր պութ յան հա

մար ստեղ ծել ռիս կե րի 

գնա հատ ման մո դել.

• գնա հա տել հա կա կո ռուպ

ցիոն գոր ծըն թաց նե րի հա

մար ռիս կե րի գնա հատ

ման կա րո ղութ յուն նե րը: 

Մենք կա րող ենք՝

• նշա նա կել փոր ձա գե տի.

• ղե կա վար նե րին վե րա

պատ րաս տել ռիս կե րի 

գնա հատ ման փոր ձա

քննութ յան ո լոր տում.

• նշա նա կել աշ խա տան

քա յին խումբ:
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Արդ յո՞ք ղե կա վա րութ
յունն ամ բող ջա պես տեղ
յակ է նա խագ ծի կա ռա
վար ման հա մա պա տաս
խան մե թոդ նե րին ու կա
րո ղութ յուն նե րին (տե՛ս 
6րդ և 8րդ նկար նե րը):

Ե թե ոչ, ա պա մենք կա
րող ենք՝

• գնա հա տել կազ մա կերպ

ման հա մար ժեք մե թոդ նե

րը.

• ա պա հո վել գոր ծըն թաց նե

րի ըն թաց քում է թի կա կան 

ար ժեք նե րի մա սին ի րա

զեկ վա ծութ յու նը.

• ստեղ ծել կա րո ղութ յուն

ներ՝ օգտ վե լով հա մա պա

տաս խան մե թոդ նե րից:

Մենք կա րող ենք՝

• ղե կա վար նե րին վե

րա պատ րաս տել փոր

ձաքննութ յուն կա տա

րե լու հա մար.

• սահ մա նել է թի կա կան 

ար ժեք ներն ու դրանք 

հա ղոր դել.

• սահ մա նել    մե թոդ նե րի 

նպա տակ նե րը և  ու սու

ցա նել:

Ծա նո թութ յուն: Կա րող 
են օգ տա կար լի նել 9րդ 
գլ խում նկա րագր ված գոր
ծիք նե րը:
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Այս գլխում ներ կա յաց ված են այն գոր ծիք ներն ու մե թոդ նե րը, ո րոնք կա րող են օգ
տա գործ վել սույն ձեռ նար կի այլ գլուխ նե րում շա րադր ված մի ջո ցա ռում նե րի գործ նա
կան ի րա կա նաց ման ժա մա նակ: Ու շադ րութ յան կենտ րո նում ռազ մա վա րա կան գնա
հատ ման ե ղա նակ ներն են, ո րոնք ուղղ ված են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
առջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րի բա ցա հայտ մա նը, դրանց հնա րա վոր լու ծում նե րին 
և  կազ մա կերպ ա կան փո փո խութ յուն նե րին նպաս տե լուն միտ ված մի ջամ տութ յուն նե րին 
տի րա պե տե լուն: Այդ բա ղադ րի չի շրջա նա կում քննվում են մի շարք հրա հանգ չա կան ու 
վե րա պատ րաստ ման մե թոդ ներ: Ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յու նը ծա ռա յում է իբրև 
գործ նա կան ու ղե ցույց, սա կայն դրա նում տե ղե կութ յուն ներ կան կազ մա կերպ ա կան փո
փո խութ յուն նե րի մա սին գրա կա նութ յու նից և  այդ ո լոր տում առ կա ան մի ջա կան փոր ձից:

Կապն այլ գլուխ նե րի հետ

Այս գլխում քննարկ ված ո րոշ թե մա ներ ա ռա վել ման րա մասն զար գաց վում են նաև 
այլ գլուխ նե րում:

Գլուխ 1՝  Հա կա կո ռուպ ցիոն մթնո լոր տի մա սին
Գլուխ 2՝  Կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի և գ նա հատ ման մա սին
Գլուխ 5՝  Ներ քին վե րահս կո ղութ յան, աու դի տի և  ռազ մա վա րութ յան մա սին
Գլուխ 6՝  Ար տա քին վե րահս կո ղութ յան մա սին
Գլուխ 7՝  Վե րահս կո ղութ յան մա սին
Գլուխ 9՝  Վար քագ ծի փո փո խութ յան մա սին
Կոնկ րետ հղում նե րը կնշվեն տեքս տում:

Ներածություն 

9րդ գլխի
1
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 9րդ գ լու խը կար ևոր է, ո րով հետև այն գոր ծիք ներ է նա խա տե սում սույն ձեռ
նար կի մնա ցած գլուխ նե րի բո վան դա կութ յունն ի րա կա նաց նե լու հա մար:
Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում կո ռուպ ցիա յի և  ոչ է թի կա կան վար քագ ծի դեմ մի ջոց
ներ ձեռ նար կե լու ռազ մա վա րութ յունն ան խու սա փե լիո րեն վե րա բե րե լու է վեր լու ծութ

յան և  քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման ե րեք մա կար դակ նե րից մե կին կամ ա վե լիին:

1. Ան հա տա կան (անձ նա կան բնո րոշ գծեր, ի րա վա սութ յուն ներ և  այլն)

2. Կազ մա կեր պա կան (աշ խա տա վայ րի խմբեր, կազ մա կեր պա կան մշա կույթ, վար
չա կան կա ռույց ներ և  պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ և  այլն)

3. Շրջա կա մի ջա վայ րի (ա վե լի ըն դար ձակ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա
կան ու տեխ նո լո գիա կան գոր ծոն ներ)

Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի ամ բող ջա կան գնա հա տումն ու դրա դեմ պայ քա
րե լու ռազ մա վա րութ յան մշա կու մը տե սա կա նո րեն պետք է քննարկ վեն բո լոր ե րեք մա
կար դակ նե րում: Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան հազ վա դեպ կա րող է (ե թե ընդ հան
րա պես կա րող է) բա ցատր վել «փտած խնձո րի»  (ան հա տա կան) մա սին տե սութ յամբ: 
Փտած խնձոր ներ կա րե լի է գտնել տա կառ նե րում կամ պար տեզ նե րում, ո րոնք հնա րա
վոր են դարձ նում դրանց փտած դառ նա լը կամ փտած մնա լը: Ան հա տա կան մա կար
դա կում հիմ նախն դիր նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար պա հանջ վում է կազ մա կերպ ա կան 
ո րո շա կի ար ձա գանք՝ լի նի դա փոքր, թե ա վե լի էա կան:

Փտած խնձոր նե րը և փ տած տա կառ նե րը հա ճախ գո յութ յուն ու նեն ա վե լի ըն դար
ձակ կազ մա կեր պա կան կամ սո ցիալքա ղա քա կան մի ջա վայ րում: Ե՛վ  զար գա ցած, և՛ 
զար գա ցող երկր նե րում կո ռում պաց ված ոս տի կա նութ յան և  ան փույթ կամ մեղ սա կից 
ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի շատ գոր ծե րում այդ ա վե լի ըն դար ձակ մի ջա
վայ րի գոր ծոն ներն ի րենց դերն ու նեն կո ռուպ ցիա յի և  հա կաի րա վա կան վար քագ ծի տե
ղի ու նե նա լու հար ցում: Ո րոշ դեպ քե րում ներգ րավ ված է ակ տիվ քա ղա քա կան կո ռուպ
ցիան, որն ա ջակ ցում է ոս տի կա նութ յան կո ռուպ ցիա յին (այն, ին չը Մո րիս Փանչ վուդն 
ան վա նում է «փտած պար տեզ»)222:

Ին չո՞ւ է այս գլխի թե ման կար ևոր
2
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2.1. Ի րա կա նաց ման տար բեր գոր ծիք նե րը

Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի հիմ նախնդ րին ար ձա գան քե լու  հա մար  կան մի 
շարք գոր ծիք ներ: Վե րը քննարկ ված վեր լու ծութ յան ե րեք մա կար դակ նե րը մատ նան շում 
են յու րա քանչ յուր մա կար դա կում մի ջամ տութ յուն մշա կե լու հնա րա վո րութ յու նը, թե պետ 
գնա հատ ման կամ ի րա կա նաց ման նպա տակ նե րով  կար ևոր է տես նել այդ մա կար դակ
նե րը մե կը մյու սի հետ կապ ված, ոչ թե  դրանք դի տար կել   ա ռան ձինա ռան ձին:

Վեր լու ծութ յան յու րա քանչ յուր մա կար դա կում առ կա են  հա կա կո ռուպ ցիոն բա րե
փո խում նե րի մի շարք հնա րա վոր ո լորտ ներ:

1. Ան հա տա կան՝ ընտ րութ յուն, հա վա քագ րում, նախ նա կան վե րա պատ րաս տում, 
վե րա պատ րաս տում ծա ռա յութ յան ըն թաց քում.

2. Կազ մա կերպա կան՝ վե րահս կո ղութ յան կա ռույց ներ, պա տաս խա նատ վութ յան 
սահ ման ներ, հսկո ղութ յուն, աշ խա տա վայ րի մշա կույթ, վար ձատ րութ յան մա կար
դակ ներ, հա տուկ գործ նա կան ո լորտ ներ, օր.՝  երթ ևե կութ յուն, ոս տի կա նա կան 
ար ձա նագ րութ յուն ներ, ին ֆոր մա տոր նե րի կա ռա վա րում.

3. Շրջա կա մի ջա վայ րի՝ քա ղա քա կան ու օ րենսդ րա կան կա ռույց ներ, տնտե սա կան 
ու սո ցիա լա կան պայ ման ներ և  ու ժեր:

Ստորև քննարկ վող գոր ծիք նե րից յու րա քանչ յուրն ու նի իր նպաս տը ամ բող ջա կան 
մո տեց ման գոր ծում: Վե րա պատ րաս տու մը սո վո րա բար վճռո րոշ բա ղադ րիչ է: Փո փո
խութ յուն նե րի կա ռա վա րու մը և  արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցութ յու նը նույն պես կա րող են 
դեր խա ղալ  ա վե լի արդ յու նա վետ հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց նե րին ա ջակ ցութ յուն ա պա
հո վե լու գոր ծում: Միշտ էլ կլի նեն քա ղա քա կան կամ քի ու  կա րո ղութ յուն նե րի՝  շրջա
կա մի ջա վայ րի մա կար դա կի հար ցեր, ո րոնք հար կա վոր է բարձ րաց նել, ե թե այս տեղ 
քննարկ ված ան հա տա կան ու կազ մա կեր պա կան մա կար դա կի  գոր ծիք նե րից մի քա նի
սը պետք է արդ յու նա վետ լի նեն:
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3.1. Գնա հա տում

Այս բաժ նում գնա հա տու մը կենտ րո նա նա լու է՝

• ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման վրա.

• սո վո րե լու մի ջամ տութ յան գնա հա տում նե րի, մաս նա վո րա պես վե րա պատ րաստ

ման կա րիք նե րի գնա հատ ման վրա:
Ռազ մա վա րա կան գնա հա տումն ուղղ ված է կազ մա կեր պութ յան առջև ծա ռա ցած 

հիմ նախն դիր նե րի գնա հա տա կան ստեղ ծե լուն, այդ կազ մա կեր պութ յան և  այն մի ջա
վայ րի բնու թա գիրն ու սում նա սի րե լուն, ո րում կազ մա կեր պութ յու նը գոր ծում է: 

Այդ գնա հա տա մանն223 ա ջակ ցե լու բա րե փո խում նե րի սկզբնա կան փու լում փոր
ձաքն նութ յուն հա ճախ պա հանջ վում է դրսից: 

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, ո րոնք կանգ նած են լայ նա տա րած կո ռուպ ցիա
յի ա ռաջ, սո վո րա բար ու նեն կազ մա կերպ ա կան մար տահ րա վեր նե րի մի շարք, որոնք 
պա հան ջում են գնա հա տում և  ռազ մա վա րա կան նոր ուղ ղութ յուն ներ: Կո ռուպ ցիա յի 
գնա հա տու մը, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, ա ռաջ է գա լիս իբրև ոս տի կա նութ յան 
ընդ հա նուր ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման մաս: Պա հանջ վում է ա ռա վել լայն գնա հա
տում, քան պար զա պես կո ռուպ ցիա յի հար ցը: Օ րի նակ՝ աշ խա տա վար ձի չա փը վե րա
բե րում է աշ խա տան քի վերց նե լուն և  աշ խա տու ժի պլա նա վոր ման հետ կապ ված այլ 
հար ցե րի և  հա ճախ կապ ու նի կո ռուպ ցիա յի հետ:

Ռազ մա վա րա կան գնա հա տու մը, ո րը վե րա բե րում է ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ
ցիա յին, նպա տակ ու նի քննե լու կո ռուպ ցիա յի ներ կա մա կար դակ նե րը և ձ ևե րը, որ տեղ 
է տե ղի ու նե նում կո ռուպ ցիան, և  այն գոր ծոն նե րը կամ շար ժիչ ու ժե րը, ո րոնք ա ռա ջաց
նում են կո ռուպ ցիա: Այն քննե լու է նաև  ըն թա ցիկ հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ
յան արդ յու նա վե տութ յու նը, ու սում նա սի րե լու է  հիմ նախնդ րի դեմ պայ քա րի ու ղի նե րը 
գնա հատ ման ըն թաց քում ստաց ված տե ղե կատ վութ յան, լա վա գույն խորհր դատ վութ
յան և  հիմ նախն դի րը կան խար գե լե լու կամ այն նվա զեց նե լու լույ սի ներ քո:

Սո վո րա բար ռազ մա վա րա կան գնա հա տումն ու նի ե րեք հիմ նա կան նպա տակ՝

1. Ստանալ իրատեսական գնահատում

ա) քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին և  այլ տե սա կի շրջա պա տի, ո րում 

Ինչ պե՞ս օգտ վել այս 
գոր ծիք նե րից ներ կա ձեռ նար կի 
գործ նա կան ի րա կա նաց ման 
ժա մա նակ

3
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աշ խա տում է ոս տի կա նութ յու նը.

բ) ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան, ինչ պես որ այն ներ կա յումս կա իր կա ռուց
ված քով, ո րով գործ ու նի հան ցա վո րութ յան, կարգ ու կա նո նի պահ պա նութ յան և  
ոս տի կան նե րի ազն վութ յան հար ցե րի հետ.

2. պար զել`

ա) ար տա քին մի ջա վայ րի և  ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան շրջա նա կում բա
րե վար քութ յանն սպառ նա ցող հիմ նա կան հնա րա վոր վտանգ նե րը (կազ մա կերպ ա
կան թույլ կող մեր) և դ րա ըն թա ցիկ սպառ նա լիք նե րը.

բ) այն ռե սուրս նե րը, ո րոնք ներ կա յումս հա սա նե լի են, ոս տի կա նութ յու նում կո
ռուպ ցիա յին հար ված հասց նե լու հա մար.

գ) պա հանջ վող լրա ցու ցիչ ռե սուրս նե րը կո ռուպ ցիա յի դեմ ա ռա վել հա մա պար
փակ ու արդ յու նա վետ կեր պով պայ քա րե լու հա մար.

3. պար զել կոնկ րետ ռազ մա վա րա կան մի ջամ տութ յու նը, որը նե րառում, սա կայն չի 
սահ մա նա փակ վում սո վո րե լու մի ջամ տութ յամբ, որն օգ տա կար է բա րե վար քութ
յան բա րե լավ ման հա մար:

Ռիս կե րի գնա հա տու մը ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման մեկ օ րի նակ է, երբ ու շա
դրութ յու նը կենտ րո նա ցված է կազ մա կեր պութ յան ներ սում խո ցե լի կող մե րը պար զե լու 
վ րա՝ կոնկ րետ վտանգ ներ, ինչ պես նաև սպառ նա լիք ներ` կազ մա կեր պութ յան նկատ
մամբ ի րեն շրջա պա տող մի ջա վայ րի սահ ման նե րում:

Ու սուց ման մի ջամ տութ յան գնա հա տու մը վե րա բե րում է ոս տի կան նե րի ուս ման կա
րիք նե րին, ո րը սո վո րա բար հիմն ված է  անձ նա կազ մին հա տուկ հմտութ յուն ներ, վե րա բեր
մունք և  ար ժեք ներ սո վո րեց նե լու կա րիք նե րը նույ նա կա նաց նե լու վրա՝ իբրև ռազ մա վա
րա կան նպա տակ, ինչ պես օ րի նակ՝ ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի նվա զե ցու մը: Իբրև 
հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ յան անհ րա ժեշտ մաս` նույ նա կա նաց ված ոչ բո լոր ի րա
վա կան պաշտ պա նութ յան կամ կան խար գե լիչ մի ջոց ներն են ան մի ջա կա նո րեն ազ դում վե
րա պատ րաստ ման արդ յունք նե րի վրա: Ձեռ նարկ ված այլ գոր ծո ղութ յուն ներ, օր.՝  կա ռա
վար ման նոր մի ջո ցա ռում նե րը, ծա ռա յութ յու նում բարձրռիս կա յին ո լորտ նե րի ֆունկ ցիո նալ 
վե րա կազ մա կեր պու մը, հա ճախ պա հան ջե լու են մտցվող կազ մա կեր պա կան փո փո խութ
յուն նե րի հա մար  անձ նա կազ մին նա խա պատ րաս տել ո րո շա կի վե րա պատ րաստ ման: Վե
րա պատ րաս տու մը, ինչ պես նաև հմտութ յուն նե րի ստեղծ ման մե թո դը, ներ քին հա ղոր դակ
ցութ յան կար ևոր մի ջոց է (ստորև տե՛ս քն նար կու մը հա ղոր դակ ցութ յան շուրջ):

3.1.1. Ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման անց կա ցու մը

Այ սօ րի նակ գնա հատ ման ի րա կա նա ցու մը պա հան ջում է հա մա պա տաս խան տվյալ
նե րի հա վա քում, վեր լու ծութ յուն և  արդյունքում՝ գնա հատու մ:
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3.1.1.1. Տվյալ նե րի հա վա քու մը

Ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման շրջա նակն ու հա տուկ օ րա կար գը կո րո շեն, թե ինչ 
տվյալ ներ են պա հանջ վե լու: Դրանք կա րող են վե րա բե րել ամ բողջ կազ մա կեր պութ յան 
գնա հատ մա նը կամ կսահ մա նա փակ վեն կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան ա ռանձ
նա հա տուկ ո լոր տով, օր.՝  ոս տի կա նութ յան ներգ րավ վա ծութ յու նը կո ռուպ ցիոն գոր ծե
լա կեր պում: 

Չա փա զանց կար ևոր է ստա նալ հնա րա վո րինս շատ տվյալ ներ, ո րոնք վե րա բե րում 
են գնա հատ վող ո լորտ նե րի ներ կա աշ խա տան քին: Սա կար ևոր է՝ ո րո շե լու հա մար, թե 
ինչ հիմ նախն դիր ներ կան, և  սահ մա նե լու ա պա գա բա րե լավ ման ե լա կե տը: Գնա հա տու
մը պետք է հիմն վի ար տա քին, ինչ պես նաև ներ քին աղբ յուր նե րի, ոչ պաշ տո նա կան ու 
պաշ տո նա կան տվյալ նե րի վրա: Այդ աղբ յուր նե րին կա րե լի է մո տե նալ տվյալ նե րի հա
վաք ման  այն պի սի մե թոդ նե րից օգտ վե լու մի ջո ցով, ինչ պի սիք են հար ցում նե րը, այդ 
թվում՝ առ ցանց, կի զա կե տա յին (ֆո կուս) խմբե րը և  հար ցազ րույց նե րը, որ պես զի ստա
նան այն տվյալ նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ոս տի կա նութ յան կա տա րած աշ խա տան քի 
հիմ նախն դիր նե րին:

«Զգա յուն» տվյալ նե րի ստա ցու մը կա րող է դժվար լի նել: Ոս տի կա նութ յու նում կո
ռուպ ցիա յի նման թե մա յի վե րա բեր յալ ո րոշ ան հատ ներ/կազ մա կեր պութ յուն ներ, որոնք 
կա րող են լի նել տվյալ նե րի հնա րա վոր աղբ յուր, կա րող են վա խե նալ ի րենց ծա ռա յութ
յուն ներն ա ռա ջար կելուց: Այդ պի սի տվյալ ներ ստա նա լը գնա հա տում կա տա րող նե րի 
հա մար դառ նում է ա ռա վել էա կան: Կար ևոր կլի նի ու ղի ներ գտնել վե րա հա վաս տիաց
նե լու այդ աղբ յուր նե րին, որ ի րենց նպաս տը նե րառ վում է գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում: 
Հա ճախ հարկ կլի նի հա վա քե լու ա նա նուն տվյալ ներ: Կա րող են օգ տա գործ վել ա նա նուն 
անվ ճար հե ռա խո սագ ծեր, որ պես զի  տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րող մար դիկ չվա խե
նան բա ցա հայտ վե լուց: Ա նընդ հատ, հատ կա պես զար գա ցած երկր նե րում, սո ցիա լա կան 
ցան ցերն օգ տա գործ վում են ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քի մա սին տե ղե կատ վութ յուն 
գրան ցե լու հա մար, ուս տի դրա նով կա րող են տրա մադ րել տվյալ նե րի հա րուստ աղբ
յուր: Այս պո տեն ցիալ աղբ յու րը պետք է քննարկ վի նույ նիսկ այն երկր նե րում, որ տեղ 
հա մա ցան ցի հա սա նե լիութ յու նը սահ մա նա փակ է:

Տե ղե կատ վութ յան ա մե նա կար ևոր աղբ յուր նե րը նրանք են, ո րոնք սեր տո րեն աշ
խա տում են քննարկ վող  հիմ նախնդ րի կամ հար ցի հետ: Ոս տի կան նե րը հա ճախ ա մե
նա կա րողն են դի տար կե լու և  մեկ նա բա նե լու ի րենց աշ խա տա վայ րի հիմ նախն դիր նե րը: 
Հա ճախ նրանք կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պի ա կա նա տես ներն են դառ նում  այն ծա ռա
յութ յուն նե րում, ո րոն ցում այդ երևույթը լայն տա րա ծում ու նի:

Ի մաստ ու նի աշ խա տա կից նե րին ներգ րա վել հիմ նախն դի րը պար զե լու, ինչ պես նաև 
դրա լուծ ման գոր ծում: Ոս տի կան նե րին հա մո զե լը, որ ան կեղ ծո րեն, ա ռանց վա խե նա լու  
խո սեն, հա ճախ մար տահ րա վեր է այն երկր նե րում, որ տեղ ոս տի կա նութ յունն ու քա ղա
քա կան ղե կա վա րութ յունն ի րենք են ներգ րավ ված կո ռուպ ցիա յում և, հա վա նա կան է, 
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նրանք դեմ կլի նեն փո փո խութ յուն նե րին ու կպատ ժեն տե ղե կութ յուն ներ հայտ նող նե
րին: Գու ցե հարկ կլի նի օգ տա գոր ծել դրսի, այ սինքն՝ օ տա րերկր յա փոր ձա գետ նե րին 
կամ հե տա զո տող նե րի խմբեր մի ջազ գա յին ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րից կամ բազ մա կողմ մար մին նե րից, օր.՝  ԵԱՀԿ, ՄԱԿ, ԵՄ, որ պես զի ե րաշ խա վո րեն, 
որ այն ոս տի կան նե րը, ով քեր մաս նակ ցում են այդ պի սի տվյալ ներ հա վա քե լու գոր ծին, 
ան հար կի չեն թարկ վեն վտանգ նե րի (ստորև տե՛ս  փո փո խութ յուն ներ գոր ծա կալ նե րի 
մա սին քննար կու մը):

Վե րահս կիչ մար մին նե րը, ինչ պես օ րի նակ՝ օմ բուդս մե նը և  հա կա կո ռուպ ցիոն հանձ
նա ժո ղով նե րը (այն երկր նե րում, որ տեղ  դրանք կան), ինչ պես նաև մար դու ի րա վունք նե
րի և  հա կա մար տութ յուն նե րի լուծ ման բնա գա վառ նե րում աշ խա տող հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը (օր.՝  «Էմ նիս թի ին թեր նեշն լը», «Հյու ման ռայթս ուո չը», Մի
ջազ գա յին ճգնա ժա մա յին խում բը) հա ճախ   հա վա քում են տվյալ ներ և  ներ կա յաց նում 
հան րութ յան հա մար հա սա նե լի զե կույց ներ, ո րոնք լույս են սփռում   ոս տի կա նութ յան 
աշ խա տան քի խնդրա հա րույց հար ցե րի վրա:

3.1.1.2. Տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու նը

Հենց որ  ըն դար ձակ ո լորտ ներ ընդգր կող ու հա մա պար փակ տվյալ նե րը հա վաք
վեն, գնա հա տո ղը պետք է  ի րա զեկ ված լի նի, որ պես զի պար զի կա տար մա նը վե րա
բե րող ըն թա ցիկ կազ մա կեր պա կան կա րո ղութ յուն նե րը, ինչ պես նաև թե րութ յուն նե րը:  
Գնա հատ ման նկատ մամբ ամ բող ջա կան մո տե ցում նա խա ձեռ նե լիս գնա հա տո ղը պետք 
է ու շադ րութ յուն դարձ նի ար տա քին ու ժե րի՝ պաշ տո նա կան ու ոչ պաշ տո նա կան շրջա
նա կին, որն ազ դում է կա տար ման վրա:

Կո ռուպ ցիա յի նման ո լորտ վեր լու ծե լիս պետք է ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նել 
հետև յալ են թա բա ժին նե րում նկա րագր ված մի քա նի հար ցե րի վրա:

Հիմ նախնդ րի բնույթն ու չա փը
Կո ռուպ ցիա յի հիմ նախն դի րը կա րող է բա ցա հայտ վել ա ռանձ նա հա տուկ դեպ քե րի 

ու սում նա սի րութ յան ըն թաց քում, սա կայն ռիս կե րի կա ռա վար ման տե սանկ յու նից այն  
ա վե լի լավ է վեր լուծ վում  վտանգ նե րի կամ պրոբ լե մա յին ո լորտ նե րի224 ա ռու մով: Ինչ
պես նշվել է ա վե լի վաղ, ընդ դեմ կո ռուպ ցիա յի  կազ մա կերպ չա կան ռազ մա վա րութ յու նը 
հար կա վոր է ուղ ղել դե պի  գոր ծո ղութ յուն նե րի խո ցե լի ո լորտ նե րը, ոչ թե հա տուկ ձևով 
ար ձա գան քել կո ռուպ ցիա յի կոնկ րետ դեպ քե րի:  Վեր ջին մո տե ցումն ա վե լի շուտ հա
կազ դող է, քան հետախուզական տվյալներով ղեկավարվող և, ի վեր ջո, ռե սուրս ներ 
վատ նող: Ա վե լի լավ մո տե ցում է այդ պի սի վտանգ նե րի բա ցա հայ տու մը դեպ քե րի նմուշ
նե րի կամ կու տա կում նե րի հայտ նա բեր մամբ, ո րոն ցում բա ցա հայտ վում է կո ռուպ ցիան:

Հնա րա վոր է քննել դատ վա ծութ յուն նե րի, կար գա պա հա կան ու բո ղոք նե րի պաշ տո
նա կան գրանց ման ար ձա նագր ված անհա մա պա տաս խա նութ յան կա ռուց ված քը այն
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տեղ, որ տեղ դրանք կան: Նմուշ նե րով կա րե լի է  հղում ա նել այն բա նին, թե որ տեղ է 
կո ռուպ ցիան տե ղի ու նե նում (աշ խար հագ րա կան տա րած քը, աս տի ճա նը, աշ խա տան քի 
ո լոր տը), ինչ պես նաև եր կար ժա մա նա կի  մի տում նե րը:

Ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման մեկ այլ վեր լու ծա կան խնդիր է ան հա մա պա տաս
խա նութ յան շար ժիչ ու ժե րի նույ նա կա նա ցու մը և  լիար ժեք ձևով դրանց ու կո ռուպ ցիա յի 
հիմ նախնդ րին նպաս տող այլ գոր ծոն նե րի մասշ տաբ նե րի ու բնույ թի գնա հա տու մը:

Սրանք կա րող են տե ղի ու նե նալ վե րը նկա րագր ված ե րեք մա կար դակ նե րից յու
րա քանչ յու րում: Այդ նպա տա կով կա րող են օգ տա գործ վել զա նա զան գոր ծիք ներ, այդ 
թվում՝ ու ժեղ ու թույլ կող մե րի, հնա րա վո րութ յու ննե րի և ս պառ նա լիք նե րի (տե՛ս «Մաս
նա գի տա կան եզ րույթ նե րի բա ռա րա նը» և Գ լուխ 2ը) վեր լու ծութ յու նը, ազ դե ցութ յան 
քար տե զագ րու մը և  ու ժա յին դաշ տի վեր լու ծութ յու նը, ո րը քննարկ վե լու է ստորև: Տար
բեր աղբ յուր նե րից ստաց ված տվյալ նե րը կա րող են օգ նել  պար զե լու կո ռուպ ցիա յի ըն
թա ցիկ մա կար դակ նե րին նպաս տող  հիմ նա կան շար ժիչ ու ժե րը և  գոր ծոն նե րը, գնա հա
տել դրանց հա րա բե րա կան նպաս տը: Բո լոր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում  կան 
ո լորտ ներ, ո րոնք ա վե լի հակ ված են   կո ռուպ ցիա յի զար գաց մա նը, քան մյուս նե րը: Ո րոշ 
օ րի նակ ներ բեր ված են  ստորև՝ Պա տու հան 1ում:

Պա տու հան 1: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման բարձրռիս կա յին 
ո լորտ նե րը

• Քրեա կան գոր ծով քննութ յուն և  գոր ծըն թա ցա յին կո ռուպ ցիա.

• Քրեա կան գոր ծով քննութ յուն և  ին ֆոր մա տոր նե րի կա ռա վա րում.

• Ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կար գա վոր ման անցակետեր և նպա տա կա յին 

կա շառք ներ.

• Պա հա կա յին շի նութ յուն ներ, հար ձա կում ներ և  մահ վան դեպ քեր կա լան քի տակ 

ե ղած ժա մա նակ.

• Ճա նա պար հա պա րե կա յին ծա ռա յութ յուն ներ և  մեծ ա րա գութ յամբ կա տար վող 

հե տապն դում ներ.

• Հա տուկ տակ տի կա կան ջո կատ ներ և  չա փա զանց մեծ ուժ.

• Թմրան յու թե րի դեմ պայ քա րի ջո կատ ներ, վե րա վա ճառ վող թմրան յու թեր, դի լեր

նե րի ստու գում.

• Ոս տի կա նութ յան տվյալ նե րի շտե մա րան ներ և  պաշ տո նա կան տե ղե կա տվութ յան 

չա րա շա հում225:

Վեր լու ծութ յուն կա տա րե լիս պետք է ու շա դիր լի նել նաև ո րո շա կի կա ղա պար նե
րի կամ պրոբ լեմ նե րի ո լոր տի հետ ևանք նե րի նկատ մամբ: Պատ ճառ ված վնաս նե րը, 
ինչ պես նաև հիմ նախն դիր նե րի ներ կա յաց րած մշտա կան ռիս կե րը, ո րոնք պարզ վել 
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են գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ, հար կա վոր է նշել հա մա պա տաս խան մի ջա
մտութ յուն մշա կե լու նպա տա կով:

«Հետ ևանք նե րը»  վե րա բե րում են աշ խա տան քա յին հետ ևանք նե րին, նաև՝ կազ մա
կեր պութ յան հան րա յին կար գա վի ճա կի (օ րի նա կա նութ յան) վրա ազ դե ցութ յա նը: Օ րի
նա կա նութ յու նը լավ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման վճռո րոշ կողմ է, 
ո րը վե րա բե րում է ոս տի կա նութ յան ա րա ծին հան րա յին ա ջակ ցութ յան աս տի ճա նին: Այն 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը, որն ակ տի վո րեն ներգ րավ ված է կո ռուպ ցիա յի և  չա
րա շահ ման այլ ձևե րի մեջ, հա վա նա կան է, ու նե նա հան րա յին անվս տա հութ յան բարձր 
աստիճան ու հա մա գոր ծակ ցութ յան պա կա ս: Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի ռիս
կե րի ու վտանգ նե րի ռազ մա վա րա կան գնա հա տու մը պետք է քննար կի շա րու նակ վող 
հան րա յին անվս տա հութ յան հետ ևանք նե րը:

Ի լրումն հան րա յին օ րի նա կա նութ յան՝ ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի վնա սա
բեր հետ ևանք նե րի վրա ու շադ րութ յունն օգ տա կար է բա րե փո խում նե րին միտ ված ջան
քե րին ա ջակ ցե լու ժա մա նակ: Այդ բա ցա սա կան արդ յունք նե րի փաս տաթղ թա վո րու մը 
հիմք է ա պա հո վում հան րա հայտ քա ղա քա կան ու ժե րի վրա ճնշում գոր ծա դրե լու հա
մար, ո րոնք, հա վա նա կան է, խա փա նեն կամ ա ջակ ցեն դրա կան փո փո խութ յուն նե րին:

Գո յութ յուն ու նե ցող կան խար գե լիչ ու վե րահս կո ղա կան հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ

մա վա րութ յան շրջա նակն ու արդ յու նա վե տութ յու նը

Կազ մա կեր պութ յու նում կան խար գե լիչ մե խա նիզմ նե րի արդ յու նա վե տութ յան վեր
լու ծութ յուն կա րե լի է ա նել հա մա պա տաս խան տվյալ ներ ստա նա լու մի ջո ցով: Ա ռա ջին 
քայլն այդ մե խա նիզմ նե րը պար զելն է: Դա կա րե լի է ա նել՝ հիմն վե լով կազ մա կեր պա
կան գծա պատ կեր նե րի, հա մա պա տաս խան օ րենսդ րութ յան և  նոր մե րի, տա րե կան զե
կույց նե րի և  կազ մա կեր պութ յան ներ սում ստեղծ ված այլ փաս տաթղ թե րի վրա: Այլ մե
թոդ ներ, ինչ պի սիք են հար ցազ րույց նե րը, կօգ նեն ամ բող ջաց նե լու այն պատ կե րը, ո րում 
փաս տաթղ թե րը հա սա նե լի  կամ հստակ չեն:

Արդ յու նա վե տութ յունն ու սում նա սի րե լիս ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան տա րե կան 
հաշ վետ վութ յուն նե րը կա րող են այդ պի սի տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րել: Այլ պաշ տո
նա կան աղբ յուր ներ, ինչ պես օ րի նակ` օմ բուդս մե նի, հա կա կո ռուպ ցիոն կամ վե րահս կիչ 
մար մին նե րի  հաշ վետ վութ յուն նե րը, այս փու լում  նույն պես կար ևոր պո տեն ցիալ աղբ
յուր ներ են: Կար ևոր է նե րա ռել զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րից ու այլ ոչ պաշ տո
նա կան աղբ յուր նե րից, ինչ պես նաև ստուգ ված կամ հար ցում ար ված ոս տի կան նե րից 
ստաց ված տվյալ նե րը:

Ըն թա ցիկ կան խար գե լիչ ու ներ քին վե րահս կո ղա կան մե խա նիզմ նե րի արդ յու նա վե
տութ յան վեր լու ծութ յու նը վճռո րոշ է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում ռազ մա վա րա կան 
զար գաց ման հա մար, քան զի այն հիմք է ա պա հո վում` պար զե լու, թե որ տեղ են ըն թա ցա
կար գե րը լավ աշ խա տում կամ չեն աշ խա տում, ինչ է հար կա վոր փո խել կամ ա վե լաց նել 
դրանք ու ժե ղաց նե լու հա մար (ա վե լի շատ տե ղե կութ յուն նե րի հա մար տե՛ս Գ լուխ 5):
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Բա րե փո խում նե րի առ կա  ռազ մա վա րութ յու նը և  մե թոդ նե րը

Ռիս կե րի, վտանգ նե րի ու հետ ևանք նե րի մա սով տվյալ նե րը վեր լու ծե լուց հե տո 
ռազ մա վա րա կան գնա հա տու մը նպա տակ ու նի տրա մադ րե լու փո փո խութ յուն նե րի ուղ
ղութ յու նը և  այդ ուղ ղութ յամբ ա ռաջ գնա լու ու ղի նե րը: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի 
գնա հատ ման ժա մա նակ փո փո խութ յուն նե րի  ըն դար ձակ ուղ ղութ յու նը բա վա կա նին 
ակն հայտ է: Ինչ պես դրան հաս նել՝ հա ճախ այն քան էլ հստակ չի լի նի:

Արդ յու նա վետ հա կա կո ռուպ ցիոն մե խա նիզմ ներ ո րո նե լիս հար կա վոր է քննար կել 
հետևյալը՝

• Կա րող են լի նել հակա կո ռուպ ցիոն մե խա նիզմ ներ, ո րոնք կազ մա կեր պութ յու նում  

ար դեն իսկ  օգ տա գործ վում են և  կաշ խա տեն ծա ռա յութ յան այլ բնա գա վառ նե

րում նույն պես: Դրանց հար մա րեց ված տա րա ծու մը հնա րա վոր է: Աու դի տո րա կան 

պրակ տի կա յի տա րա ծու մը ֆի նանս նե րից դե պի ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ

յան այլ ո լորտ ներ դրա մի օ րի նակն է:

• Զար գա ցող ու հետ կոնֆ լիկ տա յին շատ երկր նե րում   բա րե փո խում ներ կա տա րե

լու փոր ձի արդ յուն քը, ո րը զար գա ցած երկր նե րից լա վա գույն փոր ձի պարզ ըն դու

նումն է, հա ճախ թանկ ու ան կա յուն մե թոդ ներն են, ո րոնք փոր ձում ու տա պա լում 

են: Նա խընտ րե լի է քննար կել տար բե րակ ներ, ո րոնք ու նեն հա ջո ղութ յան տրա մա

բա նա կան հե ռան կար՝ հաշ վի առ նե լով այդ երկ րի կամ մի ջա վայ րի    ո րո շա կի հան

գա մանք ներ: Օ րի նակ՝ կա րող է ա վե լի ի րա գոր ծե լի լի նել ու շադ րութ յու նը վե րահս

կո ղութ յան պրակ տի կա յի վրա կենտ րո նաց նե լը և  հա մա պա տաս խան ու սու ցում 

(վե րա պատ րաս տում) մշա կե լը, քան վաղ նա խազ գու շաց ման նոր, հա մա կարգ չայ

նաց ված հա մա կարգ մտցնե լը, ո րը կախ ված է տար բեր աղբ յուր նե րից ստաց ված 

տվյալ նե րի բաղ դա տու մից: Այս պի սի դեպ քե րում վեր ջինս կար ճա ժամ կետ հե ռա

ն կա րում անհ նա րին կլի նի, եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում, հա վա նա բար, նույն

պես:

• Չնա յած բա վա կա նին տար բեր  մի ջա վայ րե րին ու մար տահ րա վեր նե րին՝ ոս տի կա

նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը դեռևս կա րող են մե կը մյու սից սո վո րել: Սա ա ռանձ

նա պես ճիշտ է այն տեղ, որ տեղ քննարկ վող մե թոդ նե րը հատ կա պես թանկ կամ 

ի րա կա նաց ման հա մար բարդ չեն: Բա րե լավ ված վե րահս կո ղա կան պրակ տի կան 

և  ներ քին ին ֆոր մա տո րա կան հա մա կար գի ստեղ ծումն օ րի նակ ներ են, քան զի 

պար տա դիր չէ, որ ի րա կա նաց ման հա մար դա կախ ված լի նի հսկա յա կան ֆի նան

սա կան կամ տեխ նո լո գիա կան նե րար կում նե րից:
Ի՞նչ արդ յունք կա րե լի է ակն կա լել գնա հատ ման գոր ծըն թա ցից:

• Սո վո րա բար գոր ծըն թա ցի արդ յուն քում պատ րաստ վում է հաշ վետ վութ յուն` կազմ

ված տվյալ նե րի հա վաք ման հա մար օգ տա գործ ված մե թոդ նե րից, տվյալ նե րի վեր
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լու ծութ յան եզ րա կա ցութ յուն նե րից և  մի շարք ա ռա ջար կութ յուն նե րից այն մա սին, 

թե ինչ կա րե լի է ա նել, որ պես զի ու սում նա սիր վող ո լոր տում շտկվի կամ բա րե լավ

վի ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յու նը:

• Ինչ վե րա բե րում է ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յին, ա պա ակնկալ վում 

է, որ վեր լու ծութ յու նում նույ նա կա նաց վե լու են կազ մա կեր պու թ յու նում ո րո շա կի 

հար ցե րի խո ցե լիութ յու նը, ինչ պես նաև մի ջա վայ րի կոնկ րետ տար րեր, ո րոն ցում 

ոս տի կա նութ յունն աշ խա տում է, և  ո րոնք ա ռա ջաց նում են կո ռում պաց ված վար

քագ ծի կենտ րո նա ցում:

• Հաշ վետ վութ յան մեջ ար վում են ա ռա ջար կութ յուն ներ ոս տի կա նութ յան գոր

ծո ղութ յուն նե րը վե րա կազ մա կեր պե լու մա սին, որ պես զի նվա զեց վի  ըն թա ցիկ 

բարձր ռիս կա յին ո լորտ նե րում առ կա ռիս կը:

Պա տու հան 2: Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յունն ու կո ռուպ ցիան

Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յան ու կո ռուպ ցիա յի հատ կա պես մեծ հիմ նա
խնդիր ներ ու նե ցող երկ րում կա րե լի է ա ռա ջար կել, օ րի նակ, այդ աշ խա տան քը տալ 
մեկ այլ կա ռույ ցի: Ե թե քա ղա քա կան կամ գործ նա կան ա ռու մով դա հնա րա վոր չէ, 
ա պա զե կույ ցում կա րե լի է ա ռա ջար կել, որ այդ ոս տի կան նե րին կամ ա վե լի մո տի կից 
հսկեն, կամ էլ ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յունն իբրև ա ռան ձին ստո րա բա ժա նում 
վե րաց նեն ու այն միաց նեն ընդ հա նուր պար տա կա նութ յուն ներ ու նե ցող ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յա նը:

 Հաշ վետ վութ յուն նե րը պետք է լի նեն ի րա տե սա կան՝ ինչ է կա րե լի, և  ինչ պետք է ար վի: 
Դրանք պետք է ճշգրիտ ար տա ցո լեն տար բեր ու ժե րը, ո րոնք գնա հատ ման ո րո շա կի մի ջա
վայ րում սահ մա նում են հնա րա վոր բա րե փո խում նե րի դաշ տը: Այս տե ղից էլ գո յա նում են 
այն սահ ման նե րը, ո րոնց կա րե լի է հաս նել: Ա ռա ջար կութ յուն նե րը պետք է հիմն ված լի նեն 
առ կա ա պա ցույց նե րի, այլ ոչ լոկ այն հույ սի վրա, որ ի րա վի ճա կը կա րող է բա րե լավ վել:

Ռազ մա վա րա կան գնա հա տում նե րը պետք է սահ մա նեն կազ մա կերպ չա կան փո փո
խութ յուն նե րի ուղ ղութ յուն ներն ու նպա տակ նե րը, սա կայն դրանք պետք է ու ղեկց վեն 
գործ նա կան ու հա սա նե լի քայ լե րի մի ջո ցով: Ինչ պես հաս տա տում են կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղծ ման վե րա բեր յալ կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րը, մեկ օր վա ըն թաց քում 
էա կան փո փո խութ յուն նե րի չեն հաս նում: Ի րա կան, տևա կան փո փո խութ յուն նե րը հա
ճախ բա զում տա րի ներ կամ տաս նամ յակ ներ են  պա հան ջում: Փո փո խութ յուն նե րի շար
ժիչ ու ժը պահ պա նե լու հա մար լավ ռազ մա վա րա կան գնա հա տու մը նե րա ռում է ա ռա
ջար կութ յուն ներ կար ճա ժամ կետ նպա տակ նե րի հա մար, որ պես զի բա րե փո խում ներն 
ստանձ նե լուց ստաց ված արդ յունք նե րը եր կար ժա մա նա կով չհե տաձգ վեն:
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Օ րի նակ 1: Նոր ուղ ղութ յուն նե րի սահ մա նու մը: Սեր բիա յի տես լա կա նի մա սին 
փաս տա թուղ թը

Որ պես ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման  մեկ արդ յունք, ու նե նա լով  ընդ հա նուր 
ռազ մա վա րութ յան ման րա մասն նա խա գիծ, ո րում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը 
ղե կա վար վում է, կա րե լի է ա ռաջ բե րել էա կան փո փո խութ յուն ներ: Սեր բիա յում ոս
տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցում փորձ ար վեց ու նե նալ նմա նօ րի
նակ «ման րա մասն նա խա գիծ», և ս տեղծ վեց տես լա կա նի մա սին փաս տա թուղ թը: 
Այն նկա րագր վում է իբրև «Սեր բիա յում226 ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի առջև 
կանգ նած հիմ նախն դիր նե րի մեջ խո րա նա լու ան կեղծ ու ներ քին հե ռան կար»: Փաս
տա թուղ թը տասն չորս տար բեր գոր ծա ռույթ ներ ու նե ցող ո լորտ նե րի աշ խա տան քա յին 
խմբե րի գոր ծու նեութ յան արդ յունքն էր, ո րոնք ստեղծ վել էին ներ քին գոր ծե րի նա խա
րա րութ յան կող մից: Յու րա քանչ յուր խումբ մշա կել էր փաս տաթղ թի մեկ գլուխ:

Նա խա րա րութ յան որ դեգ րած մո տե ցու մը քննա դատ վել է չա փից ա վե լի «վեր ևից 
ներքև» լի նե լու հա մար: Փաս տա թուղ թը նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ խորհրդակ
ցութ յուն ներ էին անց կաց վել փոքրաթիվ շա հագր գիռ կող մե րի հետ, այդ թվում՝ շար
քա յին ոս տի կան նե րի հետ: Հա ջո ղութ յան չափ ման չա փո րո շիչ ներն ա ղոտ էին: Տես
լա կա նի մա սին փաս տա թուղ թը ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման մա սով մինչ ի րա
կանա  ցու մը լրա ցու ցիչ էա կան մշակ ման կա րիք ու ներ:

Ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցում նշա նա կա լից քայլ ա ռաջ կլի
նի այդ փաս տաթղ թի  ա վե լի ըն դար ձակ տար բե րա կի մշա կու մը՝ ա վե լի մեծ թվով շա
հագր գիռ կող մե րի մաս նակ ցութ յամբ ու խորհր դակ ցութ յուն ներ անց կաց նե լով, ռազ
մա վա րա կան ծրագ րի մշակ մա նը մի ջազ գա յին հան րութ յան կող մից ա ջակ ցութ յամբ: 
Նույ նը կա րե լի է ա սել ցան կա ցած երկ րի մա սին, ո րը չու նի անվ տան գութ յան հատ վա
ծում ռազ մա վա րա կան գնա հա տում կա տա րե լու ա վան դույթ ներ:

3.1.1.3. Ո՞վ պետք է կա տա րի ռազ մա վա րա կան գնա հա տու մը                

Գնա հա տող նե րը պետք է ընտր վեն մի քա նի խմբե րից՝

• ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ան դամ ներ, ով քեր վե րա պատ րաստ վել են գնա հա տում 

կա տա րե լու նպա տա կով.

• ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան անձ նա կազ մը.

• կա ռա վա րութ յան հա տուկ աշ խա տան քա յին խում բը.

• ար տա քին մար մին ներ (օր.՝ քն նող հանձ նա ժո ղով ներ) կամ ան հատ փոր ձա գետ ներ (օր.՝ 

 խորհր դա տու ներ), ով քեր ու նեն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րին մշտադիրարկման 

են թար կե լու և գ նահա տե լու հա տուկ գի տե լիք ներ ու կա րո ղութ յուն ներ.

• հա մայն քա յին խմբեր և  հան րութ յան ան դամ ներ:
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Որ պես ընդ հա նուր կա նոն, ըն դու նե լով ա ռա ջադ րանքն ստանձ նե լու հիմ նա կան 
նպա տակն ու կա րո ղութ յու նը, ընտ րութ յան ժա մա նակ պետք է հաշ վի առն վեն հար ցի 
քա ղա քա կան նրբութ յուն նե րը: Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան ա մե նուր նուրբ հարց 
է, այն պես որ ար տա քին մարմ նի կամ ան հա տի ընտ րութ յու նը հա ճախ ան խու սա փե լի 
կլի նի, ե թե բո լորն ըն դու նում են, որ գնա հատ ման գոր ծըն թացն օբ յեկ տիվ կլի նի, այ
սինքն՝ ոչ կան խա կալ կամ նա խա պայ ման նե րով լի:

Ան ցու մա յին, հետ կոնֆ լիկ տա յին ու զար գա ցող շատ  երկր նե րում օ տա րերկր յա փոր
ձա գետ նե րից կամ կազ մա կեր պութ յուն նե րից պա հան ջում են, որ նրանք գոր ծեն  կամ 
ա ռան ձին, կամ էլ հա մա տեղ գնա հատ ման հի ման վրա (այն պի սի գոր ծա կա լութ յուն ներ, 
ինչ պի սիք, օ րի նակ, ՄԱԿի Զար գաց ման ծրա գիրն է ըն դու նում), ո րում ազ գա յին ներ կա
յա ցու ցիչ ներն աշ խա տում են մի ջազ գա յին ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ կողք կող քի՝ հա մա
պա տաս խան փոր ձաքն նա կան գի տե լիք նե րով, և  կա տա րում այ դօ րի նակ գնա հա տում:

3.1.2. Ռիս կե րի գնա հա տու մը

Ռիս կե րի գնա հա տու մը մե ծա պես հի շեց նում է ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման մո
տեց ման քայ լե րը և, սո վո րա բար, ու սում նա սի րում՝

• վնա սա կար հետ ևանք նե րը, ո րոնք կապ ու նեն կազ մա կեր պութ յան մի ջա վայ րում կամ 

հենց կազ մա կեր պութ յան ներ սում ա ռա ջա ցող ո րո շա կի ռիս կե րի հետ.

• այդ վնա սա կար հետ ևանք նե րի տե ղի ու նե նա լու հա վա նա կա նութ յու նը.

• այն մի ջոց նե րը, ո րոնք հա սա նե լի ու ի րա գոր ծե լի են՝ կազ մա կեր պութ յան կող մից իբրև 

ա նըն դու նե լի գնա հատ ված ռիս կե րը նվա զեց նե լու կամ վե րաց նե լու նպա տա կով.

• ո րո շել ռիս կե րը նվա զեց նե լու կամ վե րաց նե լու ըն թա ցիկ մի ջոց նե րի արդ յու նա վե

տութ յու նը:
Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի առջև ծա ռա ցած են կո ռուպ ցիա յից բխող մի 

շարք փաս տա ցի ու պո տեն ցիալ ռիս կեր, որոնք կա րե լի է չա փել ֆի նան սա կան կո
րուստ նե րի, անձ նա կազ մին ու այլ մարդ կանց, գույ քին ու համ բա վին հասց ված վնա սի 
տես քով: Ան խու սա փե լիո րեն պետք է իբրև ա ռա ջինն ու ա ռաջ նա հեր թը  լու սա բան վեն 
այն ո լորտ նե րը, ո րոնք ներ կա յաց նում են ա մե նա մեծ վտան գը:  Ու շադ րութ յան ար ժա նի 
հար ցերն ա ռաջ նա հերթ դարձ նե լու գոր ծում տար բեր ռիս կե րի ծա վալն ու խստութ յու նը 
քար տե զագ րե լը հիմ նա րար հարց է:

Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան նաև ու րիշ նե րին է վտան գի են թար կում: 
Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի ռիս կե րի ամ բող ջա կան գնա հա տու մը պետք 
է քննի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յանն սպառ նա ցող ռիս կե րը, ինչ պես նաև ու րիշ նե րին 
այդ կազ մա կեր պութ յան ներ կա յաց րած ռիս կե րը: 1ին աղ յու սա կում ներ կա յաց ված են 
այդ ռիս կե րից մի քա նի սը և  այն մար դիկ կամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ստո րա բա ժա
նում նե րը, ո րոնք դրանց նկատ մամբ ա մե նա խո ցե լին են:
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Ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի ռիս կե րի գործ նա կան ու ամ բող ջա կան 
գնա հա տումն ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նում է ա վե լի շուտ վտան գա վոր ո լորտ նե
րի, ոչ թե ան հատ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի վրա: Թե պետ ո րոշ ռիս կեր կա րող են լինել 
ամ բողջ կազ մա կեր պութ յու նում՝ պո տեն ցիալ կեր պով ազ դե լով բո լոր ո լորտ նե րի ու ոս
տի կան նե րի վրա, կո ռուպ ցիա յի բարձր ռիս կե րի մեծ մա սը կա րե լի է գտնել ո րո շա կի 
աշ խար հագ րա կան տա րածք նե րում, պար տա կա նութ յուն նե րի տե սակ նե րի մեջ և մաս
նա գի տա կան փոր ձի մա կար դակ նե րում: Գնա հատ ման ու ռիս կե րի նվա զեց ման նպա
տակ նե րով դրանք այն վտան գա վոր ո լորտ ներն են, ո րոնք պետք է լի նեն մեծ կենտ րոն
նե րը: Օ րի նակ` ո րոշ երկր նե րում ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յունն ու սահ մա նա պահ 
ոս տի կա նա կան ստո րա բա ժա նում նե րը մարդ կանց պարբերաբար  բռնում են հսկիչան
ցագ րա յին կե տե րում, և  այդ փոխ գոր ծակ ցութ յունն ան խու սա փե լիո րեն ձևա վո րում է 
ոս տի կա նութ յան ազն վութ յան մա սին հա սա րա կա կան ըն կա լու մը: Այս պի սով` դա դառ
նում է բեղմ նա վոր մի ո լորտ, որ տեղ հար կա վոր է գնա հա տում կա տա րել:

Ո րոշ տե սա կի ռիս կե րի գնա հատ ման շաբ լո նը (կա ղա պա րը) կա րող է օգ տա կար լի
նել: Դա կա րող է  տար բեր ձևեր227 ըն դու նել: Ո րո շա կի վտան գա վոր  ո լորտ ներ և դրանց 
առնչ վող ռիս կե րի մա կար դա կը պար զե լու  ա ռու մով գնա հատ ման գոր ծի քով կա րե լի է 
քննել հետև յալ աս պեկտ նե րը:

Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի հա մա տեքս տում հա մա պա տաս խան գոր ծարք
նե րի ծա վա լը հա ճախ վե րա բե րում է կոնկ րետ ոս տի կա նա կան տե ղա մա սի կամ ոս տի
կա նութ յան մաս նա գի տաց ված ստո րա բա ժան ման վե րա բեր յալ զե կույց նե րի կամ պաշ
տո նա կան բո ղոք նե րի ընդգրկ մա նը: Տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռութ յու նը հա ճախ նշա
նա կում է, որ այդ կա րո ղութ յու նը լուրջ վնաս է հասց րել, օր.՝  ոս տի կա նա կան հա տուկ 
զին ված ստո րա բա ժա նում կամ ռիս կեր, ո րոնք կապ ու նեն  ոս տի կա նութ յան տվյալ նե րի 
շտե մա րան նե րը գնա հա տե լու ի րա վա սութ յան հետ: Օ գու տի բնույ թը հա ճախ էա կա նո
րեն տար բեր վում է, և  այդ պի սով` պետք է քննել դրա շար ժա ռիթ նե րի ուժն ու դրա հետ 
կապ ված գայ թակ ղութ յուն նե րը: Թմրան յու թե րի ա նօ րի նա կան շրջա նա ռութ յա նը մաս
նակ ցութ յան հա րա բե րա կան շա հու թա բե րութ յու նը՝ երթ ևե կութ յան ըն թաց քում պար
տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս կա շառք վերց նե լու հետ հա մե մա տած, այն բա նի օ րի
նակն է, թե որ քան կար ևոր է ու սում նա սի րել այդ գոր ծո նը:

Վե րոնշ յալ ե րեք գոր ծոն ներն զգա յուն են կազ մա կեր պութ յան և  այլ հա մա պա տաս
խան գե րա տես չութ յուն նե րի նախ կին փորձն ու սում նա սի րե լու ի մաս տով: Ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յան բա րե վար քութ յան վի ճա կը կա րող է գնա հատ վել մի շարք մի ջոց նե
րով, այդ թվում՝  ինչ պես են քննվում բո ղոք նե րը դրանք ներ կա յաց նե լուց հե տո, ներ քին 
վե րահս կո ղութ յան և հս կո ղութ յան պայ ման նե րը, հան րութ յան շրջա նում անց կաց ված 
հար ցում նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ոս տի կա նութ յան կար գա վի ճա կին ու վստա հութ
յան ար ժա նի լի նե լուն:
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Աղ յու սակ 1: Ոս տի կա նութ յու նում հնա րա վոր  կո ռուպ ցիա յի ռիս կե րի գնա

հատ ման կաղապարը

Վտանգ դե պի Ռիս կի 
աղբ յու րը

Ռիս կի 
ազ դե ցութ յու նը

Ռիս կի 
հա վա նա
կա նութ յու
նը

Ռիս կի 
խստութ
յու նը

Ոս տի կա նա կան 
կազ մա կեր պութ
յուն

Ք ա  ղ ա  ք ա 
կան կո ռուպ
ցիա

Վնաս համ բա վին, 
ազ դե ցութ յուն ոս տի
կա նութ յան բա րո յա
կան կեր պա րի վրա, 
քա ղա քա ցիա կան 
ի րա վուն քի պա տաս
խա նատ վութ յուն

Բարձր Բարձր

Ոս տի կա նութ յան 
անձ նա կազ մը

Մանր 
կո ռուպ ցիա

Հան րա յին վստա
հութ յան կո րուստ, 
ա նարդ յու նա վետ ոս
տի կա նա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի մա տու
ցում, պա տաս խա
նատ վութ յուն քրեա
կան կամ վար չա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հա մար

Բարձր Մի ջին

Հան րութ յու  նը 
ոս տի կա նութ յան 
աշ խա տան քում 
(ին ֆոր մա տոր
ներ, վկա ներ, 
կաս կած յալ ներ)

Ա հա բե կում Հա մա գոր  ծակ 
ցութ յան կո րուստ

Բարձր Լուրջ

Ոս տի կա նութ յան 
կ ո  ռ ո ւ պ  ց ի ա  յ ի 
զո հե րը

Մանր կո
ռուպ ցիա

Հա մա գոր  ծակ 
ցութ յան և  ոս տի կա
նութ յան հան դեպ 
վստա հութ յան կո
րուստ

Բարձր Մի ջին
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Հա մայն քը Ո ս  տ ի  կ ա 
նութ յան վայ րա
գութ յուն նե րը

Հե տա խու զա կան 
տվյալ ներ տրա մադ
րել չկա րո ղա նա լը

Մի ջին Մի ջին

Կա ռա վա րութ
յու նը

Քա ղա քա կան 
կո ռուպ ցիա

Ֆի նան սա կան կո
րուստ ներ, համ բա
վի կո րուստ

Մի ջին Բարձր

Մաս նա վոր ձեռ
նար կութ յուն նե
րը

Կա շառք Գոր ծա րա րութ
յամբ զբաղ վե լիս տե
ղի ու նե ցած ֆի նան
սա կան կո րուստ ներ

Մի ջին Ցածր

Սա հիմ նա կան կաղապարն է: Ըստ կա րիք նե րի ու հան գա մանք նե րի` ա ռա ջարկ ված 
տե սակ նե րը կա րող են ընդ լայն վել կամ փո փոխ վել: Օ րի նակ՝ հնա րա վոր է ընդ լայ նել 
տե սակ նե րի նկատ մամբ ե ղած վտանգ նե րի հի ման վրա, որ պես զի դրանք ոս տի կա նութ
յան ներ սում ա վե լի շատ տար բե րակ վեն:

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ռիս կե րի գնա հատ ման նկատ մամբ 
կան տար բեր մո տե ցում ներ: Պա տու հան 3ում ցու ցադր ված է Ավստ րա լիա յի օրի նա կը, 
որն ուղ ղ ված է թմրան յու թե րի մա սին օ րենսդ րութ յան կա տար ման հետ կապ ված ռիս
կե րին:

Պա տու հան 3: Թմրան յու թե րի մա սին օ րենսդ րութ յան կա տար ման 228ժա մա նակ 
ռիս կե րի գնա հա տու մը

Ցան կութ յուն x Վստա հութ յուն = Մտադ րութ յուն

Ռե սուրս ներ x Գի տե լիք ներ = Կա րո ղութ յուն

Մտադ րութ յուն x Կա րո ղութ յուն= Սպառ նա լի քի հա վա նա կա նութ յուն

Սպառ նա լի քի հա վա նա կա նութ յուն x Հետ ևանք ներ / Վնաս = ՌԻՍԿ

3.1.3. Ու սուց ման մի ջամ տութ յու նը: Վե րա պատ րաստ ման 

          կա րիք նե րի գնա հա տու մը

Վե րա պատ րաստ ման կա րիք նե րի գնա հա տու մը (ՎԿԳ) մի քայլ է, ո րը սո վո րա բար, 
թե պետ ոչ միշտ, տե ղի է ու նե նում մինչ  վե րա պատ րաստ ման որ ևէ փորձ ա նե լը: Այն 
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թույլ է տա լիս մշա կել վե րա պատ րաստ ման հա մա պա տաս խան ծրագ րեր, ո րոնց թի րա
խը անձ նա կազ մի ու սուց ման ու կազ մա կեր պա կան փո փո խութ յուն նե րի պա հանջ վող 
ո լորտ ներն են: Այն վե րա պատ րաս տու մը, ո րը ձեռ նար կել են ա ռանց ՎԿԳ ի, են թա կա է 
ժա մա նակ ու ռե սուրս ներ վատ նե լու վտան գին: Ստորև նկա րագր ված է այն, ին չը նե րա
ռում է ՎԿԳն, և դ րանք ի րա կա նաց նե լու ու ղի նե րը:

Պա տու հան 4: Է թի կա յի գծով վե րա պատ րաստ ման նպա տա կը

«Է թի կա յի գծով վե րա պատ րաստ ման ցան կա ցած ծրա գիր պետք է նպա տակ ու
նե նա հաս նե լու եր կու արդ յուն քի՝ ծրագ րե րը պետք է մաս նա կից նե րին   հնա րա վո
րութ յուն տան սկսե լու անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցը, դրանք պետք 
է մե ծաց նեն մաս նա կից նե րի ըն կա լումն այն մա սին, թե ին չու են այդ բա րե փո խում
ներն անհ րա ժեշտ ու հնա րա վոր»229:

ՎԿԳ  անց կաց նե լը կա րող է օգ տա կար լի նել, որ պես զի պարզ վեն՝230

• կազ մա կեր պա կան նպա տակ նե րը և  կազ մա կեր պութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը՝ 

հաս նե լու հա մար այդ նպա տակ նե րին.

• աշ խա տա կից նե րի հմտութ յուն նե րի և  արդ յու նա վետ կա տար ման հա մար պա հանջ

վող հմտութ յուն նե րի միջև ե ղած բա ցե րը կամ ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րը.

•  այն հիմ նախն դիր նե րը, ո րոնք չեն կա րող լուծ վել վե րա պատ րաստ ման ըն թաց քում.

• այն պայ ման նե րը, ո րոն ցում տե ղի են ու նե նում վե րա պատ րաս տումն ու զար գաց

մա նը միտ ված գոր ծու նեութ յու նը:
ՎԿԳ  անց կաց նե լը հիմք է ա պա հո վում, ըստ ո րի հե տա գա յում կա րե լի է գնա հա տել 

վե րա պատ րաստ ման ծրագ րի արդ յու նա վե տութ յու նը:
Կա րիք նե րը ո րո շե լու նպա տա կով կա րե լի է օգ տա գոր ծել զա նա զան մե թոդ ներ, 

որ պես զի տվյալ ներ հա վաք վեն տար բեր աղբ յուր նե րից: Դրանք նե րա ռում են հար ցա
թեր թիկ նե րը, հար ցազ րույց նե րը, արդ յու նա վե տութ յան գնա հա տա կա նը, դի տար կում նե
րը, թես տե րը, կի զա կե տա յին (ֆո կուս) խմբե րը, փաս տաթղ թե րի վե րա նա յու մը և խոր
հրդակ  ցա կան հանձ նախմ բե րը: Նպատակահարմար է վե րա պատ րաստ ման կա րիք նե րի 
ո լորտ նե րի տե ղե կատ վութ յուն հա վա քել հա սա րա կութ յան ան դամ նե րից, ոս տի կա նութ
յու նից և  այլ պե տա կան պաշ տոն յա նե րից ու փոր ձա գետ նե րից:   Օ րի նակ՝ կար ծիք կա, 
որ ճա նա պար հա յին ոս տի կան նե րը կո ռում պաց ված են, հար կա վոր է մո տե նալ ու տե ղե
կութ յուն ներ ստա նալ ավ տո մեքենա վար նե րից և ճա նա պարհ նե րից այլ օգտ վող նե րից:  

ՎԿԳ ի ու շադ րութ յան կենտ րո նում կա րող են լի նել ամ բողջ կազ մա կեր պութ յու նը, 
ա ռա ջադ րանք նե րը կամ ան հատ նե րը: Հաշ վի առ նե լով շատ երկր նե րում ոս տի կա նութ
յու նում հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիան և դ րա կեն սու նա կութ յունն ու լրջութ յու նը բա
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ցատ րե լու՝ կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի ըն դուն ված կար ևո րութ յու նը` կազ մա կերպ ա
կան մա կար դա կով պետք է տե ղի ու նե նա հա մա պա տաս խան գնա հա տում, ինչ պես նաև 
ա ռա ջադ րանք նե րի ու ան հատ նե րի   քննութ յուն:

Ա ռա ջադ րանք նե րի վեր լու ծութ յու նը նույն պես կար ևոր է231: Ա ռա ջադ րանք նե րի հա
ջող ված վեր լու ծութ յամբ պարզ վում են՝

• այն ա ռա ջադ րանք նե րը, ո րոնք պետք է կա տա րել.

• այն պայ ման նե րը, ո րոն ցում կա տար վում են ա ռա ջադ րանք նե րը.

• ինչ հա ճա խա կա նութ յամբ ու երբ են կա տար վում ա ռա ջադ րանք նե րը.

• կա տար ման պա հանջ վող ո րակն ու քա նա կը.

• ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման հա մար պա հանջ վող հմտութ յուն ներն ու գի տե լիք նե րը.

• որ տեղ ու ինչ պես են լա վա գույնս ձեռք բեր վում այդ հմտութ յուն նե րը:
ՎԿԳն ա վարտ վե լուն պես հա ջորդ քայ լը վե րա պատ րաստ ման մա սին ա ռա ջար

կութ յան մշա կումն է: Այդ ա ռա ջար կութ յու նը պետք է ներ կա յաց նի վե րա պատ րաստ ման 
նյու թե րը, նկա րագ րի վե րա պատ րաս տու մից ակն կալ վող արդ յունք նե րը, վե րա պատ
րաստ ման են թա կա ան ձանց ու այն հա վա նա կան հետ ևանք նե րը, ո րոնք կա րող են լի նել 
վե րա պատ րաս տու մը տե ղի չու նե նա լու դեպ քում:

3.1.3.1. Կոնկ րետ գոր ծիք ներ ու մե թոդ ներ, ո րոնք կա րող են օգ տա կար լի նել

Այս տեղ քննարկ վող մե թոդ նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել ռազ մա վա րա կան նպա
տակ նե րով և  ու սուց ման մի ջամ տութ յուն նե րի հա մար, հատ կա պես վե րա պատ րաստ
ման ու սե մի նար նե րի անց կաց ման ըն թաց քում: Ստորև նշված ո րոշ մե թոդ ներ դե րա
կա տա րութ յուն ու նեն այդ եր կու նպա տակ նե րում:

Գոր ծիք նե րը նկա րագր վե լու են ըստ հետև յալ տար րե րի՝

• ին չու (նպա տա կը).

• ինչ (գոր ծի քի ներ կա յա ցու մը).

• ինչ պես (օգ տա գոր ծել այն).

• ով (լսա րա նը).

• երբ (հղում ա նել այս գոր ծի քին).

• որ տեղ (ինչ հա մա տեքս տում է գոր ծի քը լա վա գույնս օգ տա գործ վում)232:

3.1.3.2. Ռազ մա վա րա կան գնա հա տում նե րը

Այս բաժ նում քննարկ վում են մի շարք գոր ծիք ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն առա
ջար կում է  ո րո շա կի հա մա տեքս տում ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի ու սում
նա սի րութ յան ե ղա նակ ներ: Շատ դեպ քե րում դրանք ներ կա յաց նում են հիմ նախնդ րի 
քննար կում տար բեր մա կար դակ նե րում և  ան մի ջա կան հիմ նախնդ րի կապն ա ռա վել 
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ըն դար ձակ կազ մա կեր պա կան ու շրջա պա տող մի ջա վայ րի հետ: Արդ յու նա վետ հա կա
կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ յուն ի հայտ կգա միայն այն դեպ քում, երբ բո լոր հա մա պա
տաս խան գոր ծոն նե րը, ո րոնք նպաս տում են ներ կա հիմ նախնդ րին, պարզ վել են, իսկ 
նրանց նշա նա կութ յու նը՝ գնա հատ վել:

Ու ժեղ և  թույլ կող մե րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի և ս պառ նա լիք նե րի վեր լու ծութ յու նը
 Սա ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման գոր ծիք է: Ինչ պես ա նունն է նշում, այն նպա

տակ ու նի պար զե լու ո րո շա կի կազ մա կեր պութ յուն նե րում կամ շրջա պա տող մի ջա վայ
րում ու ժեղ և  թույլ կող մե րը, հնա րա վո րութ յուն ներն ու սպառ նա լիք նե րը: Ու ժեղ և  թույլ 
կող մե րը քննարկ վող կազ մա կեր պութ յան, իսկ հնա րա վո րութ յուն ներն ու սպառ նա լիք
նե րը շրջա պա տող մի ջա վայ րի բնո րոշ գծերն են: Այս գոր ծու նեութ յու նը սո վո րա բար 
ի րա կա նաց վում է՝ օգտ վե լով գրա տախ տա կից կամ թղթի մեծ կտոր նե րից, որ տեղ սե
մի նա րի ղե կա վա րը չորս վեր նագ րե րից յու րա քանչ յու րի տակ նշում է մաս նա կից նե րի 
խո հերն ու թղթակ ցութ յու նը: Այս թե մա յի մա սին ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս  Մաս նա գի
տա կան եզ րույթ նե րի բա ռա րա նը և Գ լուխ 2:

Բաց թո ղում նե րի վեր լու ծութ յու նը
Այս վար ժութ յու նը ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման ու գոր ծի քի զար գաց ման մեկ այլ 

տե սակ է, որն ինչոր ա ռու մով հի շեց նում է ու ժեղ և  թույլ կող մե րի գոր ծի քը: Մաս նա
կից նե րին ա ռա ջար կում են խորհր դա ծել ի րենց սե փա կան կազ մա կեր պութ յան և  երկ րի 
մա սին, ո րո շել ըն թա ցիկ բաց թո ղում ներն ու հիմ նախնդ րի ո լոր տը, ո րոնք վե րա բե րում 
են ո րո շա կի հար ցի, ու ա ռա ջար կում ո րո շա կի լու ծում ներ այդ բաց թո ղում նե րը լրաց
նե լու և  հիմ նախն դիր նե րին ու շադ րութ յուն դարձ նե լու նպա տա կով: Կո ռուպ ցիա յի դեմ 
պայ քա րի հա մա տեքս տում կազ մա կեր պութ յան տար բեր մա սե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
կա րող են խորհր դա ծել ու քննար կել կո ռուպ ցիա յի  խո ցե լիութ յան հար ցերն ի րենց կազ
մա կեր պութ յուն նե րում, կի սել ի րենց ա ռա ջար կած ու ղի նե րը, որոն ցով այդ բաց թո ղում
նե րը կա րե լի է լրաց նել ա վե լի ու ժեղ աու դի տի, ա վե լի շատ վե րահս կո ղութ յան և  այլ 
մի ջոց նե րով:

Մեկ մե թոդ, ո րը կա րող է օգ տա գործ վել այդ մո տեց ման ժա մա նակ, ե ռաս յուն գծա պատ
կե րի մշա կումն ու լրաց նելն է, ո րի ե րեք վեր նագ րե րը ցույց են տրված Աղ յու սակ 2ում 233:

Սպառ նա լիք ներ Սպառ նա լիք նե րի ար ձա
գանք նե րի օ րի նակ ներ

Բաց թո ղում ներ

Կո ռում պաց ված քա
ղա քա կան ա ռաջ նորդ ներ

Հիմ նա կան հան ցա գործ
նե րի դա տա կան կար գով հե
տապնդ ման ա ջակ ցութ յուն

Դա տա խազ նե րը հմուտ 
չեն, նրանց չեն ա ջակ ցում կո
ռուպ ցիա յի գոր ծով դա տա
կան կար գով հե տա պնդում 
անց կաց նե լու գոր ծում
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Ոս տի կա նութ յան մշա
կույ թը թշնա մա բար է 
տրա մադր ված ոս տի կա
նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի կող մից կո ռուպ ցիոն 
գոր ծու նեութ յան մա սին 
զե կու ցե լու նկատ մամբ

Սահմանել կո ռուպ ցիոն 
գոր ծու նեութ յան մա սին 
ի րա  զե կել չկա րո ղա նա լու 
նոր ի րա վա խախ տում

Հա վա նա կան չէ, որ կա
ռա վա րութ յունն ա ջակ ցի    
այս օ րի նակ  օ րենսդ րա կան 
բա րե փո խում նե րին

Կազ մա կերպ ված հան
ցա վոր խմբա վո րում ներն 
ազ դե ցութ յուն ու նեն ոս տի
կա նա պե տե րի վրա

Ար դա րա դա տութ յան նա
խա րա րութ յու նում ստեղ ծել 
հա տուկ ստո րա բա ժա նում՝ 
կազ մա կերպ ված հան ցա
վո րութ յու նը թի րա խա վո րե
լու նպա տա կով

Ար դա րա դա տութ յան նա
խա րա րութ յու նում չկա հա մա
պա տաս խան անձ նա կազմ, 
որ պես զի քն նի կազ մա կերպ
ված հան ցա վո րութ յու նը

Ու ժա յին դաշ տի վեր լու ծութ յուն
Այս ե ղա նա կով քննվում են այն ու ժե րը, ո րոնք բա ցատ րում են խմբա կա յին վար

քա գի ծը: Սա մի մե թոդ է, ո րը կապ ու նի փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման հետ (տե՛ս 
ս տորև): Դա հատ կա պես հար մա րեց ված է Լևի նի ե ռա քայլ մո դե լի234  ա պա սա ռեց նող 
ու շարժ վող քայ լե րին: Սա ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման գոր ծիք է, ո րը ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գոր ծում ու նի հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ
յան մշակ ման հնա րա վոր  կի րա ռութ յուն: Այս մո դե լով ներ կա վար քա գի ծը կա րե լի է 
հաս կա նալ ու ժե րի եր կու խմբի ա ռու մով՝ մի խումբն ընդ դի մա նում կամ  դի մադ րում է 
փո փո խութ յուն նե րին, մյուս խում բը՝ շար ժում, հու շում կամ ա ջակ ցում փո փո խութ յուն
նե րին: Այդ ու ժե րը կա րող են լի նել ան հատ ներ, խմբեր և  կազ մա կեր պութ յուն ներ: Նպա
տակը դրանց ամ րութ յու նը պար զե լը, բա ցա հայ տելն ու ո րո շելն է, որ պես զի գնա հա տեն, 
թե այդ ան հատ նե րը, խմբերն ու կազ մա կեր պութ յուն նե րը ինչու՞ են գոր ծում են այն պես, 
ինչ պես որ գոր ծում են, սա կայն նաև լու ծել այն խնդի րը, թե որ ու ժե րը պետք է հե ռաց
վեն, չե զո քաց վեն կամ ու ժե ղաց վեն, որ պես զի ազ դեն վար քագ ծի փո փո խութ յուն նե րի 
վրա: Ու ժե րի ամ րութ յու նը կա րող է լի նել նրանց թվա քա նա կի, քա ղա քա կան ազ դե ցութ
յան, ժո ղովր դի կող մից ստա ցած ա ջակ ցութ յան հիմ քի, ա հա բե կե լու կամ ազ դե ցութ յուն 
գնե լու նրանց կա րո ղութ յան կամ ռե սուրս նե րի աս տի ճա նի մեջ: Ինչ պես ստորև քննարկ
վող օ րի նա կում է տրված (ազ դե ցութ յան քար տե զագ րում), այս վար ժութ յան նպա տա կը 
պետք է լի նի վեր լուծ վող մի ջա վայ րում ո րոշ ված տար բեր ու ժե րի քար տեզ ստեղ ծե լը 
(ու ժա յին դաշ տի տրա մա գիր): Հենց որ ու ժե րը քար տե զագր վեն, վար ժութ յունն անց
կաց նող խում բը կա րող է քննել, թե ինչ գոր ծո ղութ յուն ներ են անհ րա ժեշտ ցան կա լի 
փո փո խութ յանն ընդ դի մա ցող ու ժե րը հաղ թա հա րե լու հա մար, ինչ պի սի ա ջակ ցութ յուն 
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ու ռե սուրս ներ են հար կա վոր փո փո խութ յա նը հաս նե լու հա մար: Օ րի նակ` դա կա րող է 
հան գեց նել այն բա նին, որ հրա պա րա կայ նութ յան ար շավ ներն ուղղ ված լի նեն ի րա զեկ
վա ծութ յան բարձ րաց մանն ու քա ղա քա ցիա կան կոա լի ցիա նե րի ստեղծ մա նը կամ կա
ռա վա րութ յան ան դամ նե րի լոբ բինգն ուղ ղոր դե լուն:

Ու ժե րի դաշ տա յին վեր լու ծութ յան օգ տա կա րութ յու նը ոս տի կա նութ յան հա մար 
ա ռա ջարկ վում է  կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի բա րե փո խում նե րի ջան քե րին ակ տիվ 
ու կա յա ցած ընդ դի մութ յամբ ու դրանց քո ղարկ ված քայ քա յիչ գոր ծու նեութ յամբ: Այս 
ընդ դի մութ յու նը գա լիս է հա մայն քի տար բեր հատ ված նե րից,  կա ռա վա րութ յու նից ու 
ի րե նից՝ ոս տի կա նութ յու նից: Կազ մա կեր պա կան փո փո խութ յուն նե րի հա մար կարևոր է 
իմանալ, թե ով կա րող  աջակցել ցան կա լի փո փո խութ յա նը կամ խա փա նել այն:

Ազ դե ցութ յան քար տե զագ րու մը
Այս վար ժութ յու նը քննում է մարդ կանց կամ ի րա վուն քի այլ սուբ յեկտ նե րի  հա մա

ցան ցը կամ ցան ցը, ո րոնք ազ դե ցութ յուն ու նեն գոր ծու նեութ յան ու ձեռք բե րում նե րի 
վրա: Ազ դե ցութ յան քար տե զը տե սո ղա կան մո դել է, ո րը պա հան ջում է նրանց նույ նա
կա նա ցու մը, ով քեր ազ դե ցութ յուն են գոր ծում, և այն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք 
գո յութ յուն ու նեն ո րոշ ված տար բեր շա հագր գիռ կող մե րի միջև, ինչպես նաև  գոր ծու
նեութ յան ու ո րո շում նե րի վրա գոր ծադր վող ազ դե ցութ յան քա նակն ու ուղ ղութ յու նը: 
Դա պա հան ջում է բո լոր, այլ ոչ պար զա պես պաշ տո նա պես ճա նաչ ված նե րի ազ դե ցութ
յուն նե րի նույ նա կա նա ցու մը:

Միայն կոնկ րետ հար ցում հա մա պա տաս խան խա ղա ցող նե րին ո րո շե լու մի ջո ցով 
սկսում են մշա կել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու ի րա գոր ծե լի ռազ մա
վա րութ յուն: Այս մե թո դն ար ժե քա վոր է նաև նրանով, որ այն ցան կա ցած ժա մա նակ 
գրա վում է ազ դե ցութ յան ու ժը: Քա նի որ ազ դե ցութ յու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում կա
րող է փոխ վել, ազ դե ցութ յան քար տեզ նե րը կա րե լի է կրկնել հե տա գա յում` որ պես այդ 
փո փո խութ յուն նե րը գծե լու մի ջոց, և գ նա հա տե լ գրված ու ի րա կա նաց ված կազ մա կեր
պա կան բա րե փո խում նե րի ազ դե ցութ յունն այն ժա մա նակ վա նից ի վեր, երբ ո րո շա կի 
հիմ նախն դիր ներ պար զե լու հա մար պատ րաստ վել էր ազ դե ցութ յան ա ռա ջին քար տե զը:

3.1.3.3. Ու սուց ման մի ջամ տութ յու նը

Ու սու ցու մը նույ նը չէ, ինչ վե րա պատ րաս տու մը: Կազ մա կեր պութ յուն ներն ու ան
հատ նե րը կա րող են սո վո րել` ա ռանց վե րա պատ րաստ ման պաշ տո նա կան դա սըն թաց 
անց նե լու, օր.` փոր ձի կամ ինք նակր թութ յան կամ քննութ յան մի ջո ցով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
վե րա պատ րաս տու մը ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու սո վո րա կան 
ար ձա գանք է: Ստորև կա տար վող քննարկ մամբ ու սում նա սիր վում են վե րա պատ րաստ
ման հա մար մատ չե լի տար բեր մե թոդ ներ:
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Դա սա խո սութ յուն ներ
Դա սա խո սութ յու նը վե րա պատ րաստ ման ա մե նաընդ հա նուր, ա վան դա կան մե թոդն 

է: Նրա ու ժը վե րա պատ րաստ վող նե րի մեծ խմբե րին տե ղե կատ վութ յան տնտե սա պես 
շա հա վետ հանձ նումն է: Դա սա խո սութ յուն նե րը մի տում ու նեն լի նե լու ո րակ յալ կամ 
փոր ձա ռու ան ձի կող մից տե ղե կատ վութ յան միա կող մա նի (բա նա խո սից դե պի խում բը) 
հանձ նում: Կախ ված այն բա նից, թե ինչ պես են դրանք կազմ վում, հա ճախ խմբա յին 
քննար կում նե րի և  փոխ գոր ծակ ցութ յան հա մար կա րող են լի նել միայն սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րութ յուն ներ: Դրանք կրթութ յուն կամ վե րա պատ րաս տում ստա ցող ոս տի կան
նե րի խմբե րին հիմ նա կան կամ ժա մա նա կա կից տե ղե կութ յուն նե րի հա ղորդ ման դեռևս 
հար մար ձևերն են: Դա սա խո սութ յու նը ո րո շա կի թե մա յով կրթութ յուն կամ վե րա պատ
րաս տում սկսե լու լավ ձև  է: Այն կա րող է հիմք լի նել հա ջոր դող քննար կում նե րի հա
մար` ըն թա ցիկ հիմ նախն դիր նե րը նե րա ռե լով հա մա տեքս տում: Դա սա խո սութ յուն ներն 
ու ղեկց վում են, կամ դրանց հա ջոր դում են ստորև բեր վող մեկ կամ ա վե լի մե թոդ ներ:

 

Քննար կում ներ կի զա կե տա յին (ֆո կուս) խմբե րում
Սրանք խմբա կա յին քննար կում ներ են, ո րոնք կենտ րո նա ցած են կոնկ րետ հար ցի 

կամ հար ցե րի խմբի վրա: Դրանք կա րող են օգ տա գործ վել վե րա պատ րաստ ման, ինչ
պես նաև ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման նպա տակ նե րով: Կի զա կե տա յին խմբերն 
ունեն հա մա կար գող, ով ներ կա յաց նում է հար ցը և  ղե կա վա րում դրան հա ջոր դող ին տեր
ակ տիվ քննար կու մը: Այդ ի մաս տով դրանք կազ մա վոր ված վար ժութ յուն ներ են, որոնք 
հետ ևում են ո րոշ ված օ րա կար գի: Ի րենց բնույ թով դրանք ին տե րակ տիվ են, խմբի բո լոր 
ան դամ նե րին թույլ են տա լիս ի րենց նպաստն ու նե նալ քննարկ մա նը: Այ սօ րի նակ ակ
տիվ ու սու ցումն ու սա նող նե րի մոտ գի տե լիք նե րի պահ պա նումն ա վե լի հա վա նա կան է 
դարձ նում: Կի զա կե տա յին խմբե րում կա տար վող քննար կում նե րը կա րող են օգ տա կար 
լի նել խմբի ներ սում տար բեր հե ռան կար ներ ներ կա յաց նե լու ա ռու մով:

Լիա գու մար քննար կում ներ փոր ձա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ
Այ սպիսի քննար կում նե րը իրականացնում են ո րո շա կի հար ցի գծով փոր ձա գետ նե րի 

խումբը կամ ան ձինք, ով քեր խորհր դա ծում են հիմ նախնդ րի տար բեր հե ռան կար նե րի 
շուրջ: Դրանք հատ կա պես օգ տա կար են տար բեր տե սա կետ ներ ներ կա յաց նե լու առու
մով` դրա նով սե մի նար նե րի ու աշ խա տա ժո ղով նե րի ժա մա նակ այլ թե մա նե րի հե տա
գա քննարկ ման հա մար հիմք ա պա հո վե լով: Այս քննար կում նե րը հար մա րեց ված են մեծ 
լսա րան նե րի հա մար, ուս տի կա րող են ա ռա ջարկ վել հի սուն, հար յուր հո գուց կազմ ված  
կամ ան գամ ա վե լի մեծ խմբե րի հա մար: Աշ խա տա ժո ղո վը կամ դա սա րան նե րի խմբե րը 
կա րող են ա վարտ վել փոր ձա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ լիա գու մար քննար կում նե րով, 
ո րով հետև դա հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում կատարելու ընդ հա նուր դի տար կում ներ: 
Տե սա կա նո րեն մաս նա կից նե րը պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե նան փոր ձա գի տա կան 
խմբի ան դամ նե րին հար ցեր ուղ ղելու մինչ աշ խա տա ժո ղո վի ա վար տը:
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Ե լույթ ներ պաս տառ նե րի ներ կա յաց մամբ
Սա վե րա բե րում է ընտր ված նյու թի գրա ֆի կա կան (պաս տառ նե րով) կամ  

լուսապատկերային (Powerpoint) ներ կա յաց մա նը և  կազ մա կերպ վում է մաս նա կից նե րի 
կող մից, հետ ևա բար պաս տառ նե րի ներ կա յաց ման հիմ նա կան դե րա կա տա րութ յու նը 
վե րա բե րում է վե րա պատ րաստ ման թե մա յին:

Ու սում նա կան նմու շը (Ո րո շա կի դեպ քի ու սում նա սի րութ յուն)
Ու սում նա կան նմու շի ներ կա յա ցու մը չա փա հաս նե րի ուս ման ու կրթութ յան սո վո

րա կան մե թոդ է: Հիմ նա կան ուժն այն է, որ դրանք հիմն ված են լի նում խնդրո ա ռար կա 
հար ցե րի մա սին ի րա կան կյան քից վերց ված օ րի նակ նե րի վրա: Նմուշ նե րի ման րա մաս
նութ յուն նե րը եր բեմն տխրահռ չակ են, ու սա նող նե րի շրջա նում լավ հայտ նի և ն րանց 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս ի րենց սե փա կան գի տե լիք նե րը ներ կա յաց նել խմբա կա յին 
քննար կում նե րի ժա մա նակ, փո խա նա կել տե սա կետ ներ և  տե ղե կութ յուն ներ: Ու սա նող
նե րը ու սում նա կան նմուշ նե րը դի տար կում են իբրև ի րենց աշ խա տան քա յին ի րա վի ճակ
նե րին հա րիր, ո րով հետև դրանք հիմն ված են ի րա կան դեպ քե րի վրա և դ րանք դարձ
նում են ու սուց ման հե տաքր քիր գոր ծիք:

Պա տու հան 5: Վե րա պատ րաստ ման ա վան դա կան ծրագ րե րի սահ ման նե րը

Վե րա պատ րաստ ման ծրագ րերն օգ տա կար են հմտութ յուն նե րի ու գի տե լիք նե րի 
հա մար պա հանջ վող կա նոն նե րի ու ըն թա ցա կար գե րի  հա ղորդ ման հա մար, սա կայն 
դա այն պար տա դիր դեպ քը չէ, երբ վե րա պատ րաստ վող նե րին ու սու ցա նում են կա
յաց նել ա ռա վել լավ դա տո ղութ յուն ներ կամ ո րո շում ներ 235:

 Դե րա յին խա ղը
Դե րա յին խաղն ու սա նող նե րին ներգ րա վում է իրական կյան քն արտացոլող սցե

նար ներում, ո րոն ցում նրանք դեր են խա ղում իբրև մաս նա կից (ոս տի կան, մե ղադր յալ, 
տու ժող) կամ դի տորդ (վկա, հան դի սա տես): Դե րե րը հանձ նա րար վում են ու սա նող նե
րին, նրան ցից ակն կալ վում է ի րենց դե րը կա տա րել ա ռանց նա խա պես պատ րաստ վե լու: 
Խմբի մնա ցած ան դամ նե րը խա ղի ժա մա նակ հան դես են գա լիս իբրև հան դի սա կան ներ: 
Դե րա յին խա ղե րը լայն տա րա ծում ու նեն հե տո ընդ հա նուր խմբա կա յին քննար կում ներ 
անց կաց նե լու հա մար:
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Պա տու հան 2: Տար բեր մշա կույթ ներ նե րա ռող վե րա պատ րաս տում 
Ֆի լի պին նե րում ոս տի կա նութ յան հա մար

Ֆի լի պին նե րում ոս տի կա նութ յան հա մար տար բեր մշա կույթ ներ նե րա ռող վե րա
պատ րաստ ման մա սին վեր ջերս կա տար ված ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տվել ոս
տի կան նե րի կող մից՝ ոս տի կան չհան դի սա ցող դե րա կա տար նե րի դերն ստանձ նե լու 
ար ժե քը, որ պես զի ի րա վի ճա կի մա սին ու նե նան նոր տե սա կետ ներ և  վի ճար կեն ոս
տի կա նութ յան կող մից ի րենց դե րա կա տա րութ յան ու աշ խա տան քը կա տա րե լու վե
րա բեր յալ հաս տատ ված գա ղա փար նե րը236:

Նմա նա կում
Նմա նա կում նե րը նման են դե րա յին խա ղե րին և  ա ռա ջար կում են միև նույն օգուտ նե

րի (հմտութ յուն նե րի զար գա ցում և  փո փո խութ յուն վե րա բեր մուն քի մեջ) մեծ մա սը: Նմա
նակ ման ու դե րա յին խա ղի միջև ե ղած տար բե րութ յունն այն է, որ ա վե լի մեծ ջան քեր են 
գոր ծադ րում ու սում նա սիր վող հիմ նախնդ րի ի րա կան կյան քի օ րի նակ նե րի փաս տա ցի 
պայ ման նե րը նմա նա կե լու գոր ծում: Այլ կերպ ա սած` դրանք ա վե լի նման են կյան քին, 
քան  դե րա յին խա ղե րը: Օ րի նակ` նմա նակ ման վար ժութ յան ըն թաց քում ու սա նո ղը կա
րող է դի մա կա յել ի րա կան վե րա դա սին կամ հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցուց չին, որ տեղ 
ոս տի կա նին կա շառք ա ռա ջար կե լը քննվող եր կընտ րանքն է: Փոր ձա գետ նե րը կա րող են 
ի րա վի ճակ նե րը մշա կե լիս խորհր դա տո ւի դեր կա տա րել և  հե տա դարձ կապ ա պա հո վել 
մաս նա կից նե րի բե րած նպաս տի վե րա բեր յալ: Ի րա կա նին ա ռա վել  նման հե րո սը սո վո
րե լու փորձն ա վե լի ին տեն սիվ ու տևա կան  է դարձ նում: Փո փո խութ յուն նե րի այլ գոր
ծիք նե րի հետ հա մե մա տած` նմա նա կում նե րը կազ մա կեր պե լու ու անց կաց նե լու հա մար 
ա վե լի մեծ ջան քեր են  պա հանջ վում: 

Տակ տի կա կան ո րո շում նե րի մա սին խա ղեր/սցե նար նե րի վրա հիմն ված վե րա

պատ րաս տում237

Սա մե ծա պես ի րա տե սա կան նմա նակ ման ձև  է, ո րով հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ վում 
ոս տի կան նե րի գոր ծու նեութ յան հո գե բա նա կան մի ջա վայ րին:

Այ սօ րի նակ մո տե ցումն ի հայտ է ե կել վտան գա վոր մի ջա դե պե րի ժա մա նակ անձ նա կազ
մին վե րա պատ րաս տե լու անհ րա ժեշ տութ յանն ար ձա գան քե լու շնոր հիվ: Ու շադ րութ յան կենտ
րո նում դա տո ղութ յուն նե րի և  ո րո շում նե րի կա յաց ման ոչ տեխ նի կա կան հմտութ յուն ներն են, 
հոգ է տար վում վերս տեղ ծե լու սթրե սա յին ի րա վի ճակ ներ, ո րոն ցում ոս տի կան նե րից ակն կալ
վե լու է ո րո շում ներ կա յաց նել այն մա սին, թե ինչ ա նել: Դա նաև հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում, 
որ պես զի աշ խա տա կազ մի ան դամ նե րը տրա մադր ված գործ նա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի 
մի ջո ցով տի րա պե տեն ի րենց աշ խա տան քին, ինչ պես նաև ար ձա գան քեն վար ժութ յուն նե րին:

Կա տակ տի կա կան ո րո շում նե րի մա սին խա ղե րի/սցե նար նե րի վրա հիմն ված վե րա պատ
րաստ ման մո տեց ման վեց փուլ`
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1. Նպա տա կի սահ մա նում: Ո՞րն է վար ժութ յան հիմ նա կան նպա տա կը, և  ո րո՞նք են 
ներգ րավ վե լիք ա ռանց քա յին դե րե րը:

2. Եր կընտ րանք նե րի ընտ րութ յուն: Ընտ րել վտան գա վոր ի րա վի ճակ, այդ թվում` 
վայ րը, խստութ յու նը, մի ջա դե պի փու լը և  հա սա նե լի ռե սուրս նե րը: Ա պա հո վել, որ 
լի նեն եր կընտ րան քի մի քա նի հնա րա վոր լու ծում ներ, այդ մի ջա վայ րում գոր ծա
դրել ոչ տեխ նի կա կան հմտութ յուն ներ:

3. Թե մա յի գծով փոր ձա գետ նե րի ներդ րու մը: Նե րա ռել տե ղե կութ յուն ներ ի րա վի ճա
կա յին գոր ծոն նե րի մա սին, հա մա պա տաս խան տեխ նի կա կան տե ղե կա տվութ յուն 
և  հնա րա վոր սցե նար նե րի մշակ ման հե տագ ծեր` ընտր ված երկ ընտ րան քի հա
մար:

4. Սցե նա րի նա խա պատ մութ յան մշա կում: Սա պետք է հիմն վի վե րը նշված ներ
դրման վրա, սա կայն նե րա ռի հա վակ նոտ կամ ա պա կողմ նո րո շող տե ղե կատ վութ
յուն: Այս տեղ պետք է բաց թող նել նաև ո րո շա կի կար ևոր տե ղե կատ վութ յուն:

5. Տեքս տի, այդ թվում` նյու թե րի և  պատ կե րա վոր ցու ցադ րութ յան նա խա պատ րաս
տում: Սցե նա րը պետք է նա խա պատ րաստ վի պատ մութ յան տես քով: Պետք է 
հստակ կեր պով նշվի, թե ինչ է ակն կալ վում մաս նա կից նե րից` ինչ պետք է ա նեն: 
Օ րի նակ` մյուս նե րի շրջա նում հար ցում ա նել, հաշ վետ վութ յուն ներ կա յաց նել ո րո
շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի և  ձեռ նարկ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի  վե րա բեր
յալ:

6. Ո րո շել կա տար ման չա փա նիշ նե րը: Հար կա վոր է մշա կել հա մա պա տաս խան գոր
ծո ղութ յուն նե րի պլան, որ պես զի  ցու ցադր ված ո րո շա կի վար քագ ծեր դա սա կարգ
վեն իբրև պատ շաճ կամ ոչ պատ շաճ: Պլա նի ա ռանց քում պետք է լի նի ո րո շա կի 
հմտութ յուն նե րի, ոչ թե ճիշտ պա տաս խա նի գա ղա փա րի ցու ցադ րութ յու նը:

Գա ղա փար նե րի հե տա խու զում238

Նպա տա կը մեծ թվով տար բեր ու ան գամ վի ճե լի գա ղա փար նե րի շատ ա րագ ստեղ
ծումն է որ ևէ թե մա յի կամ ա ռար կա յի շուրջ: Այս մե թոդն օգ տա կար է խմբա կա յին մտա
ծե լա կեր պը վի ճար կե լու և  մաս նա կից նե րին սադ րե լու հա մար, որ պես զի նրանք քննար
կեն նոր գա ղա փար ներ, ո րոնց ի րենք նախ կի նում չեն  հան դի պել ի րենց վե րա պատ րաս
տում նե րի ժա մա նակ կամ աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րում:

Բա ցի այն, որ սա խմբե րին խրա խու սում է կոնկ րետ հիմ նախն դիր նե րի կամ հար
ցե րի վե րա բեր յալ նոր գա ղա փար ներ ծնել, այն նաև թույլ է տա լիս մաս նա կից նե րին 
կազ մա կեր պել, որ  գա ղա փար նե րը վե րած վեն թե մա նե րի, ու քննար կել այդ թե մա նե րից 
բխող հար ցեր:

Մաս նա կից նե րի նկատ մամբ պետք է լի նի հա վա սար վե րա բեր մունք, կո չում նե րի 
տար բե րա կու մը չպետք է ազ դի գոր ծըն թա ցի կամ գա ղա փար նե րի ի հայտ գա լու վրա: 
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Պետք է խու սա փել մյուս նե րի ու նե ցած նպաս տի քննա դա տութ յու նից, որ պես զի չխա
փա նեն նոր ու հա ճախ սադ րիչ ու վի ճե լի տե սա կետ նե րը: Հար ցե րի մա սին մտա ծո ղութ
յան նոր ձևե րի ի հայտ գալն ու հիմ նախն դիր նե րը քննար կե լու և դ րանց դեմ պայ քա րե
լու նոր ե ղա նակ ներն այս վար ժութ յան հա ջող ված արդ յունք նե րի բա նա լին են:

Սո վո րա բար գոր ծու նեութ յու նը պա հան ջում է հա մա կար գող, ով ա պա հո վում է, որ 
յու րա քանչ յուրն ար դար հնա րա վո րութ յուն ու նե նա իր նպաս տը բե րե լու, և  լի նի մե կը, ով 
կար ձա նագ րի դրանք գրա վոր կամ այլ ձևե րով: Դա նշա նա կում է, որ խումբն ունի իր 
քննար կում նե րի մշտա կան ար ձա նագ րութ յուն: Այդ վար ժութ յան հա մար պետք է ո րոշվի 
սահ մա նա փակ ժա մա նակ (տա սից տասն հինգ րո պե) և բա ցի հա մա կար գո ղից` ևս մեկ 
հո գի, ով ու նի մաս նա կից նե րից տար բեր ո րա կա վո րում, հա ճախ օգ տա կար է լի նում 
գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման խմբում, քան զի այդ անձ նա վո րութ յու նը կա րող է ներ
կա յաց նել դրսի մար դու թարմ տե սա կետ ներ: Գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման խմբե րը 
չպետք է այն քան մե ծա թիվ լի նեն, որ սահ մա նա փա կեն մաս նա կից նե րի հնա րա վո րութ
յուն նե րը` ու նե նա լու ի րենց ներդ րու մը, դրանք պետք է կազմ ված լի նեն ա ռա վե լա գույ նը 
տա սից տասն հինգ հո գուց: Գա ղա փար նե րի ստեղծ ման փու լի վեր ջում դրանք պետք 
է վե րա նայ վեն խմբի կող մից ու կազ մա կերպ վեն թե մա նե րի` օգտվե լով սպի տակ գրա
տախ տակ նե րից կամ մեծ պաս տառ նե րից, որ պես զի թե մա նե րի վեր նագ րե րի ներ քո 
ներ կա յաց նեն գա ղա փար նե րը: Նախ նա կան գա ղա փար նե րի ստեղծ ման փու լի վեր ջում 
յու րա քանչ յուր խմբի ներ կա յա ցու ցիչ իր  խմբի  գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման ար
դյունք նե րը ներ կա յաց նում է  ա վե լի մեծ խմբին:

3.1.4. Սե մի նար ներ

Այս բաժ նում ու սում նա սիր վում են սե մի նա րի նա խա պատ րաստ ման, անց կաց ման 
ու գնա հատ ման ժա մա նակ քննարկ վե լիք տար բեր տար րե րը:

3.1.4.1. Սե մի նա րի նպա տակ նե րը

Սե մի նար ներն ա պա հո վում են սո վո րե լու ու վե րա պատ րաստ ման հար թակ, ո րը կա
րող է կեն սա կան դե րա կա տա րութ յուն ու նե նալ հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ յան 
ու մի ջամ տութ յուն նե րի մշակ ման տար բեր փու լե րում: Դրանք կա րող են օգ տա գործ վել 
ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման, ինչ պես նաև վե րա պատ րաստ ման տես քով մի ջա
մտութ յուն նե րի հա մար: Այս տեղ դիտարկվող փու լե րը վերց ված են ստորև քննարկ վող 
փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րու մից, մաս նա վո րա պես` Լևի նի ե ռա քայլ վեր լու ծութ յու
նից` ա պա սա ռե ցում, տե ղա շարժ և  վե րա սա ռե ցում: 

Սկզբում (ա պա սա ռե ցում) սե մի նար նե րը կա րող են դեր խա ղալ կազ մա կեր պութ
յան ան դամ նե րի և  ար տա քին շա հագր գիռ կող մե րի՝  անհ րա ժեշտ ու ցան կա լի կազ մա
կեր պա կան փո փո խութ յուն նե րի մա սին տե սա կետ ները փո խան ցե լու հար ցում` օգ նե լով 
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ստեղ ծե լու փոխ հա մա ձայ նութ յուն ըն դուն վե լիք ռազ մա վա րա կան հիմ նա կան ուղ ղութ
յուն նե րի ու ա պա գա յի հա մար կազ մա կեր պութ յան աշ խա տան քա յին ար ժեք նե րի մա
սին: Սա կա րե լի է ա նել գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման ու կի զա կե տա յին խմբե րի մի
ջո ցով:

Դա սա խո սութ յուն նե րը սե մի նա րի օ րա կար գի կար ևոր բա ղադ րիչ են: Դրանք կա
րե լի է օգ տա գոր ծել կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րին և  շա հագր գիռ կող մե րին կազ
մա կեր պութ յան ներ կա դիր քի և  փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նե լու հա մար կի րառ վե լիք 
զա նա զան տար բե րակ նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յուն հա ղոր դե լու նպա տա կով: Դա սա
խո սութ յու նը հիմ նա րար տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում հա ջորդ` խմբե րի վրա հիմն ված 
ու ժեղ ու թույլ կող մե րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի և ս պառ նա լիք նե րի մա սին վար ժութ
յուն նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք ուղղ ված են ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր մա նը:

Երկ րորդ փու լում (տե ղա շարժ) սե մի նար նե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել փո փո խութ
յուն նե րի ի րա կա նաց ման մո տե ցում նե րի  ու գոր ծիք նե րի մշակ ման նպա տա կով, օր.` կա
ռույց նե րի և  գոր ծըն թաց նե րի նա խագ ծում, ո րոնք ա ջակ ցե լու են ա ռա ջին փու լում հաս
տատ ված բա րե փո խում նե րի նպա տակ նե րին: Սե մի նար նե րը կա րող են կեն սա կան դե
րա կա տա րութ յուն ու նե նալ կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րին ու խմբե րին, ինչ պես նաև 
նրանց շա հագր գիռ կող մե րին դրա կան բա րե փո խում նե րի ուղ ղութ յամբ տա նե լու հա
մար: Ռազ մա վա րա կան ֆո րում նե րը, աշ խա տան քա յին խմբե րը, կի զա կե տա յին խմբերն 
ու քննար կում նե րի փոր ձա գի տա կան խմբերն այդ ա ռա ջադ րանք նե րը նա խա ձեռ նե լիս  
կա րող են հաս տա տել սե մի նա րի ձևա չա փը:

Սե մի նար նե րը կա րող են օգ տա գործ վել նաև ռազ մա վա րութ յան մշա կու մից հե տո 
կամ մի ջամ տութ յան ա վար տին, որ պես զի հստա կեց վեն կամ ամ րապնդ վեն մշակ ված 
կամ ա վե լի վաղ ու ղարկ ված ու ղերձ նե րը (վե րա սա ռե ցում), ինչ պես նաև դրա նից ա ռաջ 
տե ղի ու նե ցած նիս տե րի վե րա բեր յալ ար ձա գանք ստա նա լու նպա տա կով:

3.1.4.2.   Ո՞վ պետք է մաս նակ ցի ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի 

 վե րա բեր յալ  սե մի նար նե րին

Պլա նա վոր ման նպա տակ նե րով սա կար ևոր նախ նա կան հարց է: Դժվար է ո րո
շում կա յաց նել հա մա պա տաս խան բո վան դա կութ յան և  տա րած ման մե թոդ նե րի մա սին` 
ա ռանց լսա րա նի մա սին հստակ գա ղա փա րի: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ նրանք, ով քեր 
մաս նակ ցում են սե մի նար նե րին ու վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին, ընտր վում են 
այն պատ ճա ռով, որ ցան կա նում են մաս նակ ցել (գու ցե ոչ միշտ ճիշտ պատ ճա ռով), կամ 
էլ այն պատ ճա ռով, որ սե մի նա րի կամ վե րա պատ րաստ ման ծրա գրի հո վա նա վորն այդ 
դա սըն թա ցում ստեղ ծել է մի շարք տե ղեր ու ցան կա նում է այդ թի վը լրաց նել: Կար ևոր է 
ո րո շել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան կոնկ րետ ստո րա բա ժա նում նե րի կամ բա ժին նե րի 
վե րա պատ րաստ ման կա րիք նե րը և  վե րա պատ րաստ ման հա մար ընտ րել լսա րան:

Մաս նա կից նե րը պետք է ընտր վեն ըստ այն բա նի, թե`
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• սե մի նարն ի՞նչ կտա նրանց աշ խա տան քի կամ փոր ձաքն նութ յան ի րենց ո լոր տում.

• կազ մա կեր պութ յունն ի՞նչ կստա նա նրան ցից, երբ նրանք վե րա դառ նան: Սա նշա

նա կում է, որ սե մի նա րի ու ղարկ ված ան հատ նե րը պետք է կա րո ղա նան կազ մա

կեր պութ յու նում տա րա ծել այն, ինչն ի րենց սո վո րեց րել են:

3.1.4.3. Սե մի նա րի պլա նա վո րու մը

Սե մի նա րի նպա տակ նե րը պետք է լի նեն հստակ և  ուղ ղոր դեն սե մի նա րի պլա նա
վոր ման փու լը: Սո վո րա բար այդ նպա տակ նե րը բխում են կոնկ րետ ռազ մա վա րա կան 
կամ վե րա պատ րաստ ման կա րիք նե րի սահ մա նու մից` վե րը նկա րագր ված գնա հատ ման 
գոր ծըն թա ցից հե տո:

Վե րա պատ րաստ ման տար րե րի նպա տա կը սո վո րա բար  փո փո խութ յուն նե րի ա ռա
ջա ցումն է մեկ կամ ե րե քից ա վե լի տի րույթ նե րում239`

1. «գլուխ» –  ճա նա չո ղա կան (գի տե լիք ներ).

2. «ձեռք» –  հո գե բա նա կան շար ժիչ (հմտութ յուն ներ).

3. «սիրտ» –  ա ֆեկ տիվ (վե րա բեր մունք):
Պետք է լի նեն սե մի նա րի բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք տրա մադ րում են տե ղե կատ վութ յուն 

և հ նա րա վո րութ յուն են տա լիս փոր ձը բա ցատ րել նյու թի ի մաս տով (գի տե լիք ներ), մաս
նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն և  նոր հմտութ յուն նե րի պրակ տի կա (հմտութ յուն ներ) ու 
խորհր դա ծութ յուն սո վո րա ծի շուրջ (գի տե լիք ներ, վե րա բեր մունք): Խորհր դա ծե լով այդ 
հա վա սա րակշ ռութ յան շուրջ` պետք է օգ տա գործ վեն հրա հան գա վոր ման մի շարք մե
թոդ ներ, որ պես զի հաս նեն այդ նպա տակ նե րին: Չա փա հաս սո վո րող ներն ա վե լին են 
պա հան ջում, քան զուտ դա սա խո սութ յուն նե րն են, որ պես զի իրենց զբաղ ված պա հեն, և 
իրենք կր թութ յու նից ու վե րա պատ րաս տու մից օ գուտ քա ղեն:

Պլա նա վո րու մը պետք է հաշ վի առ նի հետև յալ տար րե րը`

• Հա մա տեքս տի վեր լու ծութ յուն: Ո՞րն է այն կա րի քը, ո րը վե րա պատ րաս տու մը փոր

ձում է բա վա րա րել, ո՞վ է ո րո շե լու, թե արդ յոք վե րա պատ րաս տում տրա մադր վում 

է, ու րիշ ի՞նչ վե րա պատ րաս տում է ան ցել խում բը:

• Օգտ վո ղի վեր լու ծութ յուն: Ով քե՞ր են պո տեն ցիալ մաս նա կից նե րը, ներ կա յումս 

նրանք ի՞նչ հմտութ յուն ներ ու նեն, այս խում բը վե րա պատ րաս տե լու նկատ մամբ 

ի՞նչ ժա մա նա կա յին ու ռե սուր սա յին սահ մա նա փա կում ներ են կի րառ վում:

• Բո վան դա կա յին վեր լու ծութ յուն: Ի՞նչ նյու թեր են առնչ վում վե րա պատ րաստ մա նը, 

մաս նա կից ներն ի՞նչ ըն թա ցիկ տե ղե կատ վութ յուն ու նեն, ինչ պի սի՞ լրա ցու ցիչ տե ղե

կութ յուն ներ կամ հմտութ յուն ներ են հար կա վոր, խմբին ու սուց ման ինչ պի սի՞ ո ճեր 

են հար մար:



475

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

• Վե րա պատ րաստ ման հա մա պա տաս խա նութ յան վեր լու ծութ յուն: Ի՞նչ կապ ու նի 

ա ռա ջարկ ված վե րա պատ րաս տու մը կազ մա կերպ չա կան կա տար ման ժա մա նակ 

ո րոշ ված բաց թո ղում նե րի հետ, արդ յո՞ք վե րա պատ րաս տու մից ստաց վա ծը կգե

րա զան ցի դրա վրա ծախ սա ծը, կա՞ն, արդ յոք, բա վա կա նա չափ հա սա նե լի ռե սուրս

ներ վե րա պատ րաս տումն անց կաց նե լու հա մար:

• Նպա տակ նե րի սահ մա նում: Ինչ պի սի՞ն են լի նե լու սո վո րող նե րի վե րա պատ րաս

տման ստա ցած արդ յունք նե րը, ի՞նչ է ա նե լու վե րա պատ րաս տո ղը սե մի նա րի ժա

մա նակ:

• Մշտա դի տար կում (մո նի թո րինգ) և գ նա հա տում: Ինչ պե՞ս է դա ար վե լու, արդ յո՞ք 

դա կար վի վե րա պատ րաստ ման ըն թաց քում և դ րա նից հե տո240:

3.1.4.4. Սե մի նար նե րի անց կա ցու մը

Վե րը քննարկ ված վե րա պատ րաստ ման տար բե րակ նե րի ըն թաց քում ընդ հան րա
պես կի րա ռե լի են մի շարք կե տեր այն մա սին, թե ինչ պես անց կաց նել սե մի նար նե րը:

Ա ռա ջին հեր թին՝ դրանք պետք է անց կաց վեն այն պի սի մի ջա վայ րում, ո րոնք հար
մա րա վետ են ու հա մա պա տաս խա նում են վե րա պատ րաստ ման նպա տակ նե րին: 
Դրանք պետք է պատ շաճ կեր պով ա պա հով վեն ու սում նա կան նյու թե րով, տեղ ու նե նան 
փոքր խմբե րի հետ կա տար վող աշ խա տան քի, ինչ պես նաև մեծ լսարանի համար դա
սա խո սութ յուն նե րի հա մար: Այն տեղ, որ տեղ ներգ րավ ված են ո րո շա կի տեխ նի կա կան 
հմտութ յուն ներ, այ դօ րի նակ վե րա պատ րաստ ման հա մար պետք է ա պա հով վեն մաս նա
գի տաց ված հար մա րութ յուն ներ (սո վո րա բար նույն տե ղում)` ի լրումն սե մի նա րի հա մար 
նա խա տես ված ընդ հա նուր հար մա րութ յուն նե րի:

Իբրև չա փա հաս սո վո րող նե րի` մաս նա կից նե րին պետք է վե րա բեր վեն կո լե գիալ 
ձևով, գնա հա տեն նրանց պրակ տիկ աշ խա տան քի փոր ձը և  ան ցած  մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տու մը: Մաս նա կից նե րի բա նի մա ցութ յունն ու փորձն արժ ևո րե լը կա
րևոր է վե րա պատ րաստ ման բա րե լավ ված արդ յունք նե րի հա մար: Թե պետ վե րա պատ
րաս տող ներն ու դա սա խոս ներն ի րենց սե փա կան բա նի մա ցութ յունն են բե րում, նրանք 
պետք է հար գա լից լի նեն մաս նա կից նե րի նկատմամբ՝ սե մի նա րի ընթացքում նրանց 
ունեցած ավանդի համար:

Ցան կա ցած վե րա պատ րաստ ման սե մի նա րի սկզբում վե րա պատ րաստ ման կոնկ
րետ նպա տակ նե րը մաս նա կից նե րի հա մար պետք է հստակ լի նեն: Այդ ըն կա լու մը հա
ճախ կա րող է ամ րապնդ վել`  նա խա պես շրջա նա ռութ յան մեջ դնե լով սե մի նա րի օ րա կար
գերն ու ըն թեր ցե լու հա մար ո րոշ նյու թեր, ո րոնց մաս նա կից նե րը պետք է ծանոթանան 
մինչև սե մի նարն սկսվե լը:

Կրթութ յուն և  վե րա պատ րաս տում անց կաց նե լիս չա փից ա վե լի տե ղե կատ վութ յուն 
տրա մադ րե լը տա րած ված սխալ է: Հա ճախ կար ևոր կե տե րը հա րա բե րա կա նո րեն քիչ 
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են և  ե րաշ խա վո րում են կրկնութ յունն ու պար զա բա նում նե րը: Նա խընտ րե լի է նյու թը 
ներ կա յաց նե լու կամ ու սում նա կան վար ժութ յուն նե րի ժա մա նակ կենտ րո նա նալ սահ մա
նա փակ թվով ա ռանց քա յին կե տե րի վրա, ոչ թե փոր ձել հա ղոր դել ա վե լին, քան մաս նա
կից նե րը կա րող են հիմ նա վոր ված կեր պով մար սել:

Սե մի նա րի ըն թաց քում պետք է լի նեն հանգս տի ու սուր ճի բա վա րար ընդ մի ջում
ներ: Ի լրումն պաշ տո նա պես պլա նա վոր ված նիս տե րի` ոչ պաշ տո նա կան քննար կում
նե րի հա մար ժա մա նակ տրա մադ րե լը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս սո վո րել մե կը մյու
սից, խմբե րի հար ցե րը կներ կա յաց վեն հա ջորդ նիս տում: Արդ յուն քում ոչ պաշ տո նա կան 
քննար կում նե րը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս ու նե նալ մաս նա կից նե րի ար ձա գան քի մե
խա նիզմ, ինչ պես նաև հնա րա վո րութ յուն` դա սա խոս նե րի ու վե րա պատ րաս տող նե րի 
հա մար, որ պես զի պար զա բան վեն հար ցեր, և  պա տաս խա նեն ա վե լի վաղ տե ղի ու նե
ցած նիս տե րից ա ռա ջա ցած հար ցե րին:

Տե սո ղա կան պա րա գա նե րի, այդ թվում` աղ յու սակ նե րի, պաս տառ նե րի, տրա մա
գրե րի (դիագ րամ ներ), լու սան կար նե րի և  տե սան յու թե րի օգ տա գոր ծու մը ներ կա յաց նում 
է սե մի նա րի մի ջա վայ րի բազ մա զա նութ յու նը, կա րող է օգ տա գործ վել քննար կում ներ 
սկսե լու և  ա ռանց քա յին գա ղա փար ներն ամ փո փե լու հա մար: Տա րած ված սխալ է, երբ 
պաս տառ ներն ու այն պի սի գոր ծիք ներ, ինչ պի սիք են` PowerPointի լու սա պատ կեր նե րը, 
նե րա ռում են չափազանց շատ նյու թեր (եր կա րա շունչ մեջ բե րում ներ, ման րա մասն տրա
մագ րեր): Ա վե լի լավ է օգտ վել PowerPointի լու սա պատ կեր նե րից, որ պես զի հիմ նա կան 
կե տե րը  դառ նան հա մա ռոտ ու սպա ռիչ:

Սե մի նար նե րի անց կա ցու մը միշտ պետք է ար տա ցո լի ներգ րավ ված մաս նա կից նե
րի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը: Օ րի նակ` հիմ նախն դիր նե րի և  օ րի նակ նե րի ընտ րութ յու նը 
պետք է հար մա րեց վի այն մի ջա վայ րին, ո րում սո վո րա բար աշ խա տում են մաս նա կից
նե րը, և  այն ա ռա ջադ րանք նե րին, ո րոնք բխում են այդ մի ջա վայ րում նրանց կա տա
րած աշ խա տան քից: Սե մի նա րի մաս նա կից նե րը սո վո րա բար հե տաքրքր ված են լի նե լու 
«սրա նում ինձ հա մար ի՞նչ կա» հար ցով, իսկ սե մի նա րի բո վան դա կութ յան և  մե թոդ նե րի 
ընտ րութ յան մի ջո ցով այս հար ցին ար ձա գան քելն ա վե լի հա վա նա կան է` հան գեց նի հե
տաքրք րութ յան պահ պան մա նը և կր թութ յան ու վե րա պատ րաստ ման արդ յունք նե րին 
հաս նե լուն, ո րոնք սահ ման վել էին պլա նա վոր ման փու լում:

Տրա մադր վող վե րա պատ րաստ ման և  կազ մա կերպ ա կան նպա տակ նե րի ու ռազ մա
վա րութ յան միջև կա պի ցու ցադ րութ յու նը նույն պես նպաս տում է այն լրջութ յա նը, ո րով   
մաս նա կից նե րը վե րա բեր վե լու են վե րա պատ րաստ մա նը: 

Պետք է ջան քեր գոր ծադր վեն մաս նա կից նե րին զգա յուն դարձ նե լու այն ար ժեք նե
րի նկատ մամբ, ո րոնք գտնվում են ներ կա յաց վող վար քագ ծի հետ ևում, որ պես զի խո
րաց նեն նրանց հանձ նա ռութ յու նը ի րենց աշ խա տան քա յին կյան քում այդ վար քագ ծին 
հա մա պա տաս խա ն և  հա մար ժե ք: Օ րի նակ` ոս տի կան նե րին կա րող են դի մել, որ պես զի 
նրանք խա ղան խո ցե լի մի անձ նա վո րութ յան դեր, ումից կո ռում պաց ված ոս տի կա նը 
պահանջում է կա շառք կամ սե ռա կան բնույ թի ծա ռա յութ յուն ներ, կամ վեր ջերս ոս տի
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կա նութ յու նում կա լան քի տակ ե ղած ժա մա նակ մա հա ցած ե րի տա սար դի մոր դեր:
Վե րա պատ րաստ ման սե մի նա րի վեր ջում պետք է ժա մա նակ լի նի ամ փո փիչ նիս տի 

հա մար, ո րի ընթացքում վե րա պատ րաս տող նե րը կա րող են մատ նան շել ներ կա յաց ված 
նյու թի և  նա խա պես սե մի նա րի հա մար սահ ման ված նպա տակ նե րի միջև ե ղած կա պը: 
Այդ նիս տե րը նաև մի վեր ջին հնա րա վո րութ յուն են մաս նա կից նե րի հա մար, որ պես զի 
նրանք բարձ րաց նեն վե րա պատ րաս տու մից բխող հար ցեր կամ մտա հո գութ յուն ներ:

Պա տու հան 6: Վե րա պատ րաս տվող նե րին հրա հան գա վո րե լու ի նը ե ղա նակ

• Գրա վել վե րա պատրաստ վող նե րի ու շադ րութ յու նը.

• Վե րա պատ րաստ վող նե րին տե ղե կաց նել նպա տակ նե րի/խնդիր նե րի մա սին.

• Վե րա նա յել վե րա պատ րաստ վող նե րի նախ կին գի տե լիք նե րը.

• Ներ կա յաց նել նյու թը.

• Ա պա հո վել ու սում նա ռութ յան ղե կա վա րութ յու նը.

• Հաս նել ի րա կա նաց մա նը (պրակ տի կա).

• Ա պա հո վել հե տա դարձ տե ղե կատ վա կան կապ.

• Գնա հա տել ի րա կա նա ցու մը.

• Ամ րապն դել տե ղե կատ վութ յան պահ պա նումն ու փո խան ցու մը241:

3.1.4.5. Սե մի նար նե րի գնա հա տումն ու հա ջոր դող մի ջո ցա ռում նե րը

Ան սո վոր չէ մինչ վե րա պատ րաս տու մը և դ րա նից հե տո կա տա րել գնա հատ ման 
վար ժութ յուն ներ: Մինչ վե րա պատ րաս տու մը կա տար վող գնա հա տու մը թույլ է տա լիս 
վե րա պատ րաս տո ղին չափել մաս նա կից նե րի ըն թա ցիկ հմտութ յուն նե րի մա կար դա կը 
և կր թա կան կա րիք նե րը և, այդ պի սով, հա մա պա տաս խա նա բար հար մա րեց նել նյու թի 
բո վան դա կութ յունն ու տա րա ծու մը: Վե րա պատ րաս տու մից հե տո անց կաց վող գնա հա
տու մը նա խա տես ված է վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րից ար ձա գանք ստա նա լու 
հա մար, ո րը կա րող է ուղ ղոր դել հե տա գա յում դա սըն թաց նե րի վե րա նա յու մը, որ պես զի 
խու սա փեն կամ հաղ թա հա րեն հե տա դարձ կա պի մի ջո ցով նույ նա կա նաց ված դժվա
րութ յուն նե րը:

Հար ցա թեր թիկ նե րը սո վո րա բար օգ տա գործ վում են վե րա պատ րաստ ման դա սըն
թաց նե րը գնա հա տե լիս, և  ժա մա նա կը պետք է պլա նա վոր վի սե մի նա րի օ րա կար գի 
շրջա նա կում, որ պես զի մաս նա կից նե րին հնա րա վո րութ յուն տան  դրանք ա վար տել: 
Հար ցա թեր թիկ նե րի արդ յունք նե րի ցածր մա կար դակ կա րող է  ակն կալ վել, ե թե մաս
նա կից նե րին թույլ տան վե րա պատ րաստ ման ա վար տից հե տո ձևաթղ թերն ի րենց հետ 
տուն տա նել: Մեկ այլ մե թոդ է գնա հատ ման շուրջ քննար կում նե րը սո վո րող նե րի հետ 
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անց կաց նե լը: Սա կա րող է ա պա հո վել ո րա կա կան ու ա վե լի ար տա ցո լող հե տա դարձ 
կապ, ո րը չէր ստաց վել հար ցա թեր թիկ նե րի մե թո դի մի ջո ցով: Այն թե մա նե րը, ո րոնք 
լու սա բան վում են վե րա պատ րաս տու մից հե տո անց կաց վող գնա հատ ման վար ժութ
յուն նե րում, նե րա ռում են լու սա բան ված բո վան դա կութ յան քա նա կը, դրա մա կար դա
կը, անց կաց ման մե թոդ նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը (ժա մա նա կը, ա րա գութ յու նը, 
մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յու նը), հե տա դարձ կա պի ա պա հո վու մը մաս նա կից նե
րին (տե ղի չի ու նե ցել, արդ յոք բա վա րար չա փով է ա պա հով վել, արդ յոք այն օգ տա կար 
էր) և  մեկ նա բա նութ յուն ներ անց կաց ման վայ րի մա սին (տե ղա վո րու մը, սննդով ա պա հո
վու մը և  այլն):

Հե տա դարձ կա պի մա սին հար ցա թեր թիկ նե րի լրա ցու մը չի լի նե լու պատ շաճ կեր
պով մշակ ված վե րա պատ րաստ ման ծրագ րի ա վար տը: Կա րե լի է պլա նա վո րել հա ջոր
դող մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք նա խա տես ված են ա ռա ջին փուլում ներ կա յաց ված վե րա
պատ րաստ ման հի ման վրա: Նոր հմտութ յուն նե րի և  վե րա բեր մուն քի փո խան ցումն ու 
պահ պա նու մը հա ճախ պա հան ջում են հա ջոր դող գնա հա տում այն մա սին, թե արդ յոք 
մաս նա կից նե րը գոր ծի են դնում այդ հմտութ յուն ներն ու վե րա բեր մուն քը և  ինչ պես: Սա 
հա ճախ միա վոր վում է հե տա գա վե րա պատ րաստ ման հետ, որ պես զի ամ րապնդ վեն 
նա խորդ նիս տե րի ժա մա նակ ստաց ված նվա ճում նե րը:

3.1.4.6. Օ րի նակ. սե մի նար ռիս կե րի գնա հատ ման մա սին

Ստորև պարզ շա րադ վում է, թե ին չի նման է ռիս կե րի գնա հատ ման սե մի նա րը: 3րդ 
գլ խում ներ կա յաց ված է սե մի նա րի մո դել, ո րը նվիր ված է կո ռուպ ցիա յի ո լոր տում ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յան կազ մա կերպ ա կան խո ցե լի կող մե րի գնա հատ մա նը:

Շատ երկր նե րում ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիան կապ ված է ե ղել ոս տի
կան նե րի ու հան ցա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կամ խմբա վո րում նե րի ան դամ նե
րի միջև ա նօ րի նա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հետ: Կլեպ տո նիա երկ րում ոս տի
կա նութ յան ղե կա վա րութ յու նը մտա հոգ ված է ներգ րավ ված ռիս կե րով: Այն ո րո շում 
է կազմա   կեր պել սե մի նար այդ թե մա յով` նպա տակ ու նե նա լով պար զե լու այ դօ րի նակ 
ա նօ րի նա կան միութ յուն նե րում նե րառ ված ռիս կե րի ծա վալն ու բնույ թը, բարձ րաց նե լու 
ոս տի կան նե րի ի րա զեկ վա ծութ յու նը կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յան հետ կապ ու նե ցող 
վնաս նե րի մա սին, մշա կե լու այդ կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու կազ մա կեր պա կան ռազ մա
վա րութ յուն: Վերջ նա կան նպա տակն այս ո լոր տում ոս տի կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի ա ռա վել մեծ բա րե վար քութ յան ռազ մա վա րա կան նպա տա կին նպաս տելն է:

Պլա նա վո րումն սկսվում է: Ծրագր վում է ե ռա փուլ սե մի նար: Այդ պրակ տի կա յից 
բխող ռիս կե րը ցույց տա լու նպա տա կով մշակ վում են նախ կին փոր ձից մի շարք ու սում
նա կան նմուշ ներ: Ոս տի կա նութ յան ա վագ վե րա պատ րաս տող նե րը պատ րաստ վում են 
լսա րա նին ներ կա յաց նե լու այդ նմուշ նե րը: Հա մալ սա րա նի կամ մեկ այլ երկ րի հա կա
կո ռուպ ցիոն գոր ծա կա լութ յան փոր ձա գետ (ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի գծով) 
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ներգ րավ ված է ցու ցա կում, որ պես զի ներ կա յաց նի ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յից 
բխող վնաս նե րի ընդ հա նուր պատ կե րը: Դրանք նե րա ռում են ոչ միայն այն ի րա վա կան 
ու կար գա պա հա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք կա րող են ձեռ նարկ վել ոս տի կան նե րի նկատ
մամբ, այլև վնաս նե րի ա վե լի հա մընդգր կուն շրջա նակ, այդ թվում` ոս տի կա նա կան ծա
ռա յութ յու նից դուրս գտնվող ան ձանց նկատ մամբ: Ընտր վում է ծա ռա յութ յու նից դուրս 
գտնվող բա նա խոս, ով ցույց է տա լու մյուս նե րի վրա ե ղած ազ դե ցութ յու նը. նա աշ խա
տում է հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան հա մար, ո րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում 
մարդ կանց ան հե տաց ման և  այլ լուրջ չա րա շա հում նե րի հա մար պե տա կան պաշ տոն յա
նե րի ան պատ ժե լիութ յան հիմ նախն դիրն է: Մեկ այլ բա նա խոս նշա նակ վում է, որ պես զի 
ներ կա յաց նի ռիս կե րի գնա հատ ման գա ղա փա րը և  սե մի նա րի մաս նա կից նե րին ծա նո
թաց նի մո տեց մա նը: Խմբի հա մար մշակ վում է ռիս կե րի գնա հատ ման կաղապար, ո րը 
սե մի նա րի ըն թաց քում բաց կլի նի նրանց մեկ նա բա նութ յուն նե րի և  վե րա նայ ման հա մար 
և  սե մի նա րի հե տա գա փուլերի հա մար կդառ նա գոր ծիք:

Երկ րորդ փուլում սե մի նա րի պլա նում նշված է տե ղա շարժ մեծ խմբե րով աշ խա
տան քից դե պի փոքր խմբե րով աշ խա տանք: Այս փու լում ծրագր ված են մի շարք մե թոդ
ներ, այդ թվում` աշ խա տանք փոքր խմբե րով, պաս տառ նե րով նիս տեր և  դե րա յին խա
ղեր, ո րոնք հիմն ված են փաս տա ցի ան ցած դեպ քե րի կամ սցե նար նե րի վրա, բնույ թով 
ի րա տե սա կան են, կա ռուց ված են ոս տի կա նութ յան փոր ձա ռու վե րա պատ րաս տող նե րի 
կող մից:

Այս փու լում փոր ձում են նպաս տել հիմ նախնդ րի չա փի և  բնույ թի վե րա բեր յալ իրա
զեկ վա ծութ յան բարձ րաց մա նը, պար զել կո ռուպ ցիա յի այս տե սա կի տա րած վա ծութ յու
նը նվա զեց նե լու ու ղի ներն ու դրա նից ստաց վող վնաս նե րը, օգտ վել վե րա պատ րաստ
ման վար ժութ յուն նե րի ո րո շա կի ձևե րից, օր.` դե րա յին խա ղե րից, ո րոն ցում մաս նա կից
նե րը կա րող են զբաղ վել այդ ա նօ րի նա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րին դի մադ րե լու և  
ար ձա գան քե լու  հնարք նե րով:

Այս աշ խա տա ժո ղո վի հա մար ընտր ված լսա րա նը կազմ ված է քա ղաք նե րի մեծ բա
ժան մունք նե րի ոս տի կան նե րից, որ տեղ սերտ կա պեր են հայտ նա բեր վել ոս տի կան նե րի 
ու հան ցա վոր խմբա վո րում նե րի ան դամ նե րի միջև: Սե մի նարն անց կաց վում է եկե ղե
ցու ճե մա րա նի շեն քում` հե ռու ոս տի կա նութ յան բա ժան մունք նե րից ու կա ռա վա րա կան 
այլ շեն քե րից: Գա ղա փա րը հետև յալն է` ստեղ ծել չե զոք հիմք, որ տեղ տար բեր մար դիկ 
ա զա տո րեն խո սեն, ա պա հով փոխանակեն միմ յան ցից տար բեր տե սա կետ նե ր:  Փոքր 
խմբե րը հա մա կար գում են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում չաշ խա տող մար դիկ, որ
պես զի աս տի ճա նը չազ դի երկ խո սութ յան վրա: Խմբե րը ներգ րավ վում են պաս տառ նե
րի մի ջո ցով անց կաց վող նիս տե րի աշ խա տան քում, ներ կա յաց նում սե մի նա րի թե մա յի 
շուրջ անձ նա կան փոր ձը: Նրանց տա լիս են ռիս կե րի կաղապարներ, որ պես զի խմբա
կա յին քննար կու մը ծա վա լեն ռիս կե րի, դրանց հա րա բե րա կան հա վա նա կա նութ յան և 
վ նա սա կա րութ յան շուրջ: Դե րա յին խա ղե րի վար ժութ յուն ներն օգ տա գործ վում են այն 
նպա տա կով, որ մաս նա կից նե րը ճա նա չեն, թե այդ ռիս կերն ինչ պես են ա ռա ջա նում ոս
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տի կա նութ յան ա մե նօր յա աշ խա տան քում, ինչ պես բա րե վար քութ յամբ նրանք կա րող են 
ար ձա գան քել այ դօ րի նակ մար տահ րա վեր նե րին: Ոս տի կա նութ յան ա վագ հրա հան գիչ
ներն այդ դե րա յին խա ղե րի ա վար տին դի տար կում ու մեկ նա բա նում են  դրանք, ա ջակ
ցում դա սեր քա ղե լուն և  վե րա պատ րաստման նպա տակ նե րին, ո րոնք սահ ման վել են 
սե մի նա րի հա մար:

Վեր ջին փու լում սե մի նա րի լսա րանն ամ բող ջո վին վե րա նա յում է ռիս կե րի գնա հատ
ման կաղապարը, իսկ հա մա կար գո ղը ո րոշ եզ րա կա ցութ յուն ներ է ա նում հա րա բե րա
կան ռիս կե րի վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև նա խորդ քննարկ ման հիմ նա կան դա սե րը և 
 ռիս կե րի նվա զեց ման մի ջոց նե րի շուրջ խմբա յին աշ խա տան քը և  ա ռա վել շատ ազնվութ
յան խթա նու մը: Մաս նա կից նե րի շրջա նում հար ցում են անց կաց նում սե մի նա րի օգ տա
կա րութ յան և  գի տե լիք նե րի ու ի րա զեկ վա ծութ յան, ռիս կե րի կա ռա վար ման օգ տա կար 
ե ղա նակ նե րի մշակ ման վերաբերյալ: Մաս նա կից նե րին տե ղե կաց նում են, որ ի րենք 
իբրև խումբ կհա վաք վեն ե րեք ա միս հե տո, որ պես զի վե րա նա յեն այն, թե սեմի նարն 
ինչ պես է փո խել աշ խա տան քի նկատ մամբ ի րենց մո տե ցու մը, ե թե այդ պի սին առկա է, 
էլ ինչ կա րող է պետք գալ սե մի նա րի նպա տակ ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

3.1.5. Հա ղոր դակ ցութ յուն

Արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցութ յու նը բա րե խիղճ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե
րի մա տուց ման հիմ նա րար մասն է: Դա կարևոր է զգոն ոս տի կա նա կան պրակ տի կա յի, 
ինչ պես նաև լայն հա սա րա կութ յան շրջանում ոս տի կա նութ յան դիր քի հա մար: Հստակ 
ու ղերձ ներ ու ղար կելն ու ստա նալն արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցութ յան եր կու կողմն են: 
Հա ղոր դակ ցութ յուն տե ղի է ու նե նում ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան ներ սում (ներ
քին հա ղոր դակ ցութ յուն) և  ոս տի կա նութ յան, հա սա րա կութ յան ու այլ գոր ծա կա լութ յուն
նե րի միջև (ար տա քին հա ղոր դակ ցութ յուն): Դրան ցից յու րա քանչ յու րը պա հան ջում է ու
շա դիր ունկնդ րե լու և հս տակ  խո սե լու կա րո ղութ յուն: Եր կու տե սա կի արդ յու նա վետ 
հա ղոր դակ ցութ յունն էլ կեն սա կան են արդ յու նա վետ հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ
յան հա մար:

3.1.5.1. Ներ քին հա ղոր դակ ցութ յուն

Կազ մա կերպ ա կան ու աշ խա տան քա յին տե սանկ յու նից ոս տի կա նութ յու նում պետք է 
կա րո ղա նան արդ յու նա վետ կեր պով հա ղոր դակց վել միմ յանց հետ, աս տի ճան նե րով ներքև 
ու վերև: Հա ղոր դակ ցութ յու նը մա սամբ վե րա բե րում է արդ յու նա վետ ու օ պե րա տիվ ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց մա նը` ա պա հո վե լով ճիշտ քա ղա քա կա նութ յան ի րա
կա նա ցու մը ճիշտ ձևով, հետ ևա բար այն կար ևոր է ոս տի կա նութ յան ա րա ծը վե րահս կե լու 
ա ռու մով` ե րաշ խա վո րե լով ոս տի կա նութ յան տար բեր տար րե րի` մե կը մյու սի հետ հա մա գոր
ծակ ցութ յու նը, ո րի արդ յուն քում գոր ծո ղութ յուն ներն արդ յու նա վետ են, գոր ծուն և  հաշ վե տու:
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Կազ մա կեր պութ յուն նե րում հա ղոր դակ ցութ յու նը կա րող է տե ղի ու նե նալ մի քա նի ձևով`

• ոչ պաշ տո նա կան ե րես առ ե րես  հան դի պում ներ, նիս տեր.

• պաշ տո նա կան ե լույթ ներ ու հայ տա րա րութ յուն ներ (ա րա րո ղութ յուն ներ, ճե պազ րույց

ներ).

• պաշ տո նա կան փաս տաթղ թեր, զո րօ րի նակ` ռազ մա վա րա կան ծրագ րեր, նպա տա կի 

հայ տա րա րում, տա րե կան հաշ վետ վութ յուն ներ.

• վար չա կան շրջա բե րա կան ներ (թղթի վրա և  է լեկտ րո նա յին տար բե րա կով).

• նե րա ծա կան ծրագ րեր.

• վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր.

• մա մու լի հա ղոր դագ րութ յուն ներ և ԶԼՄնե րի հայ տա րա րութ յուն ներ.

• կազ մա կեր պութ յուն նե րի կայ քէ ջեր, սո ցիա լա կան ցան ցե րի կայ քեր:
Այս մի ջոց նե րից մի քա նի սը նույն պես դեր ու նեն հան րութ յա նը կո ռուպ ցիա յի կամ ոս տի

կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման այլ հար ցե րի մա սին հա ղոր դե լու գոր ծում:
Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է կա րո ղա նան հա ղոր դագ րութ յուն ներ 

ստա նալ ի րենց սե փա կան ան դամ նե րից` լի նեն դրանք հա ճո յա խո սա կան թե քննա դա
տա կան: Ընդ հան րա պես, կազ մա կեր պութ յուն նե րը ներ քին քննա դա տութ յու նը լավ չեն 
ըն դու նել, և  արևմտ յան շատ երկր նե րում ոս տի կա նութ յան՝ մեր կաց նող տե ղե կութ յուն
ներ հա ղոր դող նե րին լավ չվե րա բեր վե լու մա սին գրա ռում նե րը ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի մա տուց ման պատ մութ յան մեջ եր կար են ու ա մո թա լի: Բա ցա հայ տող տե
ղե կութ յուն նե րի ի րա կան հա ղոր դող նե րին պաշտ պա նե լու և  պար գևատ րե լու ու ղի ներ 
գտնե լը կար ևոր խնդիր է այն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար, ո րոնք իս կա
պես հա վա տա րիմ են երկ կողմ հա ղոր դակ ցութ յա նը և  կազ մա կեր պա կան ու սուց մա նը:

Պա տու հան 7: Ներ քին վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րը և  հա ղոր դակ ցութ յու նը

Ոս տի կա նութ յան սե փա կան ներ քին վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րի (կար գա
պա հա կան ու վար չա կան) ցու ցադ րութ յու նը կօգ նի հա ղոր դե լու այն ու ղեր ձը, որ կազ
մա կեր պութ յու նը դեմ է կո ռուպ ցիա յին և վս տա հե լի է հան րութ յան աչ քում: Եթե ոս տի
կա նութ յունը չի կարողանում արդ յու նա վետ գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար կել այն ոս տի
կան նե րի նկատ մամբ, ում հա կաի րա վա կան վար վե ցո ղութ յան վերաբերյալ ստացվել 
են վստա հե լի բո ղոք նե ր,  դա սա սա նում է հան րութ յան հա վա տը կազ մա կեր պութ յան 
այն ու ղեր ձի նկատ մամբ, ըստ որի այն դեմ է այդօրինակ վար քագ ծին: Կո ռուպ ցիա յի 
և  բա րե վար քութ յան հար ցե րում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը չեն կա րող ա պա
վի նել «խոս քը խոսք է» ար տա հայ տութ յա նը. նրանք պետք է նաև լսա րա նին ցույց 
տան, որ ի րենք «ա նում են այն, ինչ ու րիշ նե րին են սո վո րեց նում»: 
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3.1.5.2. Ար տա քին հա ղոր դակ ցութ յուն

Ոս տի կա նութ յան բա րե վար քութ յան նպա տա կին ա ջակ ցե լու հա մար հա սա րա կութ
յան հետ հա ղոր դակ ցութ յու նը պետք է բաց լի նի քննա դա տութ յան և  բա ցա սա կան ար
ձա գան քի հա մար: Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման շրջա նա կում կազ
մա կեր պա կան ռիս կե րի ո լորտ նե րի ո րո շու մը հա ճախ տե ղի է ու նե նում ոս տի կա նութ
յան կամ այլ գե րատես չութ յան հետ հան րութ յան հա ղոր դակ ցութ յան արդ յուն քում, ո րը 
վե րա բե րում է ոս տի կա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ո րո շա կի ո լոր տում տե ղի ունե ցած 
մի ջա դե պի:

Բա ցա սա կան ու ղերձ ներ ստա նա լու և դ րանք կա ռու ցո ղա կան ձևով  կար գա վո րե լու 
նպա տա կով գոր ծող կազ մա կեր պա կան հա մա կար գեր ու նե նա լը ոս տի կա նութ յան աշ
խա տան քի վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յունն ուղ ղոր դե լու, ինչ պես 
նաև հան րութ յա նը հա վաս տիաց նե լու  ա ռու մով կար ևոր է: Բո ղոք ներն ու հա կա կո ռուպ
ցիոն թեժ հե ռա խո սագ ծե րը մի մե թոդ են, ո րոն ցով ոս տի կա նութ յու նը կա րող է տե ղե
կատ վութ յուն ստա նալ, ան գամ ա նա նուն, այն մարդ կան ցից, ով քեր դժկա մութ յամբ են 
հայտն վում, որ պես զի պաշ տո նա պես բո ղոք ներ կա յաց նեն: Սա հա ճախ օգ տա կար է այն 
երկր նե րում, որ տեղ պատ մա կա նո րեն ոս տի կա նութ յու նը բաց չի ե ղել կամ ար ձա գան
քել հան րա յին բո ղոք նե րին, ուս տի մար դիկ վա խե ցել են հրա պա րա կավ հայտ նել ի րենց 
բո ղոք նե րը կո ռուպ ցիա յի կամ ոս տի կա նութ յան այլ չա րա շա հում նե րի մա սին: Այդ պի սի 
մի ջա վայ րում ար տա քին վե րահս կո ղութ յան նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րը նույն պես կա
րող են ար ժե քա վոր դե րա կա տա րութ յուն ու նե նալ հա սա րա կութ յան ան դամ նե րի ներ
կա յաց րած բո ղոք նե րի նկատ մամբ ոս տի կա նութ յան ունկնդ րե լու կա րո ղութ յուն ներն 
ամ րապն դե լու հար ցում (տե՛ս Գլուխ 6):

Ընդ հա կա ռա կը, ոս տի կա նութ յու նը նույն պես կո ռուպ ցիա յին հրա պա րա կավ ընդ դի
մա նա լու և  ոս տի կան նե րի հա կաի րա վա կան վար քագ ծի  մա սին արդ յու նա վետ հա ղոր
դակ ցութ յան կա րիք ու նի` հստակ ու ղերձ հղե լով այն մա սին, որ այդ պի սի վար քա գիծն 
ա նըն դու նե լի է և  հա կա սում է կազ մա կեր պութ յան ար ժեք նե րին:

3.1.5.3. Հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ յան հա ղոր դու մը

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նը կա րող է կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ իր դիր քո րո
շու մը արդ յու նա վետ կեր պով հա ղոր դել հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ յան հետև յալ 
տար րե րի մի ջո ցով`

• ու նե նալ կազ մա կեր պութ յան ծրա գիր և  ռազ մա վա րութ յուն և  այն հա սա նե լի 

դարձ նել բո լոր ան դամ նե րի, զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի ու հա սա րա կութ

յան  հա մար.

• բո լոր ոս տի կան նե րի հա մար ձեռ նար կել նե րա ծա կան ու ո րա կա վոր ման կա նո նա

վոր վե րա պատ րաս տում, որ պես զի նրանք ի րա զեկ վեն կազ մա կեր պութ յան ռազ
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մա վա րութ յան և  ծա ռա յութ յու նում դրա ի րա կա նաց ման ու ղի նե րի մա սին: Նրանք 

պետք է ի րա զեկ վեն ոչ միայն կի րա ռե լի չա փա նիշ նե րի ու դրանք ի րա կա նաց նե լու 

հա մար ձեռ նարկ վող ըն թա ցա կար գե րի մա սին, այլև կազ մա կեր պութ յան շրջա նա

կում այն ոս տի կան նե րին դրա կան կեր պով ա ջակ ցե լու մա սին, ով քեր ներ կա յա

նում են, որ պես զի զե կու ցեն հա կաի րա վա կան վար քագ ծի ու կո ռուպ ցիա յի մա սին.

• հրա պա րա կել ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի մա սին հայ տա րա րութ յուն նե

րի (մե ղադ րանք նե րի) մա սով ներ քին գոր ծըն թաց նե րի արդ յունք նե րը և  դա ա նել 

հրա պա րա կա յին ձևով.

• ստեղ ծել ու հրա պա րա կել ներ քին ին ֆոր մա տոր նե րի (բա ցա հայ տող տե ղե կութ

յուն ներ հա ղոր դող նե րի) հա մար գոր ծող ըն թա ցա կար գե րը, ո րոնք ե րաշ խա վո րում 

են, որ այն ան ձինք, ով քեր    բա րեխղ ճո րեն զե կու ցում են, չտու ժեն նա խա պա

շա րում նե րից, երբ ի րա զե կում են ոս տի կան նե րի սխալ վար վե ցո ղութ յան մա սին: 

Պետք է ձեռ նարկ վեն այլ քայ լեր, որ պես զի ա ջակ ցեն այ սօ րի նակ վար քագ ծին, նե

րառ յալ այն ոս տի կան նե րին պարգ ևատ րե լը, ով քեր զե կու ցում են կո ռուպ ցիա յի 

լուրջ դեպ քե րի և  հա կաի րա վա կան վար քագ ծի այլ ձևե րի մա սին.

• ստեղ ծել և/ կամ ա ջակ ցել ու հրա պա րա կել ըն թա ցա կար գեր հա սա րա կութ յան 

այն ան դամ նե րի հա մար, որ պես զի նրանք զե կույց ներ ներ կա յաց նեն ոս տի կա

նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի և  հա կաի րա վա կան վար քագ ծի այլ ձևե րի մա սին ու 

ե րաշ խա վո րեն, որ  այդ զե կույց նե րը ներ կա յաց նող նե րը պաշտ պան վեն ի րենց այդ 

գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար: Նրանց պետք է նաև տե ղե կաց նեն քն նութ յան արդ

յունք նե րի ու կար գա պա հա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին.

• կա նո նա վոր կեր պով կա տա րել աու դիտ կամ գոր ծի դնել վե րահս կո ղութ յան մե

խա նիզմ, որն ա պա հո վում է կո ռուպ ցիա յի մա սին ոս տի կա նա կան հա ղոր դակ

ցութ յան ռազ մա վա րութ յան այդ տար րե րի արդ յու նա վետ աշ խա տան քը:
Արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցութ յու նը նույն պես վճռո րոշ է այս ո լոր տում արդ յու նա

վետ վե րա պատ րաստ ման ու կրթութ յան հա մար: Այս թե ման     խո րա պես ու սում նա սիր
վել է սե մի նար նե րի մա սին վե րը բեր ված բաժ նում:

3.1.5.4. Ճիշտ ու ղերձ ներ հղե լը

Հա ղոր դակ ցութ յունն ա վե լին է, քան բա ռե րի օգ տա գոր ծու մը. այն կա րող է տե ղի ու
նե նալ նաև պատ կեր նե րի, ժես տե րի և  գոր ծո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով: Օ րի նակ` ոս տի կա
նի կող մից կա շառք ստա նա լու մա սին ֆիլ մը, ե թե այն հե ռար ձակ վում է, հրա պա րա կավ 
ու ղերձ է հա ղոր դում ոս տի կա նի և, ան շուշտ, այն ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան 
մա սին, որ տեղ նա աշ խա տում է: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա
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յութ յան հանձ նա ռութ յան կար ևոր չափումներից մեկն  էլ է թի կա կան ու կո ռուպ ցիոն 
հար ցե րի վե րա բեր յալ հրա պա րա կավ կարծր ո րո շում ներ կա յաց նե լու` նրա ղե կա վար
նե րի պատ րաս տա կա մութ յու նն է: Հան րութ յունն ու շար քա յին ոս տի կան նե րը ոս տի
կա նութ յան մա սին դա տո ղութ յուն ներ կա նեն նրա նով, թե ի րենք ինչ են տես նում, երբ  
ոս տի կան նե րը խո սում ու ա նում են` ի պա տաս խան ոս տի կան նե րի վատ վար քագ ծի 
մա սին մե ղադ րանք նե րի ու ա պա ցուց ված դեպ քե րի: Կա «ցայ տուն է թի կա կան ղե կա
վա րութ յուն»242: Ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րը, ով հրա պա րա կավ ա ջակ ցում է ոս տի կա
նութ յան իս կա կան ին ֆոր մա տո րին` մա սամբ ե րաշ խա վո րե լով, որ նրա կա րիե րան չի 
տու ժում  ոս տի կա նութ յան հա կաի րա վա կան վար քագ ծի մա սին ի րա զե կե լու արդ յուն
քում, կար ևոր հա կա կո ռուպ ցիոն ու ղերձ է հղում հան րութ յանն ու մնա ցած ոս տի կան նե
րին և  է թի կա կան ա ռաջ նոր դի ցայ տուն օ րի նակ է:

3.1.6. Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րու մը

Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րումն էա կան կազ մա կեր պա կան բա րե փո խում ներ 
ձեռ նար կե լու մե թոդ կամ ե ղա նակ է, հատ կա պես ի րա կա նաց ման հստակ պլա նա վոր
մամբ ու մշտադիտարկման ա ռա ջըն թա ցով: Այս բաժ նում ո րոշ ման րա մաս նութ յուն նե
րով  ու սում նա սիր վե լու է այդ մե թո դը, ա ռա ջարկ վե լու են ու ղի ներ, ո րոն ցով ոս տի կա նա
կան ծա ռա յութ յու նը կա րող է ձեռ նար կել հա կա կո ռուպ ցիոն բա րե փո խում ներ` օգտ վե
լով փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման գոր ծի քից (այս թե մա յի վե րա բեր յալ լրա ցու ցիչ 
քննար կում նե րի հա մար տես 8րդ գ լու խը` կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում ոս տի կա նութ
յան կա րո ղութ յուն նե րի ամ րապնդ ման մա սին):

3.1.6.1. Ի՞նչ է փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րու մը

Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րու մը վե րա բե րում է կազ մա կեր պութ յան հա մա տեքս
տում փո փո խութ յուն նե րի պլա նա վոր մա նը և  ի րա կա նաց մա նը: Լևի նի243 ե ռա քայլ մո
դելն այս ո լոր տում մի հին, սա կայն դեռևս ազ դե ցիկ մո տե ցում է: Ըստ Լևի նի` հա ջող ված 
կազ մա կեր պա կան փո փո խութ յու նը կազմ ված է ե րեք քայ լից:

Քայլ 1: Ա պա սա ռե ցում
Հին տի պի վար քագ ծե րը հար կա վոր է մո ռա նալ մինչ փո փո խութ յան հնա րա վոր 

դառ նա լը: Լևինն ըն դու նում է, որ ա վե լի հեշտ է ա սել, որ թող մար դիկ մի կողմ դնեն հին 
մտա ծե լա կերպն ու գոր ծեն, քան դա ա նել: Փո փո խութ յուն նե րին դի մադ րե լը կա րող է 
ա ռա ջա նալ անվ տան գութ յան կորս տի և  աշ խա տա կից նե րի ինք նա վա րութ յան ու ինք
նա վե րահս կո ղութ յան244  զգաց ման  նվա զեց ման պատ ճա ռով: 



485

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պա տու հան 8: Հին վար քագ ծե րի ա պա սա ռե ցու մը

Որ պես զի մարդ կանց ստիպեն «ա պա սա ռեց նել» հին վարքագիծը, հար կա վոր է 
ըն դու նել, որ իրե րի ներ կա դրութ յունն այլևս վա վեր կամ ըն դու նե լի չէ. ներ կա ի րա
վի ճա կի մա սին մեղ քի կամ տագ նա պի զգա ցո ղութ յու նը նրանց մեջ, ով քեր փո փո
խութ յան են են թարկ վում, անց յա լը հետ ևում թող նե լու և  փո փո խութ յունն ըն դու նե
լու245 հո գե բա նա կան ա պա հո վութ յան զգա ցո ղութ յան ստեղ ծում կազ մա կեր պութ յան 
այլ  ան դամ նե րի հա մար: Ինչ պես նշված է ստորև, շատ դեպ քե րում ճգնա ժա մը կամ 
սկան դա լը կթա փան ցի ա պա սա ռեց ման մեջ, ո րը պա հանջ վում է փո փո խութ յուն ներն 
սկսե լու հա մար: Այ լա պես կամ ի լրումն դրա` պա հանջ վում է փաս տե րի հա մո զիչ շա
րա դրանք, ո րը միա վո րում է այդ ե րեք տար րե րը: Ան ցած կամ ներ կա պրակ տի կա յի 
վնա սա կա րութ յան վրա ու շադ րութ յան բևե ռու մը և  աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի 
բա րե լա վու մը, ե թե փո փո խութ յուն կա դե պի լա վը, ըն կած է ցան կա ցած շա րադ րան քի 
ա ռանց քում, ո րը կնպաս տի փո փո խութ յուն նե րին (տե՛ս  Պա տու հան 9ը, ո րում սահ
ման ված է փո փո խութ յուն նե րի բա րո յա կան կար գը):

Քայլ 2: Տե ղա շար ժը
Մարդ կանց ստի պել փո խել դիր քո րո շու մը կա տար վում է փոր ձե րի ու սխալ նե րի մե

թո դի  հնա րա վո րութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յան ու այն ըն դու նե լու մի ջո ցով: Այն մի ջա
վայ րի ու սում նա սի րութ յու նը, ո րը փորձում են փո խել, նե րա ռում է աշ խա տան քում զա
նա զան ու ժե րի ճա նա չու մը և հ նա րա վո րութ յուն է տա լիս ընտ րել տար բե րակ ներ, ո րոնք 
ա վե լի հա վա նա կան է արդ յու նա վետ լի նեն: Այս կերպ ի հայտ են գա լիս տար բե րակ ներ, 
ո րոնք վա յե լում են փո փո խութ յուն նե րում ներգ րավ ված աշ խա տա կից նե րի ա ջակ ցութ
յու նը: Տե ղա շարժն ա վե լի հա վա նա կան է, ե թե ա ռա ջարկ վող ուղ ղութ յուն նե րը վա յե լում 
են շար քա յին նե րի ա ջակ ցութ յու նը: Ձեռ նար կած վաղ քայ լե րի ա ռու մով «ա րագ հաղ թա
նակ նե րի» հաս նե լը, օր.` ա պա հո վել, որ ոս տի կան նե րի աշ խա տա վար ձե րը  ժա մա նա կին 
վճար վեն, կա րող է օգ նել  բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ վստա հութ յան 
ստեղծ մա նը և  ա պա հո վել  դե պի ա ռաջ ամ բողջ շար ժու մը:

Քայլ 3: Վե րա սա ռե ցում
Նպա տա կը հի մա խում բը կամ կազ մա կեր պութ յու նը կա յու նաց նելն է, որ պես զի այն 

նոր վար քա գի ծը, ո րին հա սել են  տե ղա շար ժի մի ջո ցով, առ ժա մա նակ ա պա հով կեր պով 
գոր ծի դրվի, իսկ հին ձևե րին վե րա դառ նա լու հնա րա վո րութ յուն նե րը հասց վեն նվա զա
գույ նի: Փո փո խութ յուն նե րի ա պա հո վու մը կախ ված է փնտրվող և մ նա ցած վար քա գծի, 
ան հա տա կա նութ յան, ա ռան ձին ան դա մի (ոս տի կան կամ աշ խա տա կից) մի ջա վայ րի 
միջև հա մա պա տաս խա նութ յու նից: Ե թե «տա կա ռը» մնում է «փտած», այլ կերպ ա սած՝ 
չի կա րե լի ակն կա լել, որ «խնձոր նե րը» թարմ մնան:

Ա ռանց խմբա կա յին նոր մե րի ու սահ ման ված կար գե րի վե րա փո խում նե րի՝ ան հա
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տա կան վար քագ ծի մա կար դա կով փո փո խութ յուն նե րը կա յուն չեն լի նի246: Այս դի տար
կու մը հար մար վում է ոս տի կա նութ յան կազ մա կեր պա կան փո փո խութ յուն նե րի մա սին 
վեր ջերս կա տար ված վերլուծություններին, ո րոնք ու շադ րութ յուն են հրա վի րում ոս տի
կա նութ յան մշա կույ թի փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յան վրա` իբրև  հա կա կոռուպ
ցիոն ռազ մա վա րութ յան մաս (այս թե մա յի մա սին տե՛ս Գ լուխ 2)247: Խմբե րի ան դամ նե
րին հա մո զել, որ նրանք փո փո խութ յան են թար կեն ի րենց դիր քո րո շումն ու ա ջակ ցեն 
ա վե լի է թի կա կան ոս տի կա նութ յան վե րա բեր յալ  նոր հանձ նա ռութ յուն նե րին, ա վե լի հա
վա նա կան է, որ տա նեն դե պի կա յուն փո փո խութ յուն ներ: Ստորև ա ռա ջարկ վում է հա
մա ժո ղո վի մո դել, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա խմբա կա յին աշ խա տան քը տես նել Լևի նի 
ա ռա ջար կած էա կան ձևով:

3.1.6.2. Փո փո խութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը

Փո փո խութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը «այն մար դիկ են, ով քեր պա տաս խա նա
տու են կազ մա կեր պութ յուն նե րում փո փո խութ յուն ներն ուղ ղոր դե լու, կազ մա կեր պե լու 
և դ յու րաց նե լու հա մար»248: Ըստ Լևի նի մո դե լի` փո փո խութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցի չը 
հա մա կար գող է: Կա րող են լի նել փո փո խութ յուն նե րի մե կից ա վե լի ներ կա յա ցու ցիչ ներ. 
նրանք կա րող են խա ղալ տար բեր դե րեր, ներգ րավ ված լի նել Լևի նի   ե րեք քայ լե րից 
որ ևէ  մե կում: Փո փո խութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են լի նել ներ սի կամ դրսի 
մար դիկ, սա կայն նրանք պետք է վստա հե լի լի նեն այն մարդ կանց հա մար, ով քեր նրանց 
խնդրել են միա սին աշ խա տել: Հաշ վի առ նե լով կազ մա կերպ ա կան խո շոր փո փո խութ
յուն նե րի հետ կապ ված դի մադ րութ յու նը՝ հա ճախ ա ռա վե լութ յուն է դրսի էն տու զիաս տի 
մաս նակ ցութ յու նը, ով ա ռաջ նոր դում է բա րե փո խում նե րի ծրագ րի հիմ նա կան տար րե
րը: Դա մե ծա պես կշե ղի ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ան դամ նե րի նկատ մամբ թշնա
ման քը, ով քեր նույն պես ներգ րավ ված են կազ մա կերպ ա կան փո փո խութ յուն նե րում:

Ինչ պես նշված է վեր ևում, ոս տի կա նութ յան  խի զախ ղե կա վա րութ յու նը նույն պես 
վճռա կան դե րա կա տա րութ յուն ու նի հա ջող ված ու տևա կան փո փո խութ յուն նե րի հաս
նե լու գոր ծում: Հա ջող ված կազ մա կերպ ա կան փո փո խութ յուն նե րը կախ ված են փո փո
խութ յուն նե րի մեկ կամ ա վե լի էն տու զիաստ նե րի կամ փո փո խութ յուն նե րի ա ռաջ նոր դի 
առ կա յութ յու նից: Սրանք այն ա ռանց քա յին ան հատ ներն են, ով քեր ծա ռա յում են իբրև 
փո փո խութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, հրա պա րա կավ կապ ու նեն փո փո խութ յուն նե
րի հետ, գոր ծում են իբրև հա մո զող ու ազ դե ցիկ քա րո զիչ ներ կազ մա կեր պութ յան այն 
ան դամ նե րի շրջա նում, ով քեր դի մա կա յում են հե ռան կա րին:

3.1.6.3. Փո փո խութ յուն ներն ու քա ղա քա կա նութ յու նը

Ոս տի կա նութ յու նում բա րե փո խում նե րը միշտ էլ քա ղա քա կան բնույթ ունեն: Հա մա
պա տաս խան քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րի, ինչ պես նաև ոս տի կա նութ յան ա ռանց քա
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յին ղե կա վար նե րի ակ տիվ ու տե սա նե լի ա ջակ ցութ յու նը վճռո րոշ է փո փո խութ յուն նե
րի գոր ծըն թա ցի հա մար249: Ե թե չկա քա ղա քա կան կամք, հարկ կլի նի այն գտնել հան
րութ յա նը դրդե լու մի ջո ցով, որ պես զի վեր ջինս պա հան ջի փո փո խութ յուն ներ կա տա րել 
ոս տի կա նութ յու նում: Քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րը պետք է տես նեն, որ բա րե լավ ված 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցումն ար ժա նա ցել է   հան րության հա վա
նութ յանը:

3.1.6.4. Փո փո խութ յուն նե րի ամ րապն դումն ու օ րի նա կա նա ցու մը

Ա ռանց նոր գոր ծե լա կեր պի ար մա տա վոր ման ձևե րի` հին սո վո րութ յուն ներն ու կա ղա
պար նե րը կա րող են վերս տին ի հայտ գալ: Պետք է ձեռ նար կել մի քա նի քայ լեր, որ պես զի 
փո փո խութ յուն նե րը ժա մա նա կա վոր չլի նեն: Նման քայ լե րից մե կը բա րե փո խում նե րի գործ
ըն թա ցում հա ջող ված փո փո խութ յուն նե րի ա նընդ հատ հա ղորդ ման ա պա հո վումն է: Սա 
օգ նում է, որ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան ան դամ ներն ի րա զեկ ված լի նեն փո փո խութ յուն
նե րի գոր ծըն թա ցի օ գուտ նե րի մա սին:

Ամ րապն դու մը են թադ րում է խրա խու սանք նոր վար քագ ծի հա մար, ինչ պես նաև կազ
մա կեր պութ յան250 ա մե նօր յա գոր ծու նեութ յան մեջ այդ վար քագ ծի ակ տիվ նե րա ռում: Ա տես
տա վո րու մը և  պաշ տո նի բարձ րաց ման հա մա կար գե րը պետք է նե րա ռեն այդ սկզբունք
նե րը: Խրա խու սան քի հա մա պա տաս խան կա ռուց վածք ներ գտնե լը դյու րին չի լի նի, քա նի 
որ ո րո շա կի խրա խու սան քի ար ժե քի` անձ նա կազ մի ըն կա լում նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում 
փոխ վում են, որն իր գրավ չութ յան ա ռու մով ան դամ նե րի շրջա նում տար բեր է: 

Փո փո խութ յուն նե րի ար մա տա վոր ման մեկ այլ ե ղա նակ է ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յան հա մար փաս տե րի շա րադ րու մը, ո րը կո ռուպ ցիա յի կրճա տու մը կա պում է ծա ռա յութ յան 
հա մար սահ ման ված պատ մութ յան, ա վան դույթ նե րի և  ռազ մա վա րա կան նոր նպա տակ նե
րի հետ:

Պա տու հան 9: Փո փո խութ յուն նե րի բա րո յա կան վի ճա կի սահ մա նու մը

Եր բեմն ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում փո փո խութ յուն նե րին դիմա
դ րե լը չի կա րող ար տա ցո լել սե փա կան ցի նիկ շա հին առնչ վող ան հա տա կան ան 
հանգստութ յու նը, այլ, ա վե լի շուտ, աշ խա տա կից նե րի շրջա նում կազ մա կեր պութ յան 
հին բա րո յա կան վի ճա կի հա մա տեղ հանձ նա ռութ յու նը` ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յան, ղե կա վար նե րի ու աշ խա տա կից նե րի շրջա նում գործ ա նե լու ըն դուն ված ու հա
մա տեղ ձևը: Ե թե դա այդ պես է, ա պա ա ռա ջարկ վում է, որ  «կար ևոր փո փո խութ
յուն նե րի կա ռա վա րումն ա պա հո վի նոր մի ջա վայր ու ցան կա լի վի ճակ, ո րը հնա րա
վո րութ յուն է տա լիս ստեղ ծել բա րո յա կան նոր վի ճակ, որ ի մեջ  կազ մա կեր պութ յան  
մար դիկ կա րող են ի մաս տ դնել»251:
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Բա րո յա կան վի ճա կը կար ևոր է կազ մա կեր պութ յան կա յու նութ յան, աշ խա տան
քա յին հետ ևո ղա կա նութ յան և  ո րո շա կի ար ժեք նե րի, սկզբունք նե րի ու կա նոն նե րի 
հետ հա մա պա տաս խա նութ յան հա մար: Սրանք հա կա կո ռուպ ցիոն ռազ մա վա րութ
յան կար ևոր տար րեր են: Իբրև կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում փո փո խութ յուն նե րի 
արդ յու նա վետ կա ռա վար ման մաս` բա րո յա կան նոր վի ճա կի խթա նու մը, ո րը հա մա
պա տաս խա նում է կո ռուպ ցիան մեր ժե լուն, այդ պի սով, կար ևոր է: 

Այդ նպա տա կով փո փո խութ յուն նե րի ճիշտ ներ կա յա ցու ցիչ ներ գտնե լը և  ոս տի
կա նութ յան հրա մա նա տա րա կան շղթա յից է թի կա կան ղե կա վա րութ յան ա պա հո վու մը 
ո րո շիչ են այդ ռազ մա վա րութ յան հա ջո ղութ յան հա մար: Ռազ մա վա րա կան գնա հատ
ման փու լում և  ի րա կա նաց ման պլա նա վոր ման ժա մա նակ շար քա յին նե րին ներգ րա
վե լը նույն պես կար ևոր է բա րո յա կան նոր վի ճա կի ձևա վոր ման ու ներդր ման հա մար:

3.1.6.5. Փո փո խութ յուն նե րի արդ յու նա վետ կա ռա վար ման ցան կը

• Գտնել էա կան փո փո խութ յուն ներն ար դա րաց նե լու հզոր պատ ճառ.

 ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նում տե ղե կութ յուն ներ են պա հանջ վում  բա

րո յա կան հին վի ճա կը փո խե լու հա մար: Դա կա րող է հա մար վել նաև ընդ հա նուր 

հա յե ցա կարգ: Դա չի խո րա նում ման րա մաս նութ յուն նե րի մեջ, ինչ պես ռազ մա վա

րա կան պլա նա վոր ման փաս տա թուղ թը (տե՛ս  հա ջորդ քայ լը).

 կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րին պետք է հա մո զել, որ ի րա վի ճա կը պետք է փոխ

վի հա նուն ի րենց, ինչ պես նաև հա նուն հա սա րա կութ յան ան դամ նե րի:

• Ո րո շել նոր տե ղե կութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ կոնկ րետ քայ լե րը.

 ա ռա ջին հեր թին դա կպա հան ջի այն ո լորտ նե րի ման րակր կիտ քննար կում, որ տեղ 

փո փո խութ յուն ներն անհ րա ժեշտ են, և  այն ու ղի նե րը, ո րոն ցով կա րող են ա ռա

ջա նալ փո փո խութ յուն նե րը: Ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման վար ժութ յու նը, նե

րառ յալ ռիս կե րի գնա հա տու մը, այս ա ռու մով օգ տա կար է.

 հենց որ այդ ա մենն ար վի, ա վե լի հեշտ կլի նի ո րո շել, թե ինչ քայ լեր պետք է ձեռ

նարկ վեն կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու և  բա րե վար քութ յու նը բա րե լա վե լու հա մար` 

իբրև անհ րա ժեշ տութ յուն ո րոշ ված փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար.

 այս պա հին ա ռա ջադ րան քի մա սը փո փո խութ յուն նե րի փուլն ի րա կա նաց նե լու հա

մար անհ րա ժեշտ ռե սուրս ները (ֆի նան սա կան, ֆի զի կա կան) ու  ա ջակ ցութ յու նը 

(քա ղա քա կան, հա մայն քա յին) պար զելն է: Հար կա վոր է մշա կել կազ մա կերպ ա կան 

փո փո խութ յուն նե րի հստակ ցանկ և  ո րո շել  դրան ցից յու րա քանչ յու րին հաս նե լու 
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մի ջոց նե րը: Այս կե տում պետք է տե ղի ու նե նա փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցի 

հա մար փո փո խութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին գտնելն ու ընտ րե լը:

• Ինս տի տու ցիո նալ և  աշ խա տան քա յին մա կար դակ նե րում սկսել ո րո շա կի նա խա գծեր, 

ո րոնք ի րա կա նաց նում են փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցի հիմ նա կան նպա տակ նե

րը.

 հար կա վոր է ստեղ ծել նա խագ ծե րի թի մեր և  տալ նա խագ ծեր, ո րոնք հաս ցեա

գրված են բարձր ռիս կա յին ո րո շա կի ո լորտ նե րի, ինչ պես ո րոշ վել են ռիս կե րի վեր

լու ծութ յան մի ջո ցով:  Բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թացն ու ղու վրա պա հե լու հա մար 

ո րոշ ա րագ հաղ թա նակ ներ վաղ դրա կան փո փո խութ յուն նե րի ա ռու մով լայ նո րեն  

դի տարկ վում են իբրև էա կան:

Պա տու հան 10: Անձ նա կազ մի հա վա քագ րու մը և  ընտ րութ յու նը

Անձ նա կազ մի հա վա քագ րումն ու ընտ րութ յու նը սո վո րա բար ոս տի կա նութ յան բա
րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցի սկզբում հրա տապ ու շադ րութ յուն են պա հան ջում: Այն 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում, որ տեղ  ա պա ցույց կա զգա լի կո ռուպ ցիա յի կամ 
հա կաի րա վա կան վար քագ ծի մա սին, պետք է ձեռ նարկ վեն ստուգ ման ըն թա ցա կար գեր 
ոս տի կա նութ յան նախ կին աշ խա տա կից նե րի նկատ մամբ, ով քեր փոր ձում են շա րու նա
կել ի րենց աշ խա տան քը: Այն ոս տի կան նե րին, ով քեր հա մա գոր ծակ ցում են և  անց նում 
ստուգ ման գոր ծըն թա ցը,  պարգ ևատ րում են կամ բարձ րաց նում նրանց աշ խա տա վար
ձը: Դա օգ նում է ամ րապն դե լու փո փո խութ յուն նե րի կար ևո րութ յու նը և  ա պա հո վում 
ա վե լի շատ հա մա գոր ծակ ցութ յուն շար քա յին ոս տի կան նե րի հետ: Ոս տի կա նութ յան 
վե րա պատ րաստ ման ա կա դե միա նե րում ու սում նա կան ծրագ րի փո փո խութ յուն նե րը և  
ոս տի կան նե րի աշ խա տա վար ձե րի կա նո նա վոր վճա րում նե րի հա մա կար գի երաշ խա
վո րու մը պա հան ջում են բա րե փո խում ներ, ո րոնք կա րող են ա պա հո վել վաղ խրա խու
սանք և  օգ նել հա մո զե լու հո ռե տես նե րին, որ ար ժի բա րե փո խում ներ ա նել:

• Ակ տիվ քայ լեր ձեռ նար կել նոր բա րե փո խում ներն «ամ րապն դե լու» հա մար.

 ինս տի տու ցիո նալ ըն թա ցա կար գե րը պետք է ամ րապն դեն այն փո փո խութ յուն նե

րը, ո րոնք ներ կա յաց վել են պարգ ևատ րում նե րի՝ նոր հա մա կար գի և հ նե րը պատ

ժե լու նպա տա կով: Ներ քին աու դի տի և  վե րահս կո ղա կան այլ հա մա կար գե րը (տե՛ս 

Գ լուխ 5) պետք է ի րենց ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նեն նոր բա րե փո խում նե րի 

օ րա կար գի վրա, ո րո շա կի դեր ու նե նան բա րե փո խում ներն ու ղու վրա պա հե լու 

հար ցում: Աշ խա տա տե ղում ու սու ցու մը և  ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման ծրագ րե րը 

պետք է ամ րապն դեն նոր օ րա կար գը.
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 մշտա դի տարկ ման ու վե րահս կո ղութ յան  հա մա կար գու մը էա կան նշա նա կութ յուն 

ու նեն փո փո խութ յուն ներն անձ նա կազ մի վար քագ ծում ար մա տա վո րե լու և  կա յուն 

դարձ նե լու գոր ծում.

 ար տա քին վե րահս կո ղութ յունն ու ու սում նա սի րութ յու նը կա րող են կեն սա կան դե

րա կա տա րութ յուն ու նե նալ փո փո խութ յուն նե րի և  բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ կա

տար վող ա ռա ջըն թա ցը մշտա դի տարկ ման են թար կե լու գոր ծըն թա ցում: Ար տա քին 

վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գու մը (տե՛ս Գ լուխ 7) պետք է ար տա ցո լի բա րե փո

խում նե րի նոր օ րա կար գը: Ա զատ ու քննա դա տա կան լրատ վա մի ջոց նե րը, ինչ պես 

նաև տե ղե կաց ված ու ակ տիվ հա սա րա կութ յու նը նույն պես պետք է խրա խուս վեն, 

որ պես զի     ե րաշ խա վոր վի ոս տի կա նութ յանն իր գոր ծու նեութ յան մա սին ու ղարկ

վող ար ձա գան քը: Այն տեղ, որ տեղ ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յու նը վե րա դառ

նում է «հին ձևե րին», հարկ կա գոր ծի դնել մե խա նիզմ ներ, ո րոն ցով այդ հետ դար ձի 

մա սին կի րա զե կեն, և  ոս տի կա նութ յու նը կա րող է ձեռ նար կել գոր ծո ղութ յուն ներ, 

որ պես զի վե րա դառ նան նո րին. 

• Ստեղ ծել բա րե փո խում նե րի մշտա դի տարկ ման (մո նի թո րին գի) և  բա րե փո խում նե րի 

գոր ծըն թաց նե րում հան դի պող թե րութ յուն նե րի և  հիմ նախն դիր նե րի մա սին ի րա զեկ

ման  ան կախ մի ջոց ներ:

• Կա ռա վա րութ յուն նե րը պետք է պա տաս խա նա տու լի նեն բա րե փո խում նե րի ա վե լի 

ըն դար ձակ մի ջա վայ րի հա մար.

 ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րը պետք է լի նեն ա վե լի ըն դար ձակ պե տա կան 

ու բյու րոկ րա տա կան բա րե փո խում նե րի մա սը: Լի նե լով ոս տի կա նութ յան բա րե

փո խում նե րի հա ջո ղութ յան հա մար կա ռա վա րութ յան վճռա կան կող մե րից մե կը` 

ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը պետք է լի նի բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա

ցի մի մա սը՝ հաշ վի առ նե լով շատ երկր նե րում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 

մա տուց ման քա ղա քա կա նութ յան հա մար նրա վճռա կան պա տաս խա նատ վութ

յու նը և  վար չա կան ա ջակ ցութ յու նը: Ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րը կա րող են 

հա ջող վել և  կա յուն լի նել, ե թե  ա վե լի ըն դար ձակ մի ջա վայ րում առ կա են դրա կան 

փո փո խութ յուն ներ: Օ րի նակ՝ ե թե քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րը շա րու նա կում են 

ի րենց կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յու նը, ա պա այդ հա մա տեքս տում քիչ պատ ճառ

ներ կամ խթան ներ կան ոս տի կան նե րի հա մար, որ նրանք ազ նիվ լի նեն:
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Պա տու հան 11: Տար բեր հա մա տեքս տեր, կո ռուպ ցիա յի տար բեր ձևեր

«Կո ռուպ ցիան զար գա ցող երկր նե րում էա կա նո րեն տար բեր վում է: Իր բազ մա զա նութ
յան պատ ճա ռով կո ռուպ ցիան դժվար է նվա զա գույ նի հասց նել կամ վե րահս կել, ուս տի կա
ր ևոր է քննել կո ռուպ ցիա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և  հա կա կո ռուպ ցիոն ջան քե րը, այդ 
թվում՝ քա րո զար շավ նե րի մշա կույ թը, կազ մա կեր պու մը և  արդ յու նա վե տութ յու նը՝ միա ժա
մա նակ քննար կե լով ա վե լի հա մընդ հա նուր ռազ մա վա րութ յուն, ո րը վեր ջերս է մշակ վել»252:

Բա րե փո խում նե րը դա տարկ տե ղում տե ղի չեն ու նե նում: Բա րե փոխ ման ցան կա ցած 
ի րա կա նա ցում տե ղի է ու նե նում ո րո շա կի ազ գա յին ու կազ մա կեր պա կան հա մա տեքս
տում: Սրանք են և  պետք է լի նեն էա կան նկա տա ռում ներ, երբ գոր ծը հաս նում է կոնկ
րետ հա կա կո ռուպ ցիան ռազ մա վա րութ յան ընտ րութ յա նը (ստորև տե՛ս  Ջի րո դոն)253: Ան
ցու մա յին ու հետ կոնֆ լիկ տա յին հա սա րա կութ յուն նե րում նա խորդ փոր ձը հաս տա տում 
է, որ «հա ճախ լուրջ ջան քեր չեն գոր ծադր վում, որ պես զի փո խեն դա սըն թաց նե րի նյու
թե րը և  մե թո դա բա նութ յու նը, որ պես զի ա պա հո վեն տե ղա կան մշա կույ թի նկատ մամբ 
հար գան քը և  այն ըն դու նեն», հա ճախ «չկա հա մա կարգ ման որ ևէ ծրա գիր, որ պես զի 
ա պա հով վի վե րա պատ րաստ ման մշակ ման ու անց կաց ման հա մա պա տաս խան ու հա
մար ժեք հա մա գոր ծակ ցութ յուն»254: Սա օգ նութ յուն տրա մադ րող օ տա րերկր յա գոր
ծա կա լութ յուն նե րի՝ հա ճա խա կի հան դի պող սխալն է, ո րոնք չա փից ա վե լի հա ճախ են 
խթա նում ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման նկատ մամբ միև նույն մո տե
ցու մը: Հետ ևա բար վե րա պատ րաստ ման նյու թերն ու մե թոդ նե րը պետք է ար տա ցո լեն 
տե ղա կան պայ ման նե րը և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը, ինչ պես նաև հետ ևո ղա կան լի նեն 
կազ մա կեր պութ յան հա մար սահ ման ված ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րի ա ռու մով:

Սա նշա նա կում է, որ վե րա պատ րաս տու մը պետք է ար տա ցո լի ո րո շա կի սո ցիա
լա կան մար տահ րա վեր ներ, այդ թվում՝ անգ րա գի տութ յու նը, ե թե  կո ռուպ ցիա յի դեմ 
պայ քա րում պետք է ա ռա ջըն թաց գրանց վի: Օ րի նակ՝ ե թե ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի մա տուց ման նա խորդ պատ մութ յունն այն պի սին էր, որ  ոս տի կա նա կան ծա ռա
յութ յու նում գե րիշ խում էր մեկ էթ նիկ կամ հա սա րա կա կան խումբ, իսկ  այլ խմբե րի ան
դամ ներն ի րենց հե տապնդ ված էին զգում և  շա հա գործ վում ոս տի կա նութ յան կող մից, 

Գործ նա կան ի րա կա նա ցու մը 
կոնկ րետ հա մա տեքս տում

4
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ա պա վե րա պատ րաս տումն ու այլ տե սա կի ռազ մա վա րութ յու նը պետք է կար գա վո րի 
այդ լար վա ծութ յու նը և  ար տա ցո լի ոս տի կա նութ յան կո ռուպ ցիա յի հետ ևանք նե րը: Կո
ռուպ ցիան նվա զեց նե լու մե թոդ նե րի մշա կու մը պետք է ան պայ ման ար տա ցո լի  անց յա լի 
այդ լար վա ծութ յու նը և  ներ կա յաց նի ռազ մա վա րութ յուն, ո րը կնվա զեց նի դրա ազ դե
ցութ յու նը ոս տի կա նութ յան պար տա կա նութ յուն նե րի255 պատ շաճ կա տար ման վրա: Ոս
տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յու նում ա ռանց քա յին  պաշ տոն նե րում որ ևէ էթ նիկ խմբի 
գե րիշ խա նութ յու նը չա պա հո վե լը, և  այն, որ պաշ տոն նե րը տրվում են ար ժա նիք նե րի, այլ 
ոչ թե ազ գակ ցա կան կա պե րի կամ ծա նո թութ յուն նե րի հի ման վրա, այս ուղ ղութ յամբ 
կար ևոր քայլ է:

Ոս տի կա նութ յու նում մշտա կան կո ռուպ ցիա յի հա մար հզոր խթան նե րը կլի նեն, քա նի 
դեռ մնում են ա վե լի լայն կա ռուց ված քա յին խթան նե րը, օր.՝  Աֆ ղանս տա նում ա փիո նի 
մշա կու մը, ան ցու մա յին երկր նե րում սահ մա նա յին գո տու եր կայն քով մաք սա նեն գութ յան 
հնա րա վո րութ յուն նե րը: Այդ խթան նե րը պետք է ա պա մոն տաժ վեն՝ իբրև արդ յու նա վետ 
վե րա պատ րաստ ման ու փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման նա խա պայ ման: Ոս տի կա
նութ յու նում կո ռուպ ցիան շա րու նա կե լու հնա րա վո րութ յուն ներն ու գայ թակ ղութ յու նը 
վե րաց նե լու գոր ծում սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը նույն
պես կեն սա կան դե րա կա տա րութ յուն ու նեն:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տե ղա կան ոս տի կա նութ յան և  կա ռա վա րութ
յան կող մից փո փո խութ յուն նե րի շար ժիչ ու ժը հա ճախ դանդաղում է, թույլ է կամ ան գամ 
գո յութ յուն չու նի, հատ կա պես կար ևոր է  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ սում 
ա ջակ ցութ յուն ստեղ ծե լը, մաս նա վո րա պես՝ ան ցու մա յին ու հետ կոնֆ լիկ տա յին երկրնե
րում, ե թե հա կա կո ռուպ ցիոն բա րե փո խում նե րի հա մար պետք է լի նի նպաս տա վոր քա
ղա քա կան մի ջա վայր (այս թե մա յի վե րա բեր յալ տե՛ս Գլուխ 1): Նրանք, ով քեր զգա ցել են 
ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի առկայությունը, պետք է ա ջակ ցութ յուն ստա նան փո
փո խութ յուն նե րի հա մար քա ղա քա կան ճնշում  ա ռա ջաց նե լու հար ցում: Թե պետ վնա
սա կա րութ յան մա սին նրանց հա մո զե լը կա րող է բարդ չլի նել, հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջոց
նե րը հրա պա րա կավ քա րո զե լուն և դ րանց ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լուն նրանց մղելն 
ա վե լի դժվար կլի նի: Հա ճախ նրանք ա հա բեկ ված ու վա խե ցած կզգան կամ էլ ան գամ 
կլինեն անվս տահ, թե արդ յոք ի րենք պետք է ա ջակ ցեն նմա նօ րի նակ փո փո խութ յուն նե
րի256:

Այս պի սով՝ ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լա վու մը հա ճախ պա հան ջե լու է 
հան րութ յան կրթում և  ա ջակ ցութ յուն, ինչ պես նաև վե րա պատ րաս տում ոս տի կա նութ
յան ան դամ նե րի հա մար: Դա նե րա ռում է հիմ նախնդ րի բնույ թի մա սին ի րա զեկ վա ծութ
յան բարձ րա ցում, ա ջակ ցութ յան տրա մադ րում հա մայն քի հա սա րակ ժո ղովր դի խմբե րի 
ձևա վոր ման ու գոր ծու նեութ յան հա մար, ա ջակ ցութ յուն  ինս տի տու ցիո նալ ու գոր ծըն
թաց նե րի բա րե փո խում նե րին, ո րոն ցով պայ քա րում են կո ռուպ ցիա յի դեմ և խ րա խու
սում հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ ի րա զե կել կո ռուպ ցիա յի դեպ քե րի մա սին:

Ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նող երկր նե րում շատ քա ղա քա կան 
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է լի տա ներ ամ բողջ հոգով հա վա տա րիմ չեն լինի գոր ծըն թա ցին՝ հաշ վի առ նե լով  այն 
հան գա ման քը, որ նրանք հա ճախ շա հեր ու նեն հին ձևե րում: Մի ջազ գա յին դո նոր նե րի 
շրջա նում փո փո խութ յուն նե րին ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րելն անհ րա ժեշտ է այն տեղ, որ
տեղ քիչ կամ ընդ հան րա պես որ ևէ քա ղա քա կան շահ կամ կա րո ղութ յուն ներ չկան: Մի
ջազ գա յին դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րը հա ճախ ա ջակ ցութ յուն են ցու ցա բե րում այդ 
գոր ծու նեութ յա նը: Օ րի նակ՝ Ին դո նե զիա յում դո նոր ներն ա ջակ ցել են հան րութ յա նը, որ
պես զի այն ղե կա վա րի “Police Watch”  կազ մա կեր պութ յու նը, ո րը մարդ կանց կրթում ու 
կազ մա կեր պում է կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ և  քա րո զար շավ ներ է կազ մա կեր պում ոս
տի կա նութ յան հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը257 բա րե լա վե լու նպա տա կով փո փո խութ յուն
ներ կա տա րե լու  վե րա բեր յալ:  Տե ղի քա ղա քա կան ու ոս տի կա նութ յան ա ռաջ նորդ ների 
գտնելն ու նրանց խրա խու սե լը, որ պես զի  ոտ քի կանգ նեն հա կա կո ռուպ ցիոն բա րե փո
խում նե րի հա մար, պետք է լի նի  դո նոր նե րի մի ջին և  եր կա րա ժամ կետ նպա տա կը, ե թե 
դա հնա րա վոր չէ ա նել ան մի ջա պես կամ կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում:

4.1. Անգ րա գի տութ յան մար տահ րա վե րը

Ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում նե րի մի մար տահ րա վեր է ոս տի կա նութ յան անգ րա
գի տութ յու նը, հատ կա պես զար գա ցող ու ո րոշ հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րում: Ոս տի
կա նութ յան վե րա պատ րաստ ման գոր ծում ներգ րավ ված մար դիկ չպետք է հա մա րեն, որ 
ոս տի կան նե րի գրա գի տութ յու նը այդ պի սին էլ պետք է լի նի:  Օ րի նակ՝ հաշ վար կել են, 
որ Աֆ ղանս տա նի ազ գա յին ոս տի կա նութ յան մո տա վո րա պես 70 տո կո սը գրա գետ չէ258: 
Պարզ վել է, որ ՄԱԿի խա ղա ղա պահ ա ռա քե լութ յուն նե րի ազ գա յին մի քա նի քա նա
կա կազ մե րի անձ նա կազ մը գրա գի տութ յան ցածր աս տի ճան ու նի: Մինչև գրա գի տութ
յան աս տի ճա նը չբարձ րա նա, վե րա պատ րաստ մանն ուղղ ված բո լոր ջան քե րը մե ծա պես 
կխո չըն դոտ վեն: Հետ ևա բար ոս տի կան նե րի էա կան անգ րա գի տութ յան   մի ջա վայ րում 
հա կա կո ռուպ ցիոն վե րա պատ րաս տու մը պետք է ծրագր վի  այն բա նի հի ման վրա, որ 
նախ քան հա տուկ հա կա կո ռուպ ցիոն թե մա նե րի շուրջ ծրագ րե ր վարելը  թի րա խա յին 
խմբե րում պետք է ա պա հով վի    գրա գի տութ յան ո րո շա կի շեմ:

Ի՞նչ կա րե լի է ա նել: Վե րա պատ րաստ ման այլ ո լորտ նե րում, ինչ պես օ րի նակ՝ ոչ գ րա
գետ աշ խա տող նե րի շրջա նում անվ տանգ աշ խա տան քա յին  պրակ տի կա յի վե րա բեր յալ 
վե րա պատ րաս տու մը, գործ նա կան ցու ցադ րութ յուն նե րը, ո րոնք թույլ են տա լիս ներ կա
յաց նել բա նա վոր բա ցատ րութ յուն ներ և  հար ցաքն նութ յուն վե րա պատ րաստ վող նե րի 
կող մից,  ա պա ցու ցել են, որ ինչոր ար ժեք ու նեն: Փոր ձի վրա հիմն ված վե րա պատ րաստ
ման մե թոդ նե րը, ո րոնք նե րա ռում են նմա նա կում և  դե րա յին խաղ, հա կա կո ռուպ ցիոն 
վե րա պատ րաստ ման ժա մա նակ կա րող են ներ կա յաց նել ո րոշ տար բե րակ ներ: Օ րի նակ՝ 
ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յու նը կա րող է են թարկ վել դե րա յին խա ղի կամ նմա
նակ ման վար ժութ յան կան գառ նե րի առումով,  ո րում ու շադ րութ յու նը կենտ րո նա ցած 
է ճա նա պարհ նե րից օգտ վող նե րից կա շառք ստա նա լու վրա: Այ սօ րի նակ վար ժութ յու նը 
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նե րա ռում է ի րա վի ճա կի ճիշտ ու սխալ կող մե րի բա նա վոր քննար կում, և  բա ցա հայտ 
հղում է ար վում այ դօ րի նակ ի րա վի ճակ ներն իբրև սխալ սահ մա նող   ղե կա վար ման զա
նա զան աղբ յուր նե րին (ո րոնք, ան շուշտ, գրա վոր են):

Մնում է հիմ նա կան սահ մա նա փա կու մը, որ մինչև ոս տի կա նութ յու նը    չկա րո ղա նա 
վկա յա կո չել  ու հաս կա նալ այն պի սի գրա վոր նյու թեր, ինչ պի սիք են՝ հա մա պա տաս խան 
կա նոն նե րը, նոր մե րը կամ վար վե ցո ղութ յան կա նո նագր քե րը, նրա հա մար հա սա նե լի 
չեն լի նի բա րե խիղճ ու է թի կա կան  ոս տի կա նութ յան գոր ծե լա կեր պի  հիմ նա կան նոր
մա տիվ ու ղե ցույց նե րը: Այն երկր նե րում, որ տեղ առ կա է ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից
նե րի գրա գի տութ յան ցածր մա կար դակ, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի  պլա նա վո րու մը 
պետք է նա խա պես հաշ վի առ նի   ֆունկ ցիո նալ գրա գի տութ յան հար ցը:

4.2. Կո ռուպ ցիա յի կապն այլ հար ցե րի հետ

Կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու կազ մա կերպ ա կան փո փո խութ յուն նե րը պետք է ու շա
դրութ յուն հատ կաց նեն հա սա րա կութ յան առջև ծա ռա ցած  այլ մար տահ րա վեր նե րի ևս: 
Օ րի նակ՝ մինչև որ ոս տի կան նե րը չվար ձատր վեն լավ ու կա նո նա վոր կեր պով, նրանք 
կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ ա վե լի խո ցե լի են լի նե լու, ան գամ ե թե ան ցել են հա կա կո
ռուպ ցիոն վե րա պատ րաս տում: Շատ ոս տի կան ներ, ով քեր կո ռում պաց ված են, գի տեն, 
որ ի րենք դա ա նում են. պար զա պես նրանք ո րո շել են ա մեն դեպ քում այդ պես գոր ծել: 
Սա կա րող է լի նել այն պատ ճա ռով, որ մեծ գու մար է վտանգ ված, կամ հա մայն քում, կամ 
ի րենց սե փա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում հզոր խմբերն ա հա բե կում են: Հետ ևա բար 
քա ղա քա կան կա ռա վար ման ու կազ մա կեր պա կան ղե կա վա րութ յան հիմ նախն դիր նե րի 
ու սում նա սի րութ յու նը և կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմբա վո րում նե րից ու դաշ տա յին 
հրա մա նա տար նե րից ե կող սպառ նա լիք նե րի դեմ պայ քա րը հա ճախ կար ևոր են լի նե լու 
այն պայ ման նե րը սահ մա նե լու ժա մա նակ, երբ ոս տի կա նութ յու նում նվա զած կո ռուպ
ցիան մարդ կայ նո րեն հնա րա վոր է դառ նում: Քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րը պետք է ցու
ցադ րեն ազն վո րեն գոր ծե լու կար ևո րութ յու նը և  ար ձա գան քեն ու ե րաշ խա վո րեն, որ 
գոր ծող կա ռա վար ման հա մա կար գե րը ճիշտ բան ա նե լիս ա ջակ ցում են ոս տի կա նութ
յա նը: Հա ճախ դա նշա նա կում է, որ նրանք ի րենք ի րենց տա րան ջա տում են մաս նա վոր 
հատ վա ծի կո ռուպ ցիա յի հայտ նի ձևե րից ու կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յու նից և 
 հա վա տար մութ յուն են ցու ցա բե րում ա վե լի ըն դար ձակ տնտե սա կան ու սո ցիա լա կան 
փո փո խութ յուն նե րին, ո րոնք նվա զեց նում են ոս տի կա նութ յան կո ռուպ ցիա յի հնա րա վո
րութ յուն նե րը:

1ին գլխում ներ կա յաց ված է մի աղ յու սակ, որ տեղ սահ ման վում են չորս երկր նե րից 
յու րա քանչ յու րում ոս տի կա նութ յու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի ո րոշ հիմ նա կան բնու թա
գրեր: Շա հագր գիռ ըն թեր ցող ներն ա վե լի շատ տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու հա մար կա
րող են վկա յա կո չել այդ աղ յու սա կը:
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Պա տու հան 12: Մշա կո՞ւյթ, թե՞ վե րահս կո ղութ յուն

«Մինչ ո րոշ մշա կույթ ներ հեշ տութ յամբ երկ խո սում են բա րո յա կա նութ յան, է թի
կա յի ու ար ժեք նե րի վրա հիմն ված սկզբունք նե րի շուրջ, զար գաց ման բնա գա վա ռի 
աշ խա տա կից նե րը գտնում են, որ, օ րի նակ, շատ հետ գա ղու թա յին ֆրան սաֆ րիկ յան 
մշա կույթ նե րում, ինչ պես նաև Ար ևել յան Եվ րո պա յի հետ կո մու նիս տա կան երկր նե րում 
մար դիկ դժվա րութ յուն ներ ու նեն ի րենց աշ խա տան քը ղե կա վա րե լու նպա տա կով  է թի
կա յի սկզբունք նե րը նե րա ռե լու հար ցում: Ա վե լի շատ սո վոր լի նե լով իշ խել օ րեն քով, 
թույլտ վութ յուն ներ հայ ցե լուն, խիստ հիե րար խիկ բյու րոկ րա տիա յին՝ այս ծա նոթ գոր
ծե լա կեր պը պար զա պես հաղ թում է ըստ հա յե ցո ղութ յան ո րո շում նե րի կա յաց մա նը… 
Հա մա պա տաս խա նութ յան մե խա նիզմ նե րի, կա ռա վար ման և  ար տա քին վե րահս կո
ղութ յան ամ րապն դու մը, հա վա նա կան է, ա վե լի լավ արդ յունք ներ կտան»259:
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Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ա ռա ջըն թա ցը կախ ված է այն նյու թերն ու մե թոդ նե րը 
գտնե լուց, ո րոնք դժվա րաց նում են կո ռուպ ցիան, իսկ  չկո ռում պաց ված մնա լը ա վե լի է 
դյուրացնում այդ առաջընթացը: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում տեղ կա   ա վե
լի շատ գնա հատ ման հա մար, թե ինչն է նվա զեց նում կո ռուպ ցիան: Հնա րա վոր է  ա ռաջ 
գնալ այլ բա ժին նե րից ստաց ված ու սում նա սի րութ յուն նե րի հի ման վրա, ո րոնք կա ռա
ջար կեն կոնկ րետ գոր ծիք ներ ու մո տե ցում ներ, ո րոնք, հա վա նա կան է, շա հա վետ կլի նեն:

5.1. Ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման դա սե րը

• Այն ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, ո րոնց առջև ծա ռա ցած են այն պի սի խո

շոր կազ մա կերպ չա կան հիմ նախն դիր ներ, ինչ պի սին է հա մա կար գա յին կո ռուպ

ցիան, սո վո րա բար չեն գործում, որ պես զի ձեռ նար կեն ռազ մա վա րա կան գնա

հա տում ներ, և  պա հան ջում են   մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի  ու օտա րերկր յա 

կազ մա կեր պութ յուն նե րի օգ նութ յու նը՝ հա մա պա տաս խան փոր ձա ռութ յամբ ու 

հմտութ յուն նե րով:

• Պատ շաճ ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման հա մար պա հանջ վում է ա պա ցույց նե րի 

ըն դար ձակ հիմք, այդ թվում՝ տվյալ նե րի պաշ տո նա կան ու ոչ պաշ տո նա կան աղբ

յուր ներ:

• Հա սա նե լի են մի շարք գոր ծիք ներ, ո րոն ցով ստա նում են որ քան հնա րա վոր է շատ 

արդ յունք ներ: Տվյալ նե րի հա մա պար փակ հա վա քա ծու ստա նա լու նպա տա կով 

պետք է օգ տա գործ վեն մե կից ա վե լի գոր ծիք ներ: Կար ևոր է օգտ վել գոր ծիք նե

րից, ո րոնք տվյալ ներ են ա պա հո վում վեր լու ծութ յան    տար բեր մա կար դակ նե րի 

հա մար, ու սում նա սի րում են կազ մա կեր պութ յան և՛ դուր սը, և  նե՛րսը:

• Վեր լու ծա կան նպա տակ նե րով ու շադ րութ յան կի զա կե տում պետք է լի նեն ռազ մա

վա րա կան մտա հո գութ յուն ա ռա ջաց նող ո րո շա կի վար քագ ծի նմուշ ներն ու կենտ

րո նա ցում նե րը: Ռիս կե րի վեր լու ծութ յան նպա տա կով կենտ րո նը պետք է լի նեն 

վտան գա վոր գոր ծու նեութ յու նը, գտնվե լու վայ րե րը և  անձ նա կազ մի ան դամ նե րի 

կեն սագ րութ յուն նե րը, ոչ թե թե լադր վի   տխրահռ չակ ե զա կի մի ջա դե պե րով (թե

Եզ րա կա ցութ յուն ներ, քա ղած 
դա սե րը և  հա ջո ղութ յան 
գոր ծոն նե րը: Գլուխ 9

5
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պետ պետք է ու սում նա սիր վեն նաև, թե կազ մա կեր պութ յան համ բա վը մեկ մի

ջա դե պի հրա պա րա կայ նաց ման  հա կա ռակ ազ դե ցութ յան հետ ևան քով ինչ պես է 

տու ժել ):

• Վեր լու ծութ յունն իր բնույ թով պետք է ամ բող ջա կան լի նի, ու սում նա սի րի բո լոր 

մա կար դակ նե րը, տար բեր փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում և  ցան ցե րում, ո րոն ցում 

ներգ րավ ված է ոս տի կա նութ յու նը: Այն պի սի գոր ծիք ներ, ինչ պի սիք են ազ դե ցութ

յան քար տե զագ րու մը և  ու ժա յին դաշ տի վեր լու ծութ յու նը, կա րող են օգ նել էա կան 

ու ժերն ու ազ դե ցութ յուն նե րը պար զե լու և  քար տե զագ րե լու ժա մա նակ, ո րոնք նե

րազ դում են     ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ սում և դ րանց շուրջ 

ազն վութ յան մի ջա վայ րի վրա:

• Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում ոս տի կա նութ յանն սպառ նա ցող ռիս կե րը 

ոչ թե զուտ նյու թա կան են, այլ համ բա վին առնչ վող, հետ ևա բար բարձր ռիս կա յին 

ո լորտ նե րում, ինչ պի սին կո ռուպ ցիան է, արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցութ յան ռազ

մա վա րութ յու նը կար ևոր է:

• Ինչ պե՞ս ար ձա գան քել ո րո շա կի ռիս կե րի և  ռազ մա վա րա կան այլ մար տահ րա վեր

նե րին. դրանց վե րա բեր յալ ո րո շում նե րը պետք է կա յաց վեն այն մա սով, թե ինչն է 

ի րա գոր ծե լի, ոչ թե գլո բալ ա ռու մով որն է լա վա գույն փոր ձը: Այս տեղ ի րա գոր ծե

լիութ յու նը վե րա բե րում է այն բա նին, թե ինչն է ըն դու նե լի, մատ չե լի, գործ նա կա

նում ի րա կա նաց վող, հետ ևա բար՝ կա յուն:

Պա տու հան 13: Ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման ու գնա հատ ման ստո րա բա
ժան ման ստեղ ծու մը

«Որ ևէ բա րե փոխ ման գոր ծըն թաց պա հան ջում է հիմ նա կան խումբ, ո րը կգոր ծի 
իբրև բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման շար ժիչ: Այդ խում բը պա տաս խա նա տու է լի
նե լու ռազ մա վա րութ յան և  նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հա մա կարգ ման հա մար:

Ոս տի կա նութ յան բա րե փո խում ներն ա վե լի շուտ գոր ծըն թաց են, ոչ թե պատ րաս
տի ապ րանք, թե պետ բա րե փո խում նե րի հա մար սահ ման ված նպա տակ նե րը պետք է 
շա րու նա կեն ղե կա վա րել  դրան հա ջոր դող գոր ծըն թա ցը: Այդ պի սի ստո րա բա ժա նու
մը կա րող է դեր խա ղալ ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տարկ ման գոր ծում՝ իբրև ար ձա գանք 
ստա նա լով տվյալ ներ՝ ըն դուն ված տար բեր ռազ մա վա րութ յուն նե րից՝ այդ պի սով տե ղե
կաց նե լով այդ ռազ մա վա րութ յունն ըն դու նե լու կամ դրանք փո խա րի նե լու մա սին ո րո
շում ներ՝ ըստ այն բա նի, թե որ քան լավ են աշ խա տում այդ ռազ մա վա րութ յուն նե րը»:
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5.2. Մի ջամ տութ յուն նե րի դա սե րը260

• Կազ մա կերպ ա կան փո փո խութ յուն նե րը հա ճախ պա հան ջում են շատ ա վե լին, քան վե

րա պատ րաս տու մը: Վե րա պատ րաս տու մը պետք է կի րառ վի այն տեղ, որ տեղ կա րող է 

նպաս տել վե րա բեր մուն քի ու վար քագ ծի փո փո խութ յուն նե րին:

• Շա հագր գիռ կող մե րին ընդգր կել վե րա պատ րաստ ման նա խագծ ման գոր ծում: Նրանք 

կա րող են դի մադ րել դրա կան փո փո խութ յուն նե րին, ուս տի նրանց ներգ րավ վա ծութ յու

նը վե րա պատ րաստ ման նա խագծ ման փու լում ա վե լի հա վա նա կան է հաղ թա հա րի կամ 

նվա զեց նի դի մադ րութ յու նը, քան ե թե նրանք ընդգրկ ված չեն:

• Ու սուց ման նպա տակ նե րը պետք է հստակ կեր պով հա ղորդ վեն վե րա պատ րաստ վող նե

րին: Այն նպա տակ նե րի սահ մա նու մը, ո րոնք ձևա կեր պում են վար քագ ծի կոնկ րետ նպա

տակ ներ, վե րա պատ րաստ վող նե րին ա վե լի շուտ կմղեն դրանց ուղ ղութ յամբ ու կնպաս

տեն տե ղե կատ վութ յան դրա կան փո խանց մա նը:

• Ու սուց ման կար ճա ժա մա կետ ու եր կա րա ժամ կետ նպա տակ նե րի սահ մա նու մը նպաս

տում է  դրա կան փո խանց մա նը՝ ի տար բե րութ յուն միայն եր կա րա ժամ կետ նպա տակ նե

րին ա պա վի նե լուն:

• Բո վան դա կութ յան հա մար ժե քութ յու նը շատ կար ևոր է: Վե րա պատ րաստ վող ներն ա վե լի 

շուտ կսո վո րեն ու հմտութ յուն ներ կզար գաց նեն, ե թե սերտ կապ են տես նում վե րա պատ

րաստ ման նպա տակ նե րի ու ի րենց աշ խա տան քա յին ա ռա ջադ րանք նե րի ու աշ խա տան

քա յին մի ջա վայ րի միջև:

• Ու սու ցու մը պետք է ա պա հո վի պրակ տի կա և  հե տա դարձ կա պի հնա րա վո րութ յուն ներ: 

Ճա նա չո ղա կան կամ մտա վոր վար ժութ յուն ներն ու ցան կա լի վար քագ ծի գոր ծադ րումն 

օ ժան դա կում են ու սուց ման գոր ծըն թա ցին և  վե րա պատ րաստ ման նպա տակ նե րին հաս

նե լուն: Դե րա յին խա ղե րը և ն մա նա կում ներն այդ նպա տա կին ծա ռա յող  մե թոդ ներ են:

• Չա փից ա վե լի տե ղե կատ վութ յու նը վտան գում է արդ յու նա վետ ու սու ցու մը: Սո վո րող նե

րը կա րող են միա ժա մա նակ սո վո րել միայն այդ քան: Հար կա վոր է բա ցա ռել կողմ նա կի 

տե ղե կութ յուն նե րը և  նե րա ռել միայն այն տե ղե կատ վութ յու նը, որն ան մի ջա կա նո րեն հա

մա պա տաս խա նում է ու սուց ման նպա տակ նե րին:

• Վե րա պատ րաստ ման ակ տիվ մե թոդ նե րը սո վո րա բար նա խընտ րե լի են ա վե լի պա սիվ, 

դա սա խո սութ յուն ներ կար դա լու ո ճից: Ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման հա մա պա տաս

խան ու սխալ ձևե րի ցու ցադ րութ յունն օգ տա կար է՝ հի շե լով այն հան գա ման քը, որ վե րա

պատ րաստ վող նե րը սո վո րում են դի տար կում ներ ա նե լու մի ջո ցով: Այդ նպա տա կով կա

րող են օգ տա գործ վել ո րո շա կի դեպ քե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րը և ն մա նա կում նե րը:
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 Գլուխ 9         Գոր ծիք նե րը

 Այս գլու խը կար դա լուց հե տո ինչ պի սի՞ն է Ձեր ար ձա գան քը: Արդ յո՞ք այս գլխում 
կա յին նոր տե ղե կութ յուն ներ, ո րոնք Դուք կա րող եք օգ տա գոր ծել Ձեր ոս տի կա նա կան 
ծա ռա յութ յու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով: Կա՞ն, արդ յոք, փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք կա
րե լի է ա նել Ձեր ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում:

Ստորև կտես նեք ինք նագ նա հա տում, ո րը Ձեզ կօգ նի պա տաս խա նե լու այս և  այլ 
հար ցե րի: Այս հիմ նա կան գնա հա տու մը Ձեզ կօգ նի  գնա հա տե լու ի րա վի ճա կը Ձեր սե
փա կան ծա ռա յութ յու նում, ո րո շե լու, թե արդ յոք պետք է փո փո խութ յուն ներ կա տա րել, 
ինչ պես նաև գա ղա փար նե րի հե տա խուզ ման մի ջոց նե րը, ո րոնք հար կա վոր են փո փո
խութ յուն ներն ա նե լու հա մար: Այս գլխում տրված գա ղա փար նե րը կի րա ռե լու նպա տա
կով ա ռա վել հա մա պար փակ մո տե ցում մշա կե լու հա մար կա րե լի է կազ մա կեր պել ու
սում նա կան պա րապ մունք ներ կամ աշ խա տան քա յին խմբեր, որ պես զի այս գնա հա տու
մը լրաց վի, և դ րա հի ման վրա այլ գա ղա փար ներ ներդր վեն: Ի լրումն դրա՝ օգ տա կար 
կլի նի կո ռուպ ցիա յով լրջո րեն զբաղ վե լու հար ցե րի շուրջ հայ ցել ազ գա յին և  մի ջազ գա յին 
փոր ձա գետ նե րի ա ջակ ցութ յու նը:

Հար ցեր Ի՞նչ ա նել թույլ կող մե րը 
բա րե լա վե լու հա մար

Ինչ պե՞ս դա ա նել

Արդ յո՞ք մենք մեր ծա ռա
յութ յու նում  մշա կել և  սո
վո րեց րել ենք 9րդ գլխում 
ներ կա յաց ված գոր ծիք նե
րը:

Մենք կա րող ենք՝

• սահ մա նել, թե որ գոր ծիք

ներն են օգ տա գործ վում 

և  հայտ նի են, և  ո րոնք 

չեն օգ տա գործ վում կամ 

հայտ նի չեն.

• ո րո շում կա յաց նել ա վե լի 

շատ զար գա ցում նե րի և 

 վե րա պատ րաստ ման վե

րա բեր յալ.

• ո րո շել, թե ով պետք է վե

րա պատ րաստ վի:

Մենք կա րող ենք՝

• գնա հատ ման հա մար 

հղում ա նել ներ կա յաց ված 

գոր ծիք նե րի ցան կին.

• մշա կել հար ցա թեր թիկ.

• կազ մա կեր պել գա ղա

փար նե րի հե տա խուզ ման 

նստաշր ջան/ աշ խա տա

ժո ղով.

• ներգ րա վել փոր ձա գե տի 

կամ/և  աշ խա տան քա յին 

խմբի:

ԻՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 

ԱՂ ՅՈՒ ՍԱԿ
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Արդ յո՞ք մեր ղե կա վար նե
րը տեղ յակ են մեր ծա ռա
յութ յու նում կո ռուպ ցիա յի 
դեմ պայ քա րին առնչ վող 
հար ցե րին:

Մենք կա րող ենք՝

• գնա հա տել ամ բողջ ի րա

վի ճա կը.

• պար զել բաց թո ղում նե րը.

• դրանք լրաց նե լու հա մար 

նա խա պատ րաս տել գոր

ծո ղութ յուն ներ:

Արդ յո՞ք մենք այդ ո լորտ
նե րում մեր ղե կա վար նե րի 
հա մար մշա կել ենք վե րա
պատ րաստ ման հա մա պա
տաս խան ծրագ րեր:

Մենք կա րող ենք՝

• գնա հա տել մեր ղե կա վար

նե րի գի տե լիք նե րը.

• գնա հա տել մեր ծրագ րե րը.

• մշա կել  կա ռա վար ման հա

տուկ դա սըն թաց ներ:

Արդ յո՞ք կո ռուպ ցիա յի 
ո լոր տում մենք ու նենք հա
ղոր դակց ման հա մա պա
տաս խան քա ղա քա կա
նութ յուն մեր ծա ռա յութ յու
նում ի րա զեկ վա ծութ յու նը 
բարձ րաց նե լու, այդ ո լոր
տում մեր նպա տակ նե րը 
հա ղոր դե լու և  մեր բա րե
փո խում նե րին ա ջակ ցե լու  
հա մար:

Մենք կա րող ենք՝

• գնա հա տել հա ղոր դակ

ցութ յան քա ղա քա կա

նութ յու նը.

• տար բե րա կել ոս տի կան

նե րի, ան մի ջա կան, մի ջին 

ու վե րին օ ղակ նե րի ղե

կա վար նե րի մա կար դա

կով կա տար ված գնա հա

տու մը.

• նա խա պատ րաս տել գոր

ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րեր՝ 

այդ մա կար դակ նե րում 

պարզ ված թույլ կող մերն 

ու սում նա սի րե լու նպա

տա կով:
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Արդ յո՞ք մենք ընդգր կել 
ենք  այս գլխում ներ կա
յաց ված գոր ծիք նե րը 18
րդ գ լուխ նե րում ներ կա
յաց ված մի ջո ցա ռում նե րը 
գնա հա տե լու և  ի րա կա
նաց նե լու հա մար:

Մենք կա րող ենք՝

• գնա հա տել ներ կա 

դրութ յու նը.

• պար զել բաց թո ղում

ներն ու թույլ կող մե րը.

• դրանք շտկե լու նպա

տա կով նա խա պատ

րաս տել ծրա գիր:
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ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԵԶ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ԲԱ ՌԱ ՐԱՆ

Վար չա կան վե րահս կո ղութ յուն261 –  Վար չա կան վե րահս կո ղութ յու նը կազմ ված է 
հաս տատ ված քա ղա քա կա նութ յու նից, ըն թա ցա կար գե րից, չա փա նիշ նե րից և  ու ղե նիշ
նե րից: Դրանք ձևա վո րում են ոս տի կա նա կան կազ մա կեր պութ յան ղե կա վար ման շրջա
նա կը և  աշ խա տա կից նե րի կա ռա վա րու մը: Դրանք մարդ կանց տե ղե կաց նում են այն մա
սին, թե ինչ պես պետք է ղե կա վար վի կազ մա կեր պութ յու նը, ինչ պես պետք է կա տար վեն 
ա մե նօր յա գոր ծո ղութ յուն նե րը: Վար չա կան վե րահս կո ղութ յան օ րի նակ նե րը նե րա ռում 
են աշ խա տան քի ըն դու նե լու ռազ մա վա րութ յու նը, անվ տան գութ յան քա ղա քա կա նութ
յու նը, գաղտ նա բա ռե րի քա ղա քա կա նութ յու նը և  կար գա պա հա կան ռազ մա վա րութ յու
նը: Վար չա կան վե րահս կո ղութ յու նը ձևա վո րում է տրա մա բա նա կան ու ֆի զի կա կան վե
րահս կո ղութ յան ընտ րութ յան և  ի րա կա նաց ման հիմ քը:

Հա կա կո ռուպ ցիոն կազ մա կեր պութ յուն –  Այն (ան կախ) մար մին նե րի ընդ հա նուր 
նկա րագ րութ յու նը, ո րոնք  ի րա կա նաց նում են կան խար գե լիչ և/ կամ պատ ժիչ գոր ծու
նեութ յուն ոս տի կա նութ յու նում` կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով: Ոս տի կա
նութ յան այն բա ժան մունք նե րը, ո րոնք ու նեն ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի հար ցե
րով զբաղ վող ի րենց սե փա կան քննչա կան ստո րա բա ժա նու մը, հա ճախ դա վկա յա կո
չում են իբրև «ներ քին գոր ծեր»:

Գնա հա տում – Գ նա հատ ման նպա տակն ինչոր բան   չա փե լը կամ դրա ար ժե քը հաշ
վար կելն է: Թե պետ գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը կա րող է նե րա ռել  ան կախ մաս նա գե տի 
կող մից կա տար վող աու դիտ, դրա նպա տակն ա վե լի շուտ հաշ վետ վութ յուն նե րի ար դա
րութ յան կամ կա տար ման ո րա կը չա փելն է, ոչ թե դրանց մա սին կար ծիք հայտ նե լը:

Գնա հատ ման գոր ծըն թաց –  Բո լո րի կող մից ճա նաչ ված է կազ մա կեր պութ յան գնա
հատ ման՝ Մաք քին զիի 7Տ  հա մա կար գը262: Այն կազ մա կեր պութ յու նը  քննում է 7Տ ի տե
սանկ յու նից՝ «կարծր»՝  ռազ մա վա րութ յուն, կա ռույց ներ ու հա մա կար գեր, և «փա փուկ»՝ 
 հա մա տեղ ար ժեք ներ, ոճ, աշ խա տա կազմ և հմ տութ յուն ներ:

Աու դիտ –  Կազ մա կեր պութ յան ֆի նանս նե րի, կա ռա վար ման ու աշ խա տան քի կա
տար ման մե թո դա կան ու սում նա սի րութ յուն և  վե րա նա յում:

Գաղտ նիութ յուն –  Ոս տի կան նե րի շրջա նում չգրված կա նոն՝ չի րա զե կել գոր ծըն կեր
նե րի սխալ նե րի, հա կաի րա վա կան վար քագ ծի կամ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի մա սին: Ե թե 
հարց են տա լիս մեկ այլ ոս տի կա նի մաս նակ ցութ յամբ   հա կաի րա վա կան վար քա գծի հետ 
կապ ված մի ջա դե պի մա սին, սահմանված ըն թա ցա կարգ է ան տեղ յակ ձևա նա լը:

Կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծում –  Կա յուն ձևով գոր ծա ռույթ ներ կա տա րե լու, հիմ
նախն դիր ներ լու ծե լու, նպա տակ ներ սահ մա նե լու և դ րանց հաս նե լու՝ ան հատ նե րի, 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  հա սա րա կութ յուն նե րի ու նա կութ յու նը (ՄԱԿի Զար գաց ման 
ծրագ րի տված ձևա կեր պու մը):
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Փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նող ներ –  Է թի կա յի բնա գա վա ռում հա տուկ պատ րաս
տութ յուն ան ցած ոս տի կան ներ, ում ա ռա ջար կում են գոր ծել իբրև խորհր դա կան ներ և 
 դա սա տու ներ կազ մա կեր պութ յան մնա ցած ան դամ նե րի հա մար:

Ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յուն –  Ման րա մասն շա րադ րում  և  սահ մա նում է   կազ
մա կեր պութ յան հիմ նա կան ար ժեք նե րը և դ րանք ամ րագ րում հաս տա տութ յան ա ռա քե
լութ յան մեջ:          

Փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րում –  Ներ քին կեր պով ո րոշ ված կամ դրսից պար
տադր ված ռազ մա վա րա կան գոր ծոն նե րի արդ յուն քում կա ռուց ված քա յին մո տե ցում 
ան հատ նե րին, թի մե րին ու կազ մա կեր պութ յուն նե րին ըն թա ցիկ վի ճա կից դե պի ցան կա
լի ա պա գա վի ճա կի տե ղա փո խե լը: Կարճ ա սած՝ սա կազ մա կեր պութ յան ձեռ նարկ ած 
գոր ծըն թաց է, ո րը հա ջոր դում է ռազ մա վա րա կան գնա հատ մանն ու պլա նա վոր մա նը՝ 
գնա հատ ման ու պլա նա վոր ման փու լե րում իբրև անհ րա ժեշ տութ յուն սահ ման ված փո
փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նե լու նպա տա կով:

Քա ղա քա ցիա կան հայց –  Ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յին վե րա բե րող քրեա
կան վա րույ թում իր դե րա կա տա րութ յու նից դուրս դա տա կան իշ խա նութ յու նը ոս տի կա
նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լիս կա տա րում է եր կու լրա ցու ցիչ գոր ծա ռույթ: 
Դա տա րան նե րը  գոր ծում են իբրև վե ճե րի կար գա վոր ման մե խա նիզմ այն ան հատ նե րի 
հա մար, ով քեր  ոս տի կա նութ յան կո ռուպ ցիա յին վե րա բե րող գոր ծե րում հե տա մուտ են 
փոխ հա տուց ման: Կո ռուպ ցիա յի մա սին քա ղա քա ցիա կան հայ ցե րը կա րող են հան գեց
նել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան քա ղա քա կա նութ յան ու գոր ծու նեութ յան քն նութ յան` 
ներ քին կամ ար տա քին վե րահս կիչ մարմ նի կող մից:

 Է թի կա յի կա նո նա գիրք  Սկզբունք նե րի հայ տա րա րում, ո րը հիմք է կազ մա կեր
պութ յան ա ռա քե լութ յան, նրա գոր ծո ղութ յուն նե րի հիմ քում ըն կած ար ժեք նե րի և  կա
ռա վար ման ընդ հա նուր սկզբունք նե րի     հա մար: Սա ու ղե ցույց է այն մա սին, թե ոս
տի կան նե րից ակն կալ վող   վար վե ցո ղութ յու նը (և՛ աշ խա տա վայ րում, և՛ դրա նից դուրս)  
ինչ պի սին է լի նե լու, ինչ պես են գոր ծե լու և  ի րենց պա հե լու թե՛ մե կը մյու սի նկատ մամբ, 
թե՛ շրջա պա տի: Դա տա լիս է  հետև յալ հար ցի պա տաս խա նը՝ «Ինչ պե՞ս կա րող ենք մենք 
լա վա գույնս գոր ծել»: Ինչ վե րա բե րում է կո ռուպ ցիա յին, ա պա վար վե ցո ղութ յան կա նո
նագր քում ընդգծ վում է ազն վո րեն գոր ծե լու կար ևո րութ յու նը: Վար վե ցո ղութ յան կա նո
նագր քի մա սը (ա վե լի շատ տե ղե կութ յուն նե րի հա մար տե՛ս Գ լուխ 2):

Բա ցա հայտ ման վե րահս կո ղութ յուն –  Բա ցա հայտ ման վե րահս կո ղութ յու նը նե րա
ռում է  այն քա ղա քա կա նութ յունն ու մե խա նիզմ նե րը, ո րոն ցով փոր ձում են հետ պա հել 
ա րա տա վոր գոր ծե լա կեր պից ու կո ռուպ ցիա յից՝ ի րա վա խախտ ման  բա ցա հայտ ման ու 
պատ ժե լու վրա կա տար վող ա վե լի ընդգծ ված շեշ տադր ման մի ջո ցով: Կաս կա ծե լի հա
կաի րա վա կան վար վե ցո ղութ յու նը քննե լը բա ցա հայտ ման վե րահս կո ղութ յան մի ձև  է, 
և  այն պի սի մի ջոց ներ, ինչ պի սին է բա րե վար քութ յան հաս ցեագր ված ստու գու մը, կա րող 
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են օգ տա գործ վել կաս կա ծե լի ի րա վա խախ տում նե րի քն նութ յան ժա մա նակ: Քն նութ
յունն ու սում նա սիր վում է 7րդ գլ խում:

Խու զար կու (դետեկտիվ) –Սո վո րա բար խու զար կուն ոս տի կան է, ով մաս նա գի
տա կան վե րա պատ րաս տում է ան ցել զննութ յուն և  հար ցաքն նութ յուն անց կաց նե լու, 
ձեր բա կա լութ յուն, բռնագ րա վում   կա տա րե լու և  ա պա ցույց ներ հա վա քե լու գոր ծում: 
Հա ճախ խու զար կու նե րին (դետեկտիվներին) տե ղա վո րում են քրեա կան գոր ծե րով 
քննութ յան բա ժան մուն քում, նրանք  կա տա րում են քննութ յուն, ո րը վե րա բե րում է այն
պի սի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի, ինչ պի սիք են ա հա բեկ չութ յու նը, ավ տո մե քե նա նե րի գո
ղութ յու նը, զին ված կո ղո պու տը և  տե ղա կան հան ցա վո րութ յու նը կամ կո ռուպ ցիան: 
Կան շատ մաս նա գետ ներ, օր.՝  մարմ նա վա ճա ռութ յան գծով և ք րեա գետ խու զար կու ներ 
(դետեկտիվներ):  

Է թի կա կան ո րո շում նե րի   կա յա ցում –  Ո րո շում նե րի գնա հա տում՝ ըստ է թի կա կան 
չա փո րո շիչ նե րի: Արդ յո՞ք այն օ րի նա կան է: Արդ յո՞ք այն հա վա սա րակշռ ված է: Ո րո շում 
կա յաց նե լուց հե տո ինչ պե՞ս է զգա լու այդ անձ նա վո րութ յու նը:

Է թի կա կան կա ռա վա րում –  Մո տե ցում, ո րը հիմն ված է ի րա վի ճակ նե րի և  հան դի
պող ի րա վի ճակ նե րում վտանգ ված ար ժեք նե րի կա ռա վար ման վրա:

Է թի կա յի են թա կա ռուց վածք –  Բաղ կա ցած է է թի կա յի գծով ղե կա վա րի և  է թի կա յի 
փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նո ղի նշա նա կու մից, ար ժեք նե րի կա նո նադ րութ յան մշա կու
մից, է թի կա յի կա նո նագր քից և  կար գա պա հութ յան կա նո նագր քից,  է թի կա յի կա ռա վար
ման հանձ նա ժո ղով նե րից:

Է թի կա յի գծով ղե կա վար –  Է թի կա յի բնա գա վա ռում վե րա պատ րաս տում ան ցած 
ոս տի կան, ով իբրև միջ նորդ է ծա ռա յում դրսի փոր ձա գետ նե րի ու կազ մա կեր պութ յան 
միջև՝  վեր ջի նիս օգ նե լով գոր ծո ղութ յան մեջ դնե լու է թի կա յի իր են թա կա ռուց ված քը: 

Է թի կա յի գծով վե րա պատ րաս տում –  Վե րա պատ րաս տում, ո րը կապ ված է ոս տի
կա նա կան ծա ռա յութ յու նում է թի կա յի մե խա նիզմ նե րի կեն սա գործ ման հետ:  Ընդգ ծում է 
ոս տի կան նե րի մաս նա գի տա կան դա տո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը, ով քեր պետք է ու նակ 
լի նեն է թի կա կան չափ ման ա ռու մով  ճա նա չե լու և  ճիշտ կար դա լու    ի րա վի ճակ նե րը:

Ա պա ցույց –  Ա պա ցույցն այն ա մենն է, ին չը թույ լատր վում է ներ կա յաց նել դա տա րա
նում, որ պես զի ա պա ցուց վի խնդրո ա ռար կա  հար ցի (հար ցե րի) ճշմար տա ցիութ յու նը կամ 
կեղծ լի նե լը: Այն կա՛մ վ կա յի ցուց մունք է (վկա յի կող մից տրված բա ռա ցի կամ բա նա վոր 
ցուց մունք), ի րե ղեն ա պա ցույց (իբրև ա պա ցույց ներ կա յաց ված շո շա փե լի ա ռար կա կամ 
ցու ցան մուշ), կա՛մ  ակ նա ռու ա պա ցույց (գծա պատ կեր, նկար, պատ կեր), կա՛մ  այդ ա մե նը 
միա սին վե րաց րած: Ա պա ցույ ցը նե րա ռում է դա տա փոր ձաքն նութ յան արդ յունք նե րը:

Գոր ծա դի րը –  Գոր ծա դի րը պա տաս խա նա տու է ոս տի կա նութ յու նը վե րահս կե լու նպա
տա կով գոր ծըն թացի, այդ թվում՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու հա մար: Թե պետ երկ րից 
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եր կիր ստույգ գոր ծե լա կեր պը տար բեր է, սո վո րա բար գոր ծա դիրն օգտ վում է ոս տի կա նութ
յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ե րեք տե սա կի ռազ մա վա րութ յու նից՝ ոս տի կա նութ յու
նում կո ռուպ ցիան սան ձե լու քա ղա քա կան պատ րաս տա կա մութ յան ցու ցա դրում, վե րա
հսկիչ կա ռույց նե րի ստեղ ծում և  ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ըն թա ցա կար գեր:

 Կա ռա վար ման ընդ լայն ված հանձ նա ժո ղով –  Ա պա հո վում է ռազ մա վա րա կան 
բնույ թի ո րո շում նե րի կա յա ցու մը մաս նակ ցա յին ձևով:

Ար տա քին վե րահս կո ղութ յուն –  Ար տա քին վե րահս կո ղութ յու նը վե րա բե րում է տար
բեր մե խա նիզմ նե րի, ո րոնք ոս տի կա նութ յան հրա ման նե րի շղթա յից դուրս են, ազ դում 
են ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի վրա, ո րոնք ին քը՝ ծա ռա յութ յու նը 
չի ի րա կա նաց նում, այլ՝ խորհր դա րա նը, դա տա րան նե րը, աու դիտ ի րա կա նաց նող կազ
մա կեր պութ յուն նե րը, զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը կամ քա ղա քա ցիա կան հա սա
րա կութ յու նը և  այլն: (Տե՛ս  նաև Գլուխ 6ը՝ ար տա քին վե րահս կո ղութ յան մա սին):

Ար տա քին հսկո ղութ յուն –  Գործ ու նի   ոս տի կա նութ յան վար քագ ծի վե րա նայ ման 
ու մշտա դի տարկ ման հետ, ո րոնք կա տար վում են ոս տի կա նութ յու նից դուրս գտնվող 
կա ռույց նե րի կող մից: Նպա տա կը հա կաի րա վա կան վար քագ ծի կան խար գե լումն ու 
նույ նա կա նա ցումն է, որ պես զի բա րե լավ վի հան րութ յա նը ոս տի կա նութ յան մա տու ցած 
ծա ռա յութ յու նը: Ընդ հան րա պես, հսկո ղութ յու նը բաղ կա ցած է  փաս տա ցի ստու գու մից, 
սա կայն նե րա ռում է նաև մշտա կան մշտա դի տար կու մը (մո նի թո րին գը):

Տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ –  Ի րա վի ճա կը գնա հա տե լու, ո րո շում ներ կա յաց նե
լու և  տե ղե կատ վութ յուն տա րա ծե լու նպա տա կով տվյալ նե րի հա վա քու մը նե րա ռում է 
եր կու հիմ նա կան ո լորտ: Ա ռա ջի նը՝ հե տա խու զա կան գոր ծա ռույ թը պետք է գնա հա տի 
մի ջա վայ րի հնա րա վո րութ յուն ներն ու սպառ նա լիք նե րը, ինչ պես նաև մարդ կանց կա
րիք ներն ու ակն կա լիք նե րը: Երկ րոր դը՝ այն պետք է քննի կազ մա կեր պութ յան կա ռա
վար ման ձևը՝ արդ յու նա վե տութ յան և  գոր ծու նեութ յան ա ռու մով:

Բա րե վար քութ յան ստու գում –  Գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք նպա տակ ու նեն պար
զե լու հնա րա վոր կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յու նը: Բա րե վար քութ յան ստու գում նե րը 
նմա նակ ված մի ջո ցա ռում ներ են, ո րոնք ոս տի կա նին ոչ դի տա վոր յալ կեր պով դնում են 
մշտա դի տարկ վող վի ճա կի մեջ՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով կա յաց նե լու ոչ է թի կա
կան ո րո շում ներ: Բա րե վար քութ յան ստու գումն օգ տա կար մի ջոց է ոս տի կա նութ յու
նում կո ռուպ ցիան կան խար գե լե լու և  բա ցա հայ տե լու հա մար: Ստու գու մը կա րող է լի նել 
պա տա հա կան կամ նպա տա կա յին, լի նել ոս տի կա նութ յան ներ քին վե րահս կո ղութ յան 
հա մա կար գի մի մա սը: Բա րե վար քութ յան նպա տա կա յին ստու գում նե րը նաև ոս տի կա
նութ յու նում կո ռուպ ցիան քն նե լու արդ յու նա վետ ե ղա նակ են:

Հե տա խու զութ յուն –  Հե տա խու զութ յու նը վեր լուծ ված տե ղե կատ վութ յուն ու գի տե
լիք է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շում ներ կա յաց նել ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի մա տուց ման ժա մա նակ: Այլ կերպ ա սած՝ հե տա խու զութ յու նը տե ղե կատ վութ
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յուն է, ո րը դրվում է հա մա տեքս տում: (Սո վո րա բար հե տա խու զութ յու նը դա տա րան չի 
ներ կա յաց վում, այն միայն ոս տի կա նութ յան օգ տա գործ ման հա մար է): 

Ներ քին վե րահս կո ղութ յուն –  Սա ներ քին ըն թա ցա կար գե րին տրվող  ամ բող ջա կան 
ան վա նումն է, որն ա պա հո վում է կազ մա կեր պութ յան անվ տան գութ յունն ու նվա զա գույ նի 
հասց նում աշ խա տա կից նե րի վտան գա վոր, ա նօ րի նա կան, կո ռում պաց ված ու ոչ է թի կա
կան վար քա գի ծը: Ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը նե րա ռում է ա մեն ինչ՝ սկսած փո ղի կա ռա
վար ման ըն թա ցա կար գե րից մինչև դռնե րի ու շեն քե րի անվ տան գութ յու նը, ոս տի կան նե րի 
դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի քն նութ յուն ու կա նո նա վոր կեր պով աու դի տի անց կա ցում:

Դա տա կան կար գով վե րա նա յում –  Շատ երկր նե րում քա ղա քա ցի ներն ու կազ մա
կեր պութ յուն նե րը կա րող են ա ռա ջար կել, որ օ րենսդ րութ յունն ու գոր ծա դի րի կա յաց րած 
ո րո շում նե րը դա տա րան նե րը վե րա նա յեն, որ պես զի ստու գեն դրանց հա մա պա տաս խա
նութ յունն այլ օ րենք նե րին և, մաս նա վո րա պես, սահ մա նադ րութ յանն ու պե տութ յան  
մի ջազ գա յին ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն նե րին: Դա տա կան կար գով վե րա նա յու մը 
կար ևոր կապ է դա տա կան իշ խա նութ յան ու քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի դե րա կա տա րութ յան միջև՝ ոս տի կա նութ յա նը և  կա ռա վա րութ յանն 
ա վե լի ընդ լայն ված ձևով վե րահս կե լու ժա մա նակ: Հա ճախ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա
կութ յան կազ մա կեր պութ յուն ներն են, որ պա հան ջում են օ րենսդ րութ յան կամ գոր ծա դի
րի ո րո շում նե րի՝ դա տա կան կար գով վե րա նա յում:   

Ու սուց ման մի ջամ տութ յուն – Պ լա նա վոր ված քայ լեր, ո րոնք ձեռ նարկ վում են կազ
մա կեր պութ յու նում ա վե լի մեծ ի րա զեկ վա ծութ յուն և  կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցում 
ա պա հո վե լու նպա տա կով, որ պես զի արդ յու նա վետ կեր պով մաս նակ ցեն կազ մա կեր
պա կան փո փո խութ յուն նե րին: Շատ դեպ քե րում դա բաղ կա ցած է վե րա պատ րաս տու
մից (տե՛ս ս տորև), որն ուղղ ված է աշ խա տա կից նե րի կող մից հմտութ յուն նե րի, գի տե լիք
նե րի ու  վե րա բեր մուն քի ձեռք բեր մա նը: Կազ մա կեր պա կան ու սուց ման այլ ձևեր նույն
պես կա րող են լի նել, օր.՝  աու դի տի և մշ տա դի տարկ ման (մո նի թո րին գի) հա մա կար գե րի 
ներդր մամբ, ինչ պի սիք են՝ վաղ նա խազ գու շաց ման հա մա կար գե րը, ո րոն ցով կհայտ նա
բե րեն վտանգ ված ոս տի կան նե րին:

Ու սուց ման ու դա սա վանդ ման տե սութ յուն ներ –  Այս տե սութ յուն նե րում հաշ վի են 
առն վում  ուղեղի աջ և  ձախ կի սագն դե րի  տար բե րութ յուն նե րը և սո վո րող նե րի   հա
մար ու սուց ման նա խընտ րե լի ո ճը, ո րոնք կա րե լի է օգ տա գոր ծել ա վե լի արդ յու նա վետ 
կա րո ղութ յուն նե րի առաջացման ծրագ րեր ստեղ ծե լու հա մար:

Քն նութ յան գծե րը –  Հե տա զո տութ յուն նե րի գծեր կամ թե լեր, ո րոնք գու ցե տա
նեն դե պի ի րա վա խախտ նե րի կամ ա պա ցույց նե րի նույ նա կա նա ցում: Քննութ յան գի
ծը պետք է հե տա զոտ վի, ո րով հետև առ կա է այն բա նի նշա նը, որ այդ ան ձը կամ ի րը, 
ո րը քննվում է, մաս նա կից է այդ հան ցա գոր ծութ յա նը: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, 
քննութ յան գծե րը վերց ված են այն սցե նա րից, որն այդ պա հին քննվում է:
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Տրա մա բա նա կան կա ռա վա րում – Տ րա մա բա նա կան կա ռա վա րու մը, ո րը կոչ վում է 
նաև տեխ նի կա կան կա ռա վա րում, օգտ վում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից ու տվյալ նե
րից, որ պես զի մշտա դի տարկ ման են թար կի ու հսկի տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ
յունն ու հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րը: Տրա մա բա նա կան կա ռա վար ման օ րի նակ ներ 
են գաղտ նա բա ռե րը, ցան ցա յին էկ րան նե րը, հա սա նե լիութ յան կա ռա վար ման ցու ցակ
նե րը և տվ յալ նե րի ծած կագ րու մը:

Մե թոդ– Քննչա կան մե թոդ նե րը կամ գոր ծո ղութ յուն նե րը մե կան գամ յա, օ րի նա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ են, որ քննիչ նե րը կա տա րում են, որ պես զի հա վա քեն տե ղե կութ յուն
ներ կամ փաս տեր: Օ րի նակ՝   կաս կած յա լի զննութ յու նը քննչա կան մե թոդ է, ինչ պես 
գաղտ նի հսկո ղութ յու նը:

Ի րա վա խախ տում  Ոս տի կա նութ յան կո ռուպ ցիա յի գոր ծո ղութ յուն նե րը և  հա կաի
րա վա կան վար քա գի ծը կա րող են լի նել այն ի րա վա խախ տում նե րը, ո րոնք ճա նաչ վել են 
իբրև քրեա կան օ րենսգր քի խախ տում ներ, սա կայն կա րող են ա ռա ջաց նել նաև  ներ քին 
կա նոն նե րի խախ տում ներ: 

Օմ բուդս մե ն –Պաշ տոն յա, ով նշա նակ վել է ան հա տա կան բո ղոք նե րը կամ բյու րոկ
րա տա կան հիմ նախն դիր նե րը քննե լու նպա տա կով, հատ կա պես նրանց, ո րոնք վե րա բե
րում են պե տա կան պաշ տոն յա նե րին:

Աշ խա տան քա յին հսկո ղութ յուն   Աշ խա տան քա յին հսկո ղութ յու նը կազմ ված է հաս
տատ ված քա ղա քա կա նութ յու նից, ըն թա ցիկ աշ խա տան քից ու չա փա նիշ նե րից, ո րոնք 
ա պա հո վում են, որ կոնկ րետ ոս տի կա նա կան գոր ծո ղութ յուն ներն ու մի ջամ տութ յուն նե
րը կա տար վեն արդ յու նա վետ ու գոր ծուն կեր պով՝ ի րա վա կան ու է թի կա կան դաշ տում:

Կազ մա կերպ ա կան ու սու ցում –  Արդ յունք նե րի ամ փոփ ման հա մա կարգ, որն 
հիմնվում և  գոր ծարկ վում է կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րե րում ոս տի կան նե րի 
կեն սա կան փոր ձը հաշ վի առ նե լու հա մար:

Ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յու նը –  Կա ռա վար ման մե խա նիզմ, 
որ տեղ ստեղծ վում են ներ քին կամ ար տա քին մե խա նիզմ ներ՝ ոս տի կա նութ յան աշ խա
տանքն ու գոր ծո ղութ յուն նե րը մշտա դի տարկ ման են թար կե լու և գ նա հա տե լու, ինչ պես 
նաև ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

Խորհր դա րան –  Խորհր դա րա նը կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում կա տա րում է եր կու 
հիմ նա կան գործ՝ օ րենսդ րա կան ու վե րահս կո ղա կան: Ոս տի կա նութ յան կա ռա վար ման 
գոր ծում խորհր դա րան նե րի ա մե նաակ նա ռու նպաս տը և, հատ կա պես,  ոս տի կա նութ
յու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում, այն օ րենսդ րութ յան ըն դու նումն է, ո րով ստեղծ
վում է ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիան սան ձե լու ի րա վա կան դաշ տը: Խորհր դա րա նի 
երկ րորդ կար ևոր դե րա կա տա րութ յու նը  կա ռա վա րութ յա նը, այդ թվում՝ ոս տի կա նութ
յա նը վե րահս կե լու նրա կա րո ղութ յունն է:
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ՔՏՍՏԻ –  Ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յուն, ո րում քա ղա քա կան ու ի րա վա կան (կա
ռա վա րութ յան կա յու նութ յուն, ծախ սեր, հար կում և  այլն), տնտե սա կան (սղաճ, տո կո
սադ րույք ներ, գոր ծազր կութ յուն և  այլն), սո ցիալմշա կու թա յին (ժո ղովր դագ րութ յուն, 
կրթութ յուն, ե կա մուտ նե րի բաշ խում և  այլն) և  տեխ նո լո գիա կան (գի տե լիք նե րի ստեղ
ծում, հայտ նա գոր ծութ յուն նե րի վե րա ծու մը ապ րանք նե րի, բա րո յա կան մաշ վա ծութ յան 
չա փը և  այլն) գոր ծոն նե րը քննվում են կազ մա կեր պութ յան եր կա րա ժամ կետ ծրագ րեր 
կազ մե լու նպա տա կով:

Ֆի զի կա կան հսկո ղութ յուն –  Ֆի զի կա կան հսկո ղութ յան շնոր հիվ մշտա դի տարկ
ման են են թարկ վում ու վե րահսկ վում աշ խա տա վայ րի մի ջա վայ րը և  այն մի ջա վայ րը, 
ո րում գոր ծում են ոս տի կան նե րը: Դրա օ րի նակ ներն են դռնե րը, փա կանք նե րը, ջե ռու
ցումն ու օ դա փո խութ յու նը, ծխի և  հա կահր դե հա յին ազ դան շա նա յին հա մա կար գը, հա
կահր դե հա յին հա մա կար գե րը, տե սախ ցիկ նե րը, պա րիսպ ներն ու անվ տան գութ յան աշ
խա տա կից նե րը: Ֆի զի կա կան հսկո ղութ յան օ րի նակ է նաև աշ խա տա վայ րե րի ու ցան
ցե րի տա րան ջա տու մը ֆունկ ցիո նալ տա րածք նե րի:

Ոս տի կան նե րի հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը –  Ոս տի կան նե րի շեղ վող վար քա
գի ծը, ո րը նրանց  ան մի ջա կան նյու թա կան օ գուտ չի տա լիս, սա կայն վնաս է հասց նում   
ոս տի կա նութ յան ի մի ջին, այդ թվում՝ ներ քին ա րա տա վոր վար քա գի ծը:

Կան խար գե լիչ վե րահս կում –  Կան խար գե լիչ վե րահս կու մը վե րա բե րում է այն քա
ղա քա կա նութ յանն ու մե խա նիզմ նե րին, ո րոն ցով հե տա մուտ են փո խե լու ոս տի կա նութ
յու նը, որ պես զի դա ծա ռա յի սխալ նե րը, կո ռուպ ցիոն պրակ տի կան կամ ոչ է թի կա կան 
վար քա գի ծը կան խար գե լե լուն:

Նա խագ ծե րի կա ռա վա րում –  Ռե սուրս նե րի պլա նա վոր ման, կազ մա կերպ ման ու 
կա ռա վար ման կար գը, ո րի շնոր հիվ կոնկ րետ նա խա գի ծը հա ջո ղութ յամբ հաս նում է իր 
ա վար տին:

Ռիս կե րի գնա հա տում –  Ո րո շա կի մի ջա վայ րում ռիս կե րի նույ նա կա նա ցում, ո րոնք 
սպառ նում են դրա ամ բող ջա կա նութ յա նը կամ անվ տան գութ յա նը, ինչ պետք է ար վի, 
որ պես զի նվա զեց վեն կամ վե րաց վեն այդ ռիս կե րը, մշտա դի տար կել ու գնա հա տել ռիս
կե րի նվա զեց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը:

Կա ռա վար ման փոքր հանձ նա ժո ղով –  Ա պա հո վում է աշ խա տան քա յին ստո րա բա
ժա նում նե րի ղե կա վար նե րի մաս նակ ցութ յունն աշ խա տան քա յին հար ցե րի վե րա բեր յալ 
ո րո շում նե րի կա յաց մա նը:

Ար ժեք նե րի հայ տա րա րում –  Ար ժեք նե րի հռչա կում, ո րոնք ղե կա վա րում են իր 
տար բեր գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րե լու մա սին  կազ մա կեր պութ յան մտադ րութ յու նը:

Գոր ծա կալ նե րի ներդր ման գոր ծո ղութ յուն263 –  Գոր ծա կալ նե րի ներդր ման գոր ծո
ղութ յան նպա տա կը կաս կա ծե լի կո ռում պաց ված խմբեր թա փան ցելն է կամ կո ռում պաց
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ված ան հատ նե րին մո տե նա լը, ա պա ցույց ներ հա վա քե լը և  հան ցա գործ նե րին պար զելն 
ու նրանց ձեր բա կա լե լը: Դրանք կա րե լի է լա վա գույնս նկա րագ րել իբրև ոս տի կա նութ
յան սար քած գործ, երբ  մարդ կանց հան ցա գոր ծութ յուն (կո ռուպ ցիա) կա տա րե լու հնա
րա վո րութ յուն են ա ռա ջար կում՝ նպա տակ ու նե նա լով հան ցա գոր ծին տե ղում բռնե լու:

Ռազ մա վա րա կան գնա հա տում –  Ո րո շել, թե որ տեղ է գտնվում կազ մա կեր պութ
յու նը՝ իր հիմ նա կան գոր ծի կամ ֆունկ ցիո նալ նպա տակ նե րին արդ յու նա վետ կեր պով 
հաս նե լու ա ռու մով, արդ յոք այդ նպա տակ ներն ի րա գոր ծե լի և  տե ղին են մնում, արդ յոք 
դրանք պետք է փոխ վեն, թե ոչ, այդ արդ յունք նե րին հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ քայ
լե րը ո րո շե լը:

Ռազ մա վա րութ յուն – Քնն չա կան ռազ մա վա րութ յունն ա պա ցույց նե րի հա վաք ման 
ե ղա նակ է, ո րը հաս տա տում է մե ղադ րան քը կամ գտնում, որ այն  ան հիմն է: Ռազ մա վա
րութ յու նը կա րող է նաև պար զել տե ղե կատ վութ յուն հա վա քե լու ե ղա նակ նե րը: Ռազ մա
վա րութ յու նը լավ մտած ված մո տե ցում է ո րո շա կի հիմ նախնդ րի նկատ մամբ և  սահ մա
նում է քննութ յան գի ծը: Քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը ռազ մա վա րութ յան մի մասն են: 

ՈՒԹՀՍ –  Ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յուն, որ տեղ կազ մա կեր պութ յան ներ քին ու ժեղ և 
 թույլ կող մե րը և  ար տա քին հնա րա վո րութ յուն ներն ու սպառ նա լիք նե րը, ո րոնք ծա ռա ցած 
են կազ մա կեր պութ յան առջև, ու շա դիր քննվում են, որ պես զի մշակ վի ռազ մա վա րութ յուն:

Հա մա կար գա յին մո տե ցում –  Կա ռա վար ման մտա ծե լա կերպ, որ տեղ ընդգծ վում է 
կազ մա կեր պութ յան ներ սում և  ար տա քին   տար րե րի փոխ կախ վա ծութ յունն ու ին տե
րակ տիվ բնույ թը264:

Վե րա պատ րաս տում – Կր թա կան գոր ծըն թաց, ո րը նե րա ռում է գի տե լիք նե րի, 
հմտութ յուն նե րի և  վե րա բեր մուն քի փո խան ցում և  ձեռք բե րում:

Ին ֆոր մա տոր (տեղեկարկու) –  Ին ֆոր մա տորն այն անձն է, ով բա ցա հայ տում է 
ի րա վա խախ տում նե րը կամ ա րա տա վոր գոր ծե լա կեր պը, որ տե ղի են ու նե նում ոս տի
կա նա կան հաս տա տութ յու նում: Այդ բա ցա հայ տում նե րը կա րող են ար վել կամ լայն հա
սա րա կութ յան, կամ էլ իշ խա նութ յուն ու նե ցող նե րի մոտ: Ին ֆոր մա տո րը կա րող է բա
ցա հայ տել կո ռուպ ցիան, ա րա տա վոր կա ռա վա րու մը, ա նօ րի նա կան գոր ծու նեութ յու նը 
կամ ցան կա ցած այլ ի րա վա խախ տում:
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ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵՐ

Կան օգ տա կար մի ջոց ներ` կայ քէ ջեր, գրա կա նութ յուն, քա ղա քա կա նութ յուն և  
օ րենսդ րութ յուն: Դրանք նե րա ռում են ձեռ նարկ ներ, տե ղե կա տու ներ, տե սա կան աշ
խա տութ յուն ներ և  կազ մա կեր պութ յուն ներ (կա ռա վա րա կան, ոչ կա ռա վա րա կան ու մի
ջազ գա յին միութ յուն ներ), ո րոնք կարևոր են ընդ հան րա պես ներ քին վե րահս կո ղութ յան, 
ինչ պես նաև ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րում ներ քին վե րահս կո ղութ յան ա ռու մով:

Օգ տա կար կայ քէ ջեր 

Կան հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին նե րի ու ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի կազ մա
կեր պութ յուն նե րի բազ մա թիվ կայ քէ ջեր, ո րոնք օգ տա կար տե ղե կութ յուն ներ են տրա
մադ րում կո ռուպ ցիա յի նվա զեց ման ու կան խար գել ման վե րա բեր յալ: Այդ կայ քէ ջե րից 
շա տե րը թույլ են տա լիս անվ ճար ներ բեռ նել ի րենց հրա տա րա կութ յուն նե րի օ րի նակ նե
րը.

Change management tools and techniques: www.mindtools.com

Global Facilitation Network for Security Sector Reform: www.ssrnetwork.net

Global Integrity: www.globalintegrity.org

Global Facilitation Network for Security Sector Reform (University of Birmingham):           
www.ssrnetwork.net

Governance and Social Development Resource Centre: www.gsdrc.org/go/gatewayguides/
anticorruption

Institute of Internal Auditors: www.theiia.org

Interpol: www.interpol.int/Public/Corruption/default.asp

International Organisation for Supreme Audit Institutions: www.intosai.org

OECD Fighting Corruption: www.oecd.org/topic/0,3373 
en_2649_34565_1_1_1_1_37447,00.html

OECD anticorruption website: www.anticorruption.ie/en/ACJS/Pages/OECD%20Convention

Police Integrity Commission (New South Wales, Australia): www.pic.nsw.gov.au

Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau:
http://app.cpib.gov.sg/cpib_new/user/default.aspx?pgID=21&action=clear

TraCCC (Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center – USA): http://policytraccc.
gmu.edu/abouttraccc/personnelbios.shtml

U4 AntiCorruption Resource Centre: www.u4.no

United Nations capacity building: www.capacity.undp.org

United Nations Office on Drugs and Crime: www.unodc.org/unodc/en/corruption/index. 
html?ref=menuside
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USAID: www.usaid.gov/our_work/ democracy_and_governance/technical_areas/anti
corruption/

World Bank Institute: www.worldbank.org/wbi/governance; www.worldbank.org/wbi/governance/
diagnostics; www.worldbank.org/wbi/capacity
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E. Bolongaita, ‘Controlling Corruption in Post Conflict Countries’, Kroc Institute Occasional 
Paper #26: OP:2 (2005), available at www.ciaonet.org/wps/boe01/boe01.pdf.

J. Boda and K. Kakachia (eds.), ‘The Current Status of Police Reform in Georgia’, available at
http://se2.isn.ch/serviceengine/Files/RESSpecNet/96901/ichaptersection_
singledocument/34759338200E 40B286603874643CB139/en/chapter7.pdf.

R. Nield, ‘USAID Program Brief: Anticorruption and Police Integrity – Security Sector Reform 
Program’, USAID, 2007, available at www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/
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ՀԵ ՂԻ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

Պիեռ Ապ լին 16 տա րի աշ խա տել է մաս նա վոր ըն կե րութ յու նում՝ իբրև մի քա նի 
օ տա րերկր յա մաս նաճ յու ղե րի գոր ծա դիր տնօ րեն: Դրա նից հե տո՝ 19822002 թթ. Վո յի 
կան տո նում նա ղե կա վա րել է 1000 հո գա նոց ոս տի կա նութ յան ու ժե րը, մի քա նի տա
րի նա խա գա հել է Շվեյ ցա րիա յի ոս տի կա նա պե տե րի հա մա ժո ղո վին: Պաշ տո նա թո ղութ
յու նից` 2003 թ. ի վեր  նա նա խա գա հել է  Շվեյ ցա րիա յի ղե կա վար հանձ նա ժո ղո վին, 
ո րը պա տաս խա նա տու էր Մեծ ութն յա կի գա գաթ ա ժո ղո վի կազ մա կերպ ման հա մար, 
Բալ կան նե րում, նախ կին Խորհր դա յին Միութ յան հան րա պե տութ յուն նե րում, Ին դո նե
զիա յում և  Պա ղես տի նում Շվեյ ցա րիա յի, Եվ րո պա յի խորհր դի ու Զին ված ու ժե րի ժո
ղովրդա վա րա կան վե րահս կո ղութ յան ժնևյան կենտ րո նի հա մար կա տա րել է տար բեր 
հանձ նա րա րութ յուն ներ: Անվ տան գութ յան հար ցե րի վե րա բեր յալ նա հրա պա րա կել է մի 
քա նի հոդ ված: Պիեռն ու նի քա ղա քա գի տութ յան աս տի ճան, դիպ լոմ՝ IMDից, ա վար տել 
է Վի գի նիա յի Կո ւան տի կո յի ՀԴԲ ի ա կա դե միան: Նա դա սըն թաց ներ է վա րել Լո զա նի 
հա մալ սա րա նի Քրեա գի տութ յան դպրո ցում:

Լե նա Ան դեր սոնն ու նի Ստոկ հոլ մի հա մալ սա րա նի ֆի նան սա կան կա ռա վար ման 
գծով աս տի ճան, մո տա վո րա պես ե րե սուն տա րի աշ խա տել է այդ բնա գա վա ռում: Ա վե լի 
քան քսան տա րի նա աշ խա տել է ֆի նան սա կան կա ռա վար ման ո լոր տի զար գաց մա նը, 
գնա հատ մանն ու կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ ման ծրագ րե րին, ներ քին կա ռա վար մանն 
ու վե րահս կո ղութ յանն առնչ վող թե մա նե րի վրա՝ Շվե դիա յի կենտ րո նա կան կա ռա վա
րութ յու նում և  մի ջազ գա յին զար գաց ման ա ջակ ցութ յան շրջա նա կում կա րո ղութ յուն նե
րի ստեղծ ման ծրագ րե րում: Մեծ մա սամբ նա աշ խա տել է ան ցու մա յին, հա կա մար տութ
յուն նե րի և  հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րում՝ հիմ նա կա նում Բալ կան նե րում, Արևմտ յան 
Աֆ րի կա յում և  Մեր ձա վոր Ար ևել քում: Նա մշա կել ու անց կաց րել է բազ մա թիվ աշ խա
տա ժո ղով ներ և  ու սում նա կան պա րապ մունք ներ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի և  ազ
նվութ յան (բա րե վար քութ յան) վե րա բեր յալ, մշա կել ու ի րա կա նաց րել է «վե րա պատ րաս
տող նե րի վե րա պատ րաս տում» հա յե ցա կար գը կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի վե րա բեր յալ 
թե մա նե րի շուրջ: Նա աշ խա տում է անվ տան գութ յան հատ վա ծի ֆի նան սա կան վե րահս
կո ղութ յան վրա՝ հա մա գոր ծակ ցե լով խորհր դա րան նե րի ու վե րահս կիչ մար մին նե րի՝ 
աու դիտ անց կաց նող  գե րա գույն մար մին նե րի հետ: Լե նա Ան դեր սո նը Շվե դիա յի Մալմ յո 
քա ղա քի և Շ վե դիա յի պաշտ պա նութ յան քո լե ջի հրա վիր յալ դա սա խոս է:

Ա լեն Բեք լին ՄԹ ում աշ խա տել է իբրև ոս տի կան. ե րե սուն տա րի ծա ռա յել է Սա
րե յի և  Արևմտ յան Մեր սիա յի ոս տի կա նութ յուն նե րում: Ներ կա յումս նա Ավստ րա լիա յի 
Նոր Հա րա վա յին Ո ւել սի Չարլզ Ստյո ւար տի հա մալ սա րա նի Ոս տի կա նութ յան բարձ րա
գույն դպրո ցի ա վագ դա սա խոս է: Նա դա սա խո սութ յուն ներ է կար դում բարձ րա գույն 
ղե կա վա րութ յան, ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ու անվ տան գութ յան 
հատ վա ծի լա վա գույն փոր ձի, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վար ման ու ոս տի կան
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նե րի մաս նա գի տա կան է թի կա յի վե րա բեր յալ: Դրա նից ա ռաջ ի նը տա րի Միաց յալ Թա
գա վո րութ յու նում Ա լենն աշ խա տել է իբրև կա ռա վար ման գծով խորհր դա տու հան րա յին 
հատ վա ծում և  այն տե ղի ու Եվ րո պա յի ազ գա յին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
հետ: Նրա աշ խա տան քի մեծ մա սը կենտ րո նա ցած է ե ղել կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ
յան վրա՝ հիմ նա կա նում ծրագ րե րի ու նա խագ ծե րի կա ռա վա րում և  կազ մա կեր պա կան 
զար գա ցում, հիմ նա կան աշ խա տան քը ե ղել է կրթութ յան բնա գա վա ռում:

Դոկ տոր Հանս Բյոր նը ԶՈՒԺՎի ա վագ գի տաշ խա տող է: Ներ կա յումս նրա ու շա
դրութ յան կենտ րո նում ան ցու մա յին երկր նե րի  հե տա խու զութ յան կա ռա վար ման, ինչպես 
նաև կա ռա վար ման անվ տան գութ յան հատ վա ծում խորհր դա րան նե րի ու մար դու ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նի ինս տի տուտ նե րի դե րա կա տա րութ յան հար ցերն են: Նա հե տա
զո տութ յուն ներ է կա տա րել մար դու ի րա վունք նե րի, հաշ վետ վո ղա կա նութ յան և  ան
վտան գութ յան հատ վա ծի կա ռա վար ման բնա գա վառ նե րում՝ ՄԱԿի, ԵԱՀԿի, Եվ րո պա
յի խորհր դի ու Եվ րա խորհր դա րա նի հա մար: Նա Հա րա վար ևել յան Ա սիա յում Անվ տան
գութ յան հատ վա ծի կա ռա վար ման միջ խորհր դա րա նա կան ֆո րու մի և  Զին ված ու ժե րում 
օմ բուդս մեն նե րի ինս տի տու տի մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վի  նա խա ձեռ նող նե րից մեկն է: 
Նա շատ աշ խա տութ յուն ներ է  հրա պա րա կել անվ տան գութ յան հատ վա ծի բա րե փո խում
նե րի և  կա ռա վար ման մա սին: Նրա վեր ջին աշ խա տութ յուն նե րը նե րա ռում են «Ռում բի 
կա ռա վա րու մը: Ժո ղովր դա վա րա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը և  մի ջու կա յին զեն քե րի  
նկատ մամբ ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղութ յու նը» (Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի հրա
տա րակ չութ յուն, 2011 թ.), «Հե տա խու զութ յան մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան հաշ
վետ վո ղա կա նութ յու նը» (Ռութ լեջ, 2010 թ.) և «Անվ տան գութ յան հատ վա ծի նկատ մամբ 
խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յու նը: ECOWASի խորհր դա րանԶՈՒԺՎի ու ղե ցույց 
Արևմտ յան Աֆ րի կա յի պատ գա մա վոր նե րի հա մար (ECOWAS, 2011 թ.): Նա ու նի Թվեն
տեի հա մալ սա րա նի պե տա կան կա ռա վար ման  գծով մա գիստ րո սի աս տի ճան և  Թիլ բուր
գի հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան:

Է րիկ Կոբ յուն Բել գիա յի դաշ նա յին ոս տի կա նութ յան բա ժան մուն քի կո մի սար է և   
մի ջազ գա յին հա ղոր դակ ցութ յան գծով տնօ րեն: Նա Բել գիա յի ոս տի կա նութ յան մաս նա
գի տա կան կա նո նագր քի հա մա հե ղի նակ նե րից է: Նաև վե րահս կել է 2001 թ. Բել գիա յի 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի միա ձուլ մանն ու ղեկ ցող փո փո խութ յուն նե րի գոր ծ
ըն թա ցը: Այդ աշ խա տան քի շրջա նա կում նա պա տաս խա նա տու էր Բել գիա յի դաշ նա յին 
ոս տի կա նութ յան հա մար է թի կա յի քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման հա մար: Մի քա նի տա
րի նա աշ խա տել է իբրև Եվ րո պա յի խորհր դի փոր ձա գետ՝ վեր ջի նիս հա մար  մշա կե լով 
վար վե ցո ղութ յան կա նո նա գիր քը: Նա նաև ներգ րավ ված է ԵՄ զա նա զան նա խագ ծե
րում, ո րոնք վե րա բե րում են Բուլ ղա րիա յում կո ռուպ ցիա յի կան խար գել մա նը և  Բու րուն
դիի ազ գա յին ոս տի կա նութ յան մաս նա գի տաց մա նը: Կոբ յուն ոս տի կա նա կան մի քա նի 
ա կա դե միա նե րում և  հա մալ սա րա նում դա սա վան դում է հա ղոր դակ ցութ յուն և  է թի կա:

Մա թիաս Էռ նին  Ցյու րի խի Կի րա ռա կան գի տութ յուն նե րի  հա մալ սա րա նի գի տաշ
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խա տող է: Նրա աշ խա տան քը վե րա բե րում է քա ղա քա կա նութ յանն ու տնտե սա գի տութ
յա նը՝ հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով բիզ նես հատ վա ծում ի հայտ ե կող ռիս կե րին: 
Ներ կա յումս Սուրբ Գա լե նի հա մալ սա րա նում  նա գրում է իր դոկ տո րա կան ա տե նա խո
սութ յու նը, ո րը նվիր ված է հետ կոնֆ լիկ տա յին երկր նե րին: Սո վո րե լու ըն թաց քում Մա
թիասն իբրև ստա ժոր աշ խա տել է ԶՈՒԺՎի հե տա զո տութ յուն նե րի բաժ նում:

Գաբ րիել Գայս լե րը ԶՈՒԺՎի հե տա զո տութ յուն նե րի բաժ նի գի տաշ խա տող է: Նրա 
աշ խա տան քը կենտ րո նա ցած է անվ տան գութ յան հատ վա ծի, այդ թվում՝ ոս տի կա նութ
յան և  հե տա խու զա կան ծա ռա յութ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յան վրա: Նա ու նի Ժնևի Մի
ջազ գա յին ու զար գաց ման գի տութ յան բարձ րա գույն դպրո ցի մա գիստ րո սի աս տի ճան 
մի ջազ գա յին պատ մութ յան և  քա ղա քա կա նութ յան գծով: Ներ կա յումս նա ա վար տում է 
իր դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յու նը:

Էնդր յու Գոլդս միթն Ավստ րա լիա յի Ո ւո լոն գոն գի հա մալ սա րա նի անդ րազ գա յին հան
ցա վո րութ յան կան խար գել ման կենտ րո նի գոր ծա դիր տնօ րենն է, ի րա վա գի տութ յան դա
սա խոս, ինչ պես նաև Ա դե լաի դա յի Ֆլին դեր սի հա մալ սա րա նի ի րա վուն քի և ք րեա կան 
ար դա րա դա տութ յան դո ցենտ: Նա եր կար ժա մա նակ հե տա զո տութ յուն ներ է կա տա րել 
ոս տի կա նութ յու նում կո ռուպ ցիա յի, հաշ վետ վո ղա կա նութ յան և  կա ռա վար ման հար ցե րի, 
անդ րազ գա յին ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ու ա հա բեկ չութ յան դեմ 
պայ քա րի գծով: Այդ ո լորտ նե րի վե րա բեր յալ նա խորհր դատ վութ յուն է մա տու ցել  Բաց 
հա սա րա կութ յան ար դա րա դա տութ յան նա խա ձեռ նութ յան, ՄԱԿի Զար գաց ման ծրագ րի, 
Հա մա գոր ծակ ցութ յան մար դու ի րա վունք նե րի նա խա ձեռ նութ յան, Ավստ րա լիա յի դաշ նա
յին ոս տի կա նութ յան, Վիկ տո րիա յի օմ բուդս մե նի և  Քո ւինս լեն դի Հան ցա վո րութ յան ու հա
կաի րա վա կան վար քագ ծի հանձ նա ժո ղո վի հա մար: Նա աշ խա տել է նաև ոս տի կա նութ
յան բա րե փո խում նե րի նա խագ ծե րի վրա՝ Թուր քիա յի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան 
և  Կո լում բիա յի ազ գա յին անվ տան գութ յան գծով խորհր դա կա նի գրա սեն յա կի հա մար: 
Պրո ֆե սոր Գոլդս մի թը գի տա կան աս տի ճան ներ ու նի ի րա վուն քի, քրեա գի տութ յան և  սո
ցիո լո գիա յի գծով, ա վար տել է Ա դե լաի դա յի և  Մո նա շի (Ավստ րա լիա), Տո րոն տո յի (Կա նա
դա) հա մալ սա րան նե րը և  Լոն դո նի տնտե սա գի տութ յան դպրո ցը:

Լես լի Հոլմ սը Ավստ րա լիա յի Մել բուռն քա ղա քի հա մալ սա րա նի քա ղա քա գի տութ
յան դա սա խոս է, Վար շա վա յի Հա սա րա կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի բարձ րա գույն 
դպրո ցի և  Բո լո նիա յի հա մալ սա րա նի հրա վիր յալ դա սա խոս: Նա Ավստ րա լիա յի Հա սա
րա կա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի գի տաշ խա տող է: Պրո ֆե սոր Հոլմ սը կո ռուպ
ցիա յի մա սին եր կու խո շոր մե նագ րութ յուն նե րի հե ղի նակ է (ա մե նա վեր ջի նը` «Փտած 
պե տութ յուն նե՞ր», Դյու քի հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չութ յուն, 2006 թ.) և  կո ռուպ ցիա յի 
վե րա բեր յալ ե րեք գրքի խմբա գիր: Բա ցի այդ, այդ թե մա յի վե րա բեր յալ ամ սագ րե րում 
նա հրա պա րա կել է ա վե լի քան ե րե սուն հոդ ված և  գրքե րի գլուխ ներ:

Բրա յան Քինգ շո թը Միաց յալ Թա գա վո րութ յու նից է: Նա ա վար տել է Լոն դո նի ոս տի
կա նութ յան խու զար կու նե րի  դպրո ցը և ս տա ցել խու զար կո ւի ու պա տանդ նե րի վե րա
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բեր յալ բա նակ ցո ղի ո րա կա վո րում: Իր կա րիե րա յի ե րե սու ներ կու տա րի նե րի ըն թաց քում 
նա աշ խա տել է քրեա կան գոր ծով քննութ յուն նե րի, ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան, 
օ դա յին ա պա հով ման, ա զա տազրկ ման, հա ղոր դակ ցութ յան, հա տուկ ու ժե րի, ա ղետ նե
րի ար ձա գանք ման խմբե րի, տու ժած նե րի բյու րո յի, վե րա պատ րաստ ման բնա գա վառ
նե րում, ինչ պես նաև իբրև հա մայ նքա յին ոս տի կա նութ յան գոր ծըն կեր: Բրի տա նիա յի 
ոս տի կա նա կան ծա ռա յութ յու նում նա աշ խա տել է իբրև մար դու ի րա վունք նե րի գծով 
աու դի տոր: Նա վե րա պատ րաս տում է ան ցել իբրև ա ղետ նե րի ու ար տա կարգ քա ղա քա
ցիա կան ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վար ման գծով պաշ տոն յա, ոս տի կա նութ յան լրատ վա
մի ջոց նե րի խորհր դա տու և  վե րա պատ րաս տող: Նա ՄԹ ի մի ջազ գա յին պա տանդ նե րի 
վե րա բեր յալ բա նակ ցութ յուն նե րի   ու սում նա կան խմբի նախ կին ան դամ է: Ներ կա յումս 
նա ԱՄՆի Մի չի գա նի Գրենդ Վել լի պե տա կան հա մալ սա րա նի դո ցենտ է: Քինգ շո թը ոս
տի կա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման, անձ նա կան ու կազ մա կեր պա կան մշա
կույ թի, է թի կա յի ու ա հա բեկ չութ յան վե րա բեր յալ  աշ խա տութ յուն նե րի հե ղի նակ է:

Անդ րե Լակ րո ւան Քվե բե կի (Կա նա դա) Շերբ րու քի հա մալ սա րա նի փի լի սո փա յութ յան 
ու կի րա ռա կան է թի կա յի ֆակուլտետի և  կի րա ռա կան է թի կա յի ամ բիո նի դա սա խոս է: 
Նրա հե տաքրք րութ յուն նե րի ու աշ խա տան քի ա ռանցքն ան հա տի ու խմբի միջև  փոխ գոր
ծակ ցութ յան է թի կան է, է թի կա կան մի ջամ տութ յուն նե րի տար բեր մո դել նե րի նույ նա կա
նա ցումն ու վեր լու ծութ յու նը, հաս տա տութ յուն նե րի ու հա սա րա կութ յուն նե րի շրջա նակ
նե րում ար ձա գան քի տար բեր տե սակ նե րի ու ո րո շում նե րի կա յաց ման ներ կա յա ցու մը: Դա 
նրա մեջ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց րեց ար տադ րութ յու նից չկտրված ու սուց ման նկատ
մամբ: Նա սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն է ու նե ցել ոս տի կա նա կան շատ բա ժան մունք նե րի 
հետ՝ է թի կան ոս տի կա նութ յան աշ խա տան քում նե րա ռե լու մա սով: Նա ի րա վուն քի գծով 
աս տի ճան է ստա ցել Մոն րեա լի հա մալ սա րա նից, փի լի սո փա յութ յան գծով աս տի ճան և 
 դոկ տո րի աս տի ճան՝ Մոն րեա լում գտնվող Քվե բե կի  հա մալ սա րա նից, եր կու աս տի ճան 
Փա րի զի Սոր բո նի հա մալ սա րա նից: Անդ րեն դա սա խո սել է մի քա նի կազ մա կեր պութ յուն
նե րում և  հե ղի նա կել բա զում հոդ ված ներ ու մե նագ րութ յուն ներ:

Ջե րարդ Սնե լը EMPT Հո լան դիա յի ոս տի կա նութ յան տե սուչ է, ով իր կա րիե րան 
սկսել է 1981 թ. իբրև  պա րեկ, ա պա դար ձել Ամս տեր դա մի ոս տի կա նութ յան խու զար
կուտե սուչ: Ոս տի կա նութ յու նում տասն վեց տա րի աշ խա տե լուց հե տո՝ 1998 թ.,  նա 
աշ խա տան քի ան ցավ ոս տի կա նութ յան կրթութ յան ո լոր տում: Նի դեր լանդ նե րի ոս տի
կա նա կան ա կա դե միա յում նա դա սա վան դում էր քրեա կան գոր ծե րով քննութ յան կա
ռա վա րում և  ա ռաջ նոր դութ յուն: Նա բա կա լավ րիա տի և  մա գիստ րա տու րա յի հա մար 
մշա կել է մի քա նի ու սում նա կան ծրա գիր, պա տաս խա նա տու է ե ղել քրեա կան գոր ծե րով 
քննութ յան կա ռա վար ման վե րա բեր յալ մա գիստ րա տու րա յի ու սում նա կան ծրագ րի հա
մար: Ներ կա յումս նա Նի դերլանդ նե րի ոս տի կա նա կան ա կա դե միա յի քն նութ յան ամ բիո
նի ծրագ րի ղե կա վարն է: Ջե րարդն ու նի  ոս տի կա նութ յան կա ռա վար ման մա գիստ րո սի 
աս տի ճան և ՀԴԲի ազ գա յին ա կա դե միա յի շրջա նա վարտ է: Հան ցա վո րութ յան արդ յու
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նա վետ վե րահս կո ղութ յան մա սին նրա գիր քը Հո լան դիա յում դար ձել է ոս տի կա նութ յան 
կրթութ յան չա փա նիշաշ խա տութ յուն:

Էյ դան Ո ւիլ սը ԶՈՒԺՎի  հե տա զո տութ յուն նե րի բաժ նի նա խագ ծի հա մա կար գող 
է:  Հա մա կար գում է անվ տան գութ յան և  հե տա խու զա կան գոր ծա կա լութ յուն նե րի վե
րահս կո ղութ յան վե րա բեր յալ նա խագ ծե րը: Նա վեր ջերս հրա տա րակ ված «Մի ջազ գա յին 
հե տա խու զա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և  հաշ վետ վո ղա կա նութ
յու նը» հա տո րի խմբա գիր նե րից մեկն է, աշ խա տել է անվ տան գութ յան հատ վա ծի կա
ռա վար ման զա նա զան աս պեկտ նե րի վրա, այդ թվում՝ զին ված ու ժե րում օմ բուդս մե նի, 
հա տուկ հանձ նա ժո ղով նե րի դե րա կա տա րութ յան, տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յան 
և  ին ֆոր մա տոր նե րի պաշտ պա նութ յան: Նա ու նի Ժնևի Մի ջազ գա յին ու զար գաց ման 
գի տութ յան բարձ րա գույն դպրո ցի մա գիստ րո սի աս տի ճան:
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