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Ռաֆիկ Պետրոսյան 
Եվրասիա միջազգային համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ,

իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
 ՀՀ վաստակավոր իրավաբան

Գարեգին Պետրոսյան
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ, 

ՀՀ պետական ծառայության առաջին դասի խորհրդական, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԲԱՑԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

Աշխատանքը վերաբերում է իրավունքի բացերի վերաց մանը 
(հաղթահարմանը): Ընդգծվում է, որ բացերի վերջնական վերացումը 
կատարում է միայն իրավաստեղծ մարմինը` նոր իրա վական ակտ 
ընդունելու կամ դրանում լրացումներ կատարելու ճա նա պարհով, 
իսկ բացերի հաղթահարումն առա ջին հերթին կատարում է դա
տարանը` օրենքի կամ իրա վունքի համանմանության (անա լոգիայի) 
կիրառմամբ: Ցույց է տրված, որ բացերի հաղթա հարմանը մաս
նակ ցում են նաև գոր ծադիր և գերա տեսչական մար մինները` 
իրենց իրավասու թյան սահման ներում:

Մանրակրկիտ անդրադարձ է կատարվել իրավաստեղծ 
գործունեության ապահովման համակարգաստեղծ և «շար
քա յին» սկզբունքներին:

Հիմնաբառեր. իրավունքի բացեր, բացերի վերացում, 
բա ցերի հաղթահարում, իրավաստեղծ, համանմանություն, 
օրենք ներ, այլ իրավական ակտեր, սկզբունքներ, հրապարա
կայնություն, եզրաբանություն:

Իրավունքում բացերի առկայությունն անցանկալի երևույթ է: Դրանք 
վկա յում են տվյալ իրավական համակարգի անկատարության (թերու թ
յունների) մասին, սակայն բացերն օբյեկտիվորեն հնարավոր և անխուսա
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փելի են, ուստի դրանց հայտնաբերմանը պատմականորեն հաջորդել և 
ներկայում էլ հաջորդում են դրանք վերացնելու կամ ժամանակավորապես 
հաղթահարելու գործընթացներ:

Բացերի վերացումը կամ ժամանակավոր հաղթահարումն իրականաց
վում է օրինաստեղծ գործունեության նպատակներին հասնելու, իրավական 
համակարգն առավել ևս կատարյալ դարձնելու և այսպես կոչված` «ստվե
րային իրավաստեղծ գործունեությունը կանխելու», իրավունքի սուբյեկտ
ների կողմից իրենց իրավունքներն ու օրինական շահերը անխոչընդոտ և 
լիարժեք իրականացնելու, իրենց իրավաբանական պարտականությունները 
պատշաճ կատարելու համար:

Բացերի հայտնաբերումը և վերացումը (հաղթահարումը) իրար օրգա նա
պես հաջորդող անընդհատ գործընթացներ են, որովհետև հասարա կա կան 
հարաբերությունների կարգավորումը և դրանց տարրերի ձևափոխում ները 
տեղի են ունենում մշտապես: Սակայն, իրավունքի բացերի և դրանց կար
գավորման թերությունների վերացման (հաղթահարման) միջև պրակ տի կա
պես անցնում է տևական ժամանակ, որը և իրավական նախադրյալ է 
հանդիսանում բացերի գոյության համար: Դա այսօր հատկապես նկա տե լի է 
անցումային շրջանի պետություններում, ինչպիսին Հայաստանն է, որ տեղ 
հասարակական հարաբերությունները աչքի են ընկնում իրենց արա գա շար
ժությամբ ու առաջ են ընկնում իրենց իրավակարգավորման գործընթացից: 

Իրավաբանական գրականության մեջ հաստատվում է այն իրողությունը, 
որ «Իրավունքում հայտնաբերված բացերը կարող է լրացնել միայն օրենս
դիրը, համապատասխան իրավաստեղծ իրավասու մարմինը», իսկ «Իրա
վա կիրառ գործընթացում գործող իրավունքի բացերի հաղթահարման հա
մար օգտագործվում են այնպիսի հատուկ իրավակիրառ եղանակներ, ինչ
պիսիք են «օրենքի անալոգիան» և «իրավունքի անալոգիան1»:

Ղեկավարվելով վերը նշված կանխադրույթներով` պետք է ասել, որ 
իրա վունքի բացերն իրապես կոնկրետացվում և վերջնականորեն վերաց
վում են իրավասու իրավաստեղծ մարմինների կողմից` նոր օրենք, օրենքի 
նորմ կամ նորմերի խումբ (օրենսդրական մակարդակ), իրավական այլ 
նոր  մատիվ ակտեր կամ ակտերի իրավադրույթներ (ենթաօրենդրական 
մա  կարդակ) ընդունելու միջոցով: 

Իրավաստեղծ գործունեության միջոցով բացերի վերացումն առավել 
օրինական (լեգիտիմ), պատմական նախընտրելի ճանապարհ է, որին, ան
շուշտ, մասնակցում են նաև ոչ իրավաստեղծ մարմինները, բայց նրանք 
բացերը վերացնելու իրավունքով օժտված չեն:

Պետք է նշել նաև, որ միայն իրավաստեղծագործության միջոցով բա
ցերի հաղթահարումը պարտադիր է հատկապես իրավակարգավորման 
այն ոլորտներում, որտեղ իրավունքը (մասնավորապես օրենքը) չի թույլա
տրում անալոգիա կիրառել: Դրանք քրեական ու դրանց հարակից իրա վա

1 Տե՛ս В. С. Нерсесянц Общая теория права и государства. Издво НОРМА.М., 2000, էջ 489: Հեղինակների 
կարծիքով այս նախադասության հայերեն թարգմանության մեջ անտեղի ավելացվել է «կամ» բառը 
(Վ.Ս.Ներսեսյանց, Իրավունքի և պետության տեսություն, Եր, «Նաիրի», 2001, էջ 251):
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հարաբերությունների, ինչպես նաև վարչական տույժերի բնագավառներն 
են, որոնց մասին կխոսվի հետագայում: 

Անվիճելի է, որ բացերի հաղթահարման իրավաստեղծ գործունեությունը 
երկարատև ու դանդաղաշարժ գործընթացի արդյունք կարող է լինել: Մինչ 
այդ իրավակիրառ բոլոր մարմինները չեն կարող հրաժարվել խախտված 
կամ վիճարկվող իրավունքների պաշտպանությունից, և բնական է, որ քա
նի դեռ բացերն իրավունքում և օրենսդրության մեջ չեն վերացվել, իրավա
կիրառ մարմինների գործունեության մեջ նրանց հաղթահարումը պետք է 
իրականացնել օրենքով նախատեսված այլ եղանակների միջոցով: Այդ պի
սիք են օրենքի և իրավունքի անալոգիաները, իրավունքի լրացուցիչ կամ 
օժան դակ (սուբսիդիար) կիրառման հնարքները և այլն: 

Իրավունքի բացերը պակասող օրենքով, իրավունքի նորմով, նորմերի 
խմբով կամ իրավական այլ ակտերով կամ դրանց առանձին իրավադրույթ
ներով վերացնելու որոշում ընդունելուց առաջ իրավասու իրավաստեղծ 
պե տական մարմինները պետք է մանրազնին ստուգեն և վերհանեն մի 
շարք պայմանների, հանգամանքների առկայության փաստը, այն է` 

ա) կարգավորման ենթակա, բայց չկարգավորված հասարակական 
հարաբերություններն առկա՞ են, թե ոչ. եթե այո, ապա դրանք հասունացե՞լ 
են և իրավական կարգավորու՞մ են պահանջում, 

բ) օրենքը, նորմը կամ այլ իրավական ակտը (իրավադրույթը) իրո՞ք 
բացակայում է, թե՞ տվյալ իրավահարաբերությունը կամ վիճելի իրավա
դրույ թը կարգավորված է ոչ լրիվ,

գ) բացերի առկայության ընդունումը և վերացումը չի՞ հակասում արդ
յոք պետության ընդհանուր կամ տվյալ հասարակական հարաբերու թյուն
ներում վարվող քաղաքականությանը,

դ) գոյություն ունե՞ն արդյոք նոր ընդունվող օրենքի կամ այլ իրա վա կան 
ակտի կիրառումն ապահովող ընկերայինտնտեսական պայմաններ,

ե) օրենքում կամ այլ իրավական ակտում չկա՞ արդյոք բացը լրացնելու 
ուղղակի արգելք, 

զ) կարգավորում պահանջող իրադրության (հանգամանքների) հիմնա
կան իրավական հատկանիշները համընկնու՞մ են արդյոք նոր ընդունվելիք 
օրենքին, նորմին կամ իրավադրույթին:

Կարծում ենք, որ բացերի վերացման վերը նշված պայմանները պար
զելուց հետո իրավաստեղծ մարմինն անպայման պետք է հաշվի առնի նաև 
տվյալ հարցի (իրավաստեղծման առարկայի) վերաբերյալ հասարակական 
կարծիքը, և, որ ամենագլխավորն է` իրավաբանմասնագետների, առաջին 
հեր թին` իրավաբանգիտնականների հայեցակետերը, մշակումները և 
երաշ խավորությունները: 

Իրավաստեղծագործության միջոցով բացերի վերացման համար առա ջին 
հերթին անհրաժեշտ է կատարելագործել` 1) իրավաստեղծման բուն գոր  
ծունեությունը, 2) հասարակական հարաբերությունների իրավական կար 
գավորումը, 3) նոր իրավական ակտերի ընդունմամբ վերացնել ՀՀ սահ մա
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նադրական դատարանի կողմից օրենքների և այլ իրավական ակտերի հա
կասահամանադրականության, իրավական բացերի առկայության կամ օրենքի 
և այլ իրավական ակտի դրույթը Սահամանադրությանը համապա տաս  խա նող, 
բայց այլ մեկնաբանությամբ կիրառվելու դեպքում թույլ տրված սխալները1:

Իրավաստեղծ բուն գործունեության կատարելագործումն իր հերթին 
նշանակում է, որ օրենքները և (կամ) այլ նորմատիվ ակտերը, նախևառաջ, 
պետք է կայուն լինեն, բայց հասարակական հարաբերությունների (կյանքի 
պայմանների) փոփոխման հետ պետք է համապատասխանեցվեն դրանց:

Իրավաստեղծ գործունեության կատարելագործման հաջորդ և նույնքան 
կարևոր պահանջը օրենսդրական ողջ գործունեությունը գիտականորեն 
հիմնավորված մեթոդաբանությամբ իրավաստեղծման համակարգաստեղծ 
սկզբունքների, ընդհանուր տեսական հայեցակետերի, գիտական հասկա
ցու թյունների և իրավական մշակույթի պահպանմամբ, իրավաստեղծման 
համաշխարհային դրական փորձի հաշվառմամբ իրականացնելն է: 

Ընդհանրացնելով իրավաստեղծման գործընթացի վերաբերյալ հայրե
նա կան և արտասահմանյան իրավաբանական գրականության մեջ մատ նա
նշվող պահանջները, պետք է նշել, որ այդ գործընթացն իրենում ներա ռում 
է` ա) իրավաստեղծագործության գիտական ճիշտ կազմակերպումը, բ) 
տվյալ գործունեությունը ժամանակի ընթացքում փորձառություն բռնած և 
ձևա կերպված հաստատուն հիմունքների հիման վրա կառուցելը, գ) իրա վա
բանական որոշումներ ընդունելիս այն բոլոր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գոր
ծոնները պարզաբանելը և գնահատելը, որոնք այս կամ այն կերպ վերա
բերում են ընդունվող նորմատիվ ակտի բովանդակությանը և դրա հետագա 
գործողությանը, դ) նորմատիվ ակտի տեքստը մշակելիս իրավա բա նական 
(օրենսդրական) տեխնիկայի կանոնների ճիշտ կիրառումը, ե) օրենս դրական 
գործունեությունը անհրաժեշտ տեղեկատվական նյութերով (տար բեր 
երկրների փորձի վերլուծությամբ, տեղեկատվական տեղեկու թյուն ներով և 
այլն) ապահովելը, զ) նորմատիվ ակտի նախագծման, քննարկ ման, ընդուն
ման և հրապարակման ընթացակարգի խստագույն պահպա նումը2:

Հասարակական հարաբերությունների կատարելագործման և իրավուն
քի բացերի վերացման հարցում հսկայական դեր է խաղում նաև ժամա նա
կակից հասարակարգում իրավական մշակույթի մաս կազմող «Էլեկտ րո
նային կառավարման» գործածումը, որը (տեղեկատվության ազատ շրջա
նա ռումը) թույլ է տալիս նվազեցնել իրավունքի բացերի քանակը: 

Իրավական կարգավորման համակարգաստեղծ սկզբունքներին յուրա
հատուկ են որոշակի բնորոշ գծեր, որոնք իրավաբանական գրականու թյան 
մեջ հաճախ անվանվում են նաև «իրավակարգավորման բնութագրիչներ»: 
Դրանք են` նորամտիվությունը3, հրամայականության (անպայմանության) 

1 Իրավունքի բացերի վերացմանն ուղղված ՀՀ սահմանադրական դատարանի պրակտիկայի վեր լու
ծութ յունը կկատարենք առանձին հոդվածով: 
2 Տե՛ս Арутюнян Мнацакан Гайкович Пробелы в праве и проблемы их устранения (теоритикопракти
теческий анализ). Автореферат.дис.канд.юрид.наук, Ереван, 2012, էջ 1819:
3 Տե՛ս Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. М.: Юрид.лит., 1977, էջ 24:
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բարձր աստիճանը1 գործողության համընդհանրությունը2, նպատակաուղղ
վա ծու թյունը3, ձևական որոշակիությունը4, համակարգայնությունը5, գործո
ղութ յան կայունությունը6, իրավունքի և իրավական կարգավորման միաս
նա կանության և ներքին անհակասականության ապահովումը7:

Իրավական կարգավորման վերը նշված բոլոր գծերը վկայում են, որ 
դրանք հասարակության կառավարման կարևորագույն միջոց են և ապա
հովում են հասարակական հարաբերությունների բազմակողմանի իրա վա
կան կարգավորումը, որ դրանց արդյունքներն օգտագործվում են նոր մա
տիվ իրավական ակտերում, որոնց բարձր իրավական որակը տվյալ հա սա
րակության քաղաքակրթված և ժողովրդավարական լինելու չափանիշ է8:

Իրավաստեղծումը իրավական կարգավորման մի առանձին փուլ է, որի 
ընթացքում հավասարապես պահպանվում են առաջինիս բոլոր գծերը 
(բնութագրիչները): Մյուս կողմից նշված բնութագրիչների ապահովումը 
օրենս  դիրն իրականացնում է միայն իրավաստեղծ գործունեությանը յուրա
հատուկ սկզբունքների պահպանման հիման վրա: 

Նկատի ունենալով, որ իրավական կարգավորման իրավաստեղծ փուլի 
մասին արդեն իսկ խոսվել է մեր նախորդ հոդվածներում, ինչպես նաև այն, 
որ իրավունքի և իրավական կարգավորման վերը թվարկված բնորո շիչ ներն 
արդեն բոլոր իրավաբանների համար դասագրքային հասկացու թյուններ և 
իրավագիտության մեջ լայնորեն լուսաբանված (նույնիսկ ծեծված` տրիվիալ) 
բնույթ ունեն, որ իրավական կարգավորմանը բնորոշ այդ բնորոշիչներն 
ապահովում են իրավաստեղծ գործունեության համա կար գաստեղծ սկզբունքների 
պահպանման միջոցով, հեղինակները չեն անդ րադառնում դրանց, առավել 
նպատակահարմար համարելով մեկնա բանել իրավաստեղծման տրամաբանական 
հիմունքները ձևավորող հիմ նարար, ողջամիտ և արդյունավետ սկզբունքները, 
որովհետև վերջիններս են կարգավորում օրինաստեղծ գործընթացի առանձ
նա հատկությունները և ընդհանուր ուղղությունները: Դրանք են կոչված օգնելու 
օրենսդրին` խուսափելու իրավաբանական սխալներից և նվազեցնելու ան
արդյունավետ նորմերի ստեղծման հավանականությունը, երաշխիք են նոր
մա տիվ իրա վա կան ակտերի ամբողջականության, պարզության և մատչելիության, 

1 Տե՛ս Явич Л.С. Конституциа СССР и некоторые вопросы общей теории советского права//Конституция 
СССР и дальнейшее развитие государствоведения и теории и права. М.: Издво ИГпАН СССР, 1979, էջ 68:
2 Տե՛ս Алексеев С. С. Проблемы теории права.: Основные вопросы общей теории социалистического 
права. Курс лекций в 2 т. Т.1. Сверловск.: Издво Свердл. Юрид. инта, 1972, էջ 105:
3 Տե՛ս Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий 
теории и права. М.: Юрид.лит., 1976, էջ 225:
4 Տե՛ս Недбайло П.Е.Применение Советских правовых норм. Госюриздат, 1960, էջ 466:
5 Տե՛ս Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы. М.: Юрид. лид., 
1978, էջ158159:
6 Տե՛ս Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск: Издво Красноаяр. унта, 
1985, էջ 58:
7 Տե՛ս Черданцев А.Ф. Системообразующие связи права// Сов.гос.и пр., 1974, N 8, էջ 11:
8 Տե՛ս Краснов Ю.К. Законодательный процесс в Государственной Думе.: Пути совершенствования. М.: 
Издание Государственной Думы, 2004, էջ 32, Чуквичев Д.В., Аширов Б.С. Законодательная техника. 
Учебное пособие.Ашгабад: Центр ОБСЕ в Ашгабаде, 2011, էջ 50: 
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հստա կության և կատարողականության ապահովման համար1:
Իրավաբանական գրականության մեջ իրավական կարգավորման կա

րևորա գույն փուլ հանդիսացող իրավաստեղծագործության բնագավառի 
համար մատնանշվում են` իրավաստեղծ աշխատանքների ծրագրավորման 
և կանխատեսման, մարդու և քաղաքացու արժանապատվությունը ճա նա
չելու, իրավունքներն ու ազատությունները բարձրագույն արժեք ճանաչելու, 
մարդասիրության, արդարության, ժողովրդավարության, օրինականության, 
հրապարակայնության, գիտական հիմնավորվածության (գիտականության), 
ստեղծագործական բնույթ ունենալու, արհեստավարժության (պրոֆեսիո
նա լիզմի), իրավական փորձի օգտագործման, պրակտիկայի հետ կապի 
ա պա հովման, իրավական ակտերի նախապատրաստման պատշաճության և 
մանրակրկիտության, իրավունքի համակարգվածության, իրավական ակ 
տերի տեխնիկական կատարելության, արդյունավետության (ողջամ տութ
յան, նպատակահարմարության, ժամանակին ընդունված լինելու) և իրա
գործելիության, օրենքի և այլ իրավական ակտերի ձևի և բովան դա կության 
համապատասխանության, առաջնայնության, խնայողության, իրա վական 
միասնականության, իրավական որոշակիության, իրավաս տեղծ ման գործ
ըն  թացի իրավական բնույթի և հատուցման (ռետրիբուտիվ ապա հովվածութ
յան) սկզբունքները, որոնք, սակայն, սպառիչ լինել չեն կարող, որովհետև 
կյանքը, այդ թվում` իրավագիտությունը և իրավական պրակտիկան, հա
սարակական հարաբերություններն անընդհատ զարգացման միտում ունեն 
և իրավաստեղծ գործընթացին առաջադրում են նորանոր պահանջներ:

Ամենից առաջ պետք է ընդգծել, որ իրավաստեղծագործման գործըն
թացն ամբողջությամբ մտավոր գործունեություն է` ուղղված երկրում նոր 
օրենք ների և այլ իրավական ակտերի ստեղծմանը, կամ եղածների փոփոխ
մանն ու լրացմանը: Այդ գործընթացը վկայում է մշակութային, քաղաքակա
նու թյան, ժողովրդավարության, հատկապես` տնտեսական հարաբերու թ
յուն ների կարգավորման և այլ բնագավառներում պետության գործունեու թ
յան արդյունավետության աստիճանի մասին, և դրա համակարգաստեղծ 
սկզբունքներից յուրաքանչյուրն արտացոլում է հասարակական կյանքի այս 
կամ այն կողմը, իրավաստեղծման այս կամ այն բնորոշիչ հատկանիշը:

Իրավաստեղծ աշխատանքների ծրագրավորման (պլանավորման) և 
կան  խատեսման սկզբունքը առաջին հերթին նշանակում է, որ կառավարութ
յունը, որն օրենսդրական նախաձեռնության հիմնական սուբյեկտն է Հա
յաս տանում, իր կողմից նախապատրաստվող և ԱԺ ներկայացվող օրի նա
գծերը և իր կողմից մշակվող ու ընդունվող այլ իրավական ակտերը պետք 
է ծրագրավորի երկրի զարգացման հեռանկարային ծրագրերի և կանխա տե
սումների, հատկապես` սահմանադրական փոփոխությունների և միջազ գա յին 
փորձի ուսումնասիրման հիման վրա: 

Հասկանալի է, որ իրավաստեղծ գործադիր մարմինների իրավաստեղծ
ման առարկա հանդիսացող իրավական ակտերի ծրագրավորումը ևս 

1 Տե՛ս ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 20122016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը:
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պետք է բխի կառավարության հեռանկարային ծրագրերից: Օրինաստեղծ 
ԱԺ պատգամավորների և պատգամավորական խմբակցությունների կող
մից մշակվող նախագծերը, իհարկե, չեն կարող սահմանափակվել միմիայն 
կա ռավարության ծրագրերով, սակայն օրինաստեղծման հարցում պետք է 
սերտ համագործակցություն լինի կառավարության և նրանց միջև:

Իրավաստեղծ աշխատանքի ծրագրավորումը թույլ է տալիս հաղթա հա
րել օրինագծերի և իրավական այլ ակտերի մշակման ու ընդունման շտա
պողականությունը և միմյանց փոխկապակցված իրավական ակտերի ան
համաձայնությունները, այսինքն` ծրագրավորումը կարևորագույն նշա նա
կու թյուն ունի օրենքների և այլ իրավական ակտերի (օրենքի նորմի, նոր մերի 
խմբի, իրավական դրույթների) մշակման ուղղությամբ ուժերը հա մա խմբելու, 
իրավական կանխատեսելիության և կայունության ապահով  ման համար1:

Իրավաստեղծման աշխատանքների ծրագարավորումը պետք է նա խա
տեսի հասարակական հարաբերությունների` տվյալ ոլորտի կոնկրետ իրա
վական խնդիրների լուծման եղանակներ, այն է` ամբողջական նախագծերի 
մշակում, գործող օրենքներում և այլ իրավական ակտերում փոփոխու թ
յուն ներ և (կամ) լրացումներ կատարելու առաջարկությունների նախա
պատ  րաստում, իրավաստեղծման հայեցակարգերի մշակում և այլն: 

Իրավաստեղծ գործունեության ծրագրավորումն ամենևին էլ չի բա ցա
ռում այսպես կոչված` «ոչ պլանային», արտահերթ նախագծերի քննարկման 
և ընդուն ման հնարավորությունը, որովհետև հասարակական կյանքը շատ 
ավելի բարդ ու բազմազան է, քան դա կարելի է նախատեսել ու պլա նավորել2:

Մարդու և քաղաքացու արժանապատվությունը, անօտարելի իրա
վունք  ներն ու ազատությունները բարձրագույն արժեք ճանաչելու 
սկզբուն քի և համապատասխան իրավաստեղծ ամբողջ գործընթացը պետք 
է ուղղ ված լինի այնպիսի պայմանների և երաշխիքների ստեղծմանը, երբ 
մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները ներառված են 
օրենք նե րի, իրավական այլ ակտերի իմաստի և բովանդակության մեջ ու 
հաշվի են առնվում օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների, 
տե ղա կան ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մեջ: Սահմա
նա դ րութ յամբ ամրագրված մարդու և քաղաքացու արժանապատվությունը, 
ան  օտարելի իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք ճանաչված են մի
ջազ գային հանրության կողմից, չեն կարող վերացվել օրենդրությամբ, իսկ 
անհրա ժեշտության դեպքում հիմնական իրավունքների ու ազատու թյուն ների 
սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է համարժեք լի նեն 
սահմանափակվող հիմնական իրավունքի և ազատության նշանա կու թյանը 
(ՀՀ Սահմանադրության 3, 23 և 78րդ հոդվածներ):

Արդարության սկզբունքը, որը դարերի խորքից է գալիս, պետք է ներ

1 Տե՛ս Հրայր Թովմասյան, Իրավաստեղծ գործունեություն: Օրենսդրական տեխնիկա (Ուսուցում ՀՀ 
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների փորձագետների համար: Ընտրված նյութերի ժողո
վածու, Եր., ՄակմիլանԱրմենիա, 2004, էջ 10):
2 Տե՛ս Սաֆարյան Գ.Հ., Իրավաստեղծ գոծունեության և օրենսդրության զարգացման հիմնահարցերը 
Հայաստանի Հանրապետությունում:Եր., ԱՌՏ, 2004, էջ 120:
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ծծված լինի յուրաքանչյուր պետության ողջ օրենսդրության մեջ, այլ կերպ` 
պե տական մարմիններից ելնող ցանկացած նորմատիվ իրավական ակտ 
պետք է լինի արդարության մարմնացում:

Գոյություն ունեն արդարությունն իրավական նորմում ամրագրելու մի 
քանի եղանակներ: Դրանցից ամենադյուրինը դրա անմիջական ամրա
գրումն է իրավական ձևակերպման մեջ. օրինակ` հանցագործության հա
մար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ նշանակվում է արդարացի 
պա  տիժ: Եթե օրենքում չի նշվում «արդարություն» բառը, ապա դա ամե
նևին չի նշանակում, որ տվյալ իրավական ակտին խորթ է արդարության 
կան խադրույթը: Ըստ Ն.Ա. Չեչինայի` բոլոր իրավական նորմերը կարող են 
գնահատվել բարոյականության, հետևաբար և` արդարության տեսանկ յու
նից1: Երբ արդարությունն ուղղակիորեն չի նշվում նորմատիվ իրավական 
ակտում, այն կարող է ամրագրվել դրանում տարբեր ձևերով` հավասարութ
յուն հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների միջև, իրա
վունք   ների և պարտականությունների հստակ փոխհարաբերակցության 
ամ  րագրում, պատժի անհատականացում և այլն: 

Ընդհանուր կամքի բացահայտման ժամանակ շատ բան կախված է 
օրենս դրի անձից: Ինչպես դիպուկ կերպով նշում է Պ.Մ.Ռաբինովիչը, իրա
վունքը ոչ միայն հասարակական կեցության արտացոլումն է, այլև՝ օրինաս
տեղծման ինքնարտահայտումը, որն իր մեջ կրում է այդ սուբյեկտի բաղկա
ցուցիչ կազմող անհատների հոգեբանական առանձնահատկությունները, 
նրանց անձնական փորձը, կյանքի պայմանները2: Ուստի բավականին մեծ 
գի տագործնական հետաքրքրություններ է ներկայացնում այն հարցը, թե 
ինչպես է անհատի առանձին հատկություններն ազդում իրավաստեղծ 
մարմ նի աշխատանքի վրա: Պարզ է, որ իրավաստեղծման նման պատաս
խանա տու գործունեությունը չպետք է «բազմացնի» առանձին անձանց բա
ցասական որակները: Իրավաստեղծման գործունեության մեջ իրավունքի 
սկզբունքների պահպանումն իրավական որոշումներին հաղորդում է իրա
պես արդարացի բնույթ, իսկ խախտումը, ընդհակառակը, կարող է հան
գեց նել իրավունքի «ամորձատման»: Հենց դրա համար է առանձնապես 
կա րևոր բարձրացնել հարգանքն օրենքի ու արդարության` որպես մարդու 
իրավունքների երաշխավորման հիմքի նկատմամբ: Իրավունքը պետք է հեն
վի արդարության վրա: Իրավական պետությունն անհամատեղելի է անար
դարության հետ, քանի որ վերջինս խեղաթյուրում, քանդում է իրա վունքը, 
այլ ոչ թե պաշտպանում այն խախտումներից:

Արդարության սկզբունքը ենթադրում է խիստ պատժի կիրառում, որ
պես կանոն, ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների և հան
ցա գոր ծությունների ռեցիդիվի դեպքում: Իսկ այն անձանց նկատմամբ, ով
քեր առաջին անգամ կատարում են ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն, 
սովորաբար կիրառվում են ազատությունից չզրկելու հետ կապված պատ

1 Տե՛ս Чечина Н.А. Воспитательная функция советского гражданского процессуального права.Л., 1972, էջ 185:
2 Տե՛ս Рабинович П.М. Право как явление общественного сознания// Правоведение,1972, N 2 էջ 115:
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ժա տեսակներ (տուգանք, հանրային աշխատանքներ և այլն): 
Շարադրվածը թույլ է տալիս անել երկու եզրահանգում: Առաջին` ար դա

րության գաղափարն իրավունքի տարբեր ճյուղերում դրսևորվում է կամ նորմ
սկզբունքների ձևով, կամ ենթադրվում է` մանրամասնվելով նորմա տիվ իրա
վական ակտերում ամրագրված դրույթներում: Երկու դեպքերում էլ արդա
րության սկզբունքը ներթափանցում է հասարակական հարաբերու թյունների 
բոլոր ոլորտները: Երկրորդ` արդարության սկզբունքը կարող է արտահայտվել 
ամենատարբեր ձևերով: Այստեղ կարևոր է, որ իրավական նորմերն ու դրանց 
կիրառումն ուղղված լինեն մարդու բնական և համընդ հա նուր իրավունքներին 
ու ազատություններին, բարոյականության սկզբունք ներին: 

Մարդասիրության սկզբունքի համաձայն յուրաքանչյուր օրենք կամ 
այլ իրավական ակտ առաջին հերթին պետք է նպատակաուղղված լինի 
մար դու կյանքի ու առողջության պաշտպանությանը, արժանապատվության 
պահ պանմանը և պաշտպանությանը, նրա իրավունքների ու ազատու թյուն
ների, նրա հոգևոր և նյութական պահանջմունքների առավելագույն բավա
րար մանը: Օրենքը և այլ իրավական ակտը պետք է ծառայեն ազատությանը, 
մարդկանց փաստացի հավասարությանը և իրավունքին, վերջինիս իրաց
մանը: Պետության օրենքները և մյուս իրավական ակտերը անհրաժեշտ են 
իրավունքի համար, բայց եթե դրանք ոչ թե պաշտպանում, այլ ոտնահարում 
են արդարությունը և հավասարությունը, դրանք չեն կարող համարվել 
իրա  վական կամ արդարացի: Ինչպես ընդունված է ասել, մարդը և նրա 
շա հե րը պետք է լինեն իրավաստեղծ գործընթացի կենտրոնում:

Իրավաստեղծ գործընթացի մարդասիրական բնույթն իրենում ներառում 
է նաև մեկ այլ կարևոր հանգամանք. օրենքները և այլ իրավական ակտերը 
կոչված են պաշտպանելու հասարակական արժեք դարձած մարդու բնա
կան իրավունքները, իրավական կարգավորման միջոցներով (իրավաբանա
կան հնարքներով) ստեղծել դրանց կենսագործման կառուցակարգեր և 
պայ մաններ: Իրավունքի աղբյուրների մարդասիրական բնույթը սերտորեն 
առնչվում և կապված է բարոյականության հիմունքներին դրա համապա
տաս խանության հետ: Իսկ դա նշանակում է, որ դրանք չեն կարող պա րու
նակել այնպիսի դրույթներ, որոնք կարող են մարդուն դրդրել անբարո յա
կան գործողությունների: 

Այսպիսով, իրավաստեղծման գործընթացում մարդասիրության սկզբուն
քը ի սկզբանե ենթադրում է օրենքների և այլ նորմատիվ ակտերի ստեղ ծում 
բացառապես հանուն մարդու իրավունքների և ի շահ հասարակության յու
րաքանչյուր անհատի ու ամբողջ հասարակության պահանջմունքների ար
ժա նա  պատիվ բավարարման: Մեր խորին համոզմամբ սա էլ իր հերթին 
նշա նակում է, որ մարդասիրության սկզբունքի կարևորագույն բաղկացու
ցիչ ներից մեկը հենց անհատի շահերի և հանրային պահանջմունքների մի
ջև հավասարակշռության ստեղծումն ու պահպանումն է: 

Ժողովրդավարության սկզբունքն առաջին հերթին արտահայտվում է 
իրա վաստեղծման գործընթացին հասարակայնության լայն շերտերի ներ
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գրավ մամբ, այն է` իրավական նորմերի ընդունմանը և իրացմանը քաղա
քա ցիների մասնակցությունն ապահովելու մեջ: Այսպես` ՀՀ Սահմանադրութ
յան 109 հոդվածի 6րդ մասում ամրագրված է, որ ընտրական իրավունք 
ունեցող առնվազն հիսուն հազար քաղաքացի ունի Ազգային ժողովին քա
ղա քացիական նախաձեռնության կարգով օրենքի նախագիծ առաջարկելու 
իրավունք, իսկ 204 հոդվածի 1ին և 2րդ մասերի համաձայն` եթե Ազգային 
ժողովը մերժում է Սահմանադրության 109րդ հոդվածի 6րդ մասով սահ
ման ված կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը, ապա մեր
ժումից հետո վաթսուն օրվա ընթացքում օրենքի նախագծի ընդունման 
նա խաձեռնությանը ընտրական իրավունք ունեցող ևս երեք հարյուր հա
զար քաղաքացու միանալու դեպքում նախագիծը դրվում է հանրաքվեի, 
եթե սահամանադրական դատարանը նախագիծը ճանաչում է Սահամանա
դրու թյանը համապատասխանող: Դրան գումարած՝ հանրաքվեի միջոցով 
ընդունված օրենքները կարող են փոփոխվել միայն հանրաքվեով:

Հանրաքվեն շատ օգտակար, բայց բավականին բարդ ու ծախսատար 
գործ ընթաց է: Այդ է պատճառը, որ գույություն ունեն նաև ժողովրդին 
իրա վաստեղծ գործունեությանը ներգրավելու բազմաթիվ այլ ձևեր, ինչ
պիսիք են օրինագծերի նախնական հրապարակումը և համաժողովրդական 
քննարկման դնելը, հրապարակված օրինագծերը աշխատանքային կոլեկ
տիվ ներում, համաժողովներում, կլոր սեղանների և սեմինարների ըն թաց
քում, մամուլում, հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով դրանց քննարկումներն 
ու համապատասխան առաջարկներ ներկայացնելը, դրանց ազատ քննա
դա տությունը, օրինագծերի այլընտրանքային տարբերակներ առաջարկելը 
և այլն: Այս առումով մենք ևս համաձայն ենք Ս.Պիգոլկինի և Տ.Ռախ մա նի
նայի այն տեսակետին, որ օրինաստեղծման (հետևաբար և իրավաստեղծ
ման հեղինակներ) ժողովրդավարությունը երաշխավորող գլխավոր պայ
մա նը հրապարակայնության ուժեղացումն է, ինչպես նաև ստեղծա գոր ծա
կան քննարկումների կարողունակության ընդլայնումը1: Շատ քաղաքա ցի
ներ, այդ թվում` իրավաբան գիտնականներ, պրակտիկ աշխատողներ, ար
տա հայտում են իրենց անձնական դատողությունները օրինագծերի մասին 
և հասցեագրում դրանք օրենսդրին: Ժողովրդավարության սկզբունքը են
թա դրում է օրինաստեղծման գործընթացին նաև կուսակցությունների (ինչ
պես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական) և հասա
րա կա կան կազմակերպությունների մասնակցությունը: Օրինագծերը հրա
պա րակվում են խորհրդարանների պաշտոնական համացանցային կայքե
րում: Քննարկումների ընթացքում ստացված դիտողություններն ու ա   ռա
ջար  կությունները դիտարկվում են օրինաստեղծ մարմնի կողմից և (կամ) 
օրինագծում կատարվում են համապատասխան լրացումներ:

Իրավաստեղծ գործընթացին իրավական և ոչ իրավական հասարակայ
նու թյան լայն մասնակցությունը թույլ է տալիս արդյունավետորեն վեր հա

1 Տե՛ս Пиголкин А.С., Рахманина Т.Н. Вопросы методики подготовки законопроектов.М.: Издво Инта 
Законодательства и сравн. правоведения. Выпуск 59, 1993, էջ 91:
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նել ժողովրդի իրական կամքը այս կամ այն ոլորտի կարգավորման հար
ցում: Անդրադառնալով «Ժողովրդի կամք» հասկացությանը՝ նշենք, որ այն 
անընդհատ փոփոխվում է` կապված ժողովրդավարական գործընթացների, 
ժողովրդավարության իդեալի մասին հասարակության պատկերացումների 
փոփոխության, բազմակարծության սկզբունքի ամրապնդման հետ: Ժամա
նա կակից ժողովրդավարության հասկացությամբ «ժողովրդի կամք»ը նե
րա ռում է օրենսդրության մեջ հասարակության ժամանակակից բոլոր 
խմբե րի շահերի հաշվառումը և արտացոլումը:

Հարկ է նշել, որ օրինաստեղծման գործընթացին քաղաքացիների մաս
նակ ցու թյան ընդլայնման հետևանքով այդպիսի գործունեությունը չի դա
դա րում ոչ պետական գործունեության տեսակ լինելուց1:

Ժողովրդավարությունն այն գլխավոր երաշխիքներից է, որի առ կա յութ
յան դեպքում օրինագծերի (նախագծերի) նախապատրաստումը, քննար կու
մը և ընդունումը տեղի է ունենում իրավական ընթացակարգով, այ սինքն` 
օրեն քով սահմանված կարգով, որտեղ կբացառվեն հնարավոր կա մայակա
նու թյուններն ու անօրինականությունները օրինաստեղծ մարմնի կողմից2: 

Օրինաստեղծման ժողովրդավարության սկզբունքի կարևոր դրսևո
րում ներից մեկը խորհրդարանական լսումներն են, որոնք հնարավորություն 
են տալիս հասարակության ներկայացուցիչներին և համապատասխան 
մաս  նագետներին արտահայտել իրենց դիրքորոշումը քննարկվող օրինա
գծի վերաբերյալ և հանդես գալ առաջարկություններով: 

Օրինաստեղծման ժողովրդավարությունն օրգանական կապ է ապա հո
վում մի կողմից օրենսդրի և նրա գործունեության, մյուս կողմից` ժողովրդի 
և նրա շահերի միջև: Այս սկզբունքին հավատարիմ մնալով` օրենսդիրն 
ապա հովագրում է իրեն իրականությունից կտրված լինելուց, ինչպես նաև 
հա սարակական կյանքի, ժողովրդի իրական շահերի հետ չկապված օրենս
դրական փորձարկումներից: Օրինաստեղծման վրա ազդեցություն ունեցող 
սուբյեկտների շարքից հասարակության լայն զանգավածների բացառումը 
հղի է կամայականությամբ, իրական սոցիալական գործընթացներից շեղու
մով և, որպես կանոն օրինաստեղծման նպատակներին չհասնելով3:

Օրինականության սկզբունքը Հայաստանի Հանրապետությունում հռչակ
 վել է որպես պետական կարգավորման բոլոր ոլորտները թափանցող կա
րևորագույն համակարգաստեղծ սկզբունքմեթոդ: Այն անխզելիորեն կապ ված 
է իրավունքի ընկերայիննպատակային նշանակության հետ: Այդ սկզբուն քի 
բովանդակությունն ամրագրված է ինչպես ՀՀ Սահմանա դրու թ յամբ, այնպես 
էլ իրավունքի յուրաքանչյուր ճյուղի նորմերում:

Բնական է, որ իրավասու պետական մարմինների իրավաստեղծ գոր
ծու նեու թյունը ևս պետք է իրականացվի գործող օրենսդրությանը խիստ 

1 Տե՛ս Иванов К.К. Законотворческая деятельность государства при использовании принципа демо
кратизма.: Հղումը` http://sibac.info/20090701102116/5020111221064718/201112210647
43/258620120512084050:
2 Տե՛ս Սաֆարյան Գ.Հ., Նշվ.աշխ., էջ 116:
3 Տե՛ս Чухвичев Д.В., Аширов Б.С., Նշվ.աշխ.,էջ 56:
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համապատասխան: Օրինականությունն ընդհանրապես համակարգաստեղծ 
սկզբունք է, որն ընկած է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների, այդ 
թվում` իրավաստեղծման հիմքում: 

Նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկացած տեսակի ընդունման հա
մար գյություն ունի համապատասխան իրավական կարգադրագրերում 
ամ րագրված հստակ ընթացակարգ: Օրինաստեղծման գործընթացը պետք 
է իրականացվի այդ պահանջներին խիստ համապատասխանության պայ
մաններում: Դրանք մասնավորապես վերաբերում են օրենք ընդունող 
մարմ  նի իրավասությանը, օրենքի նախագծի մշակմանը, այն շրջանառու թ
յան մեջ դնելուն, խորհրդարանի համապատասխան մշտական հանձ նա
ժողովում և լիագումար նիստերում այլ իրավական ակտեր մշակելու իրա
վասություն ունեցող մարմինների խորհուրդներում, նախարարությունների 
կոլեգիաներում և (կամ) կառավարության նիստերում քննարկելուն, դրա 
ըն դունման և հրապարակման կանոններին, իրավական նորմերի և ակ տե
րի աստիճանակարգությանը: 

Վերը նշված կանոններից շեղումը կարող է հանգեցնել տեխնիկական 
այնպիսի խախտումների, որոնք ունակ են ի չիք դարձնել օրենքի կար գա
վորիչ հնարավորությունները նույնիսկ այն դեպքում, եթե այն ուժի մեջ մնա: 
Բացի այդ, օրինաստեղծման օրենսդրորեն ամրագրված կարգի խախ տումը 
կարող է բացասական անդրադարձ ունենալ օրենսդրության և ընդ հանրա
պես իրավունքի վերաբերյալ մարդկանց վերաբերմունքի վրա:

Մեր կարծիքով օրինականության սկզբունքն իր մեջ ներառում է նաև 
իրա վա կան պետության սահմանադրական դրույթին սերտորեն «թղթակ
ցող» մեկ այլ սկզբունք ևս: Խոսքը իրավունքին համապատասխանության 
են թա սկզբունքի մասին է: Այդ ենթասկզբունքի բովանդակությունը, մեր 
կար  ծի քով, հետևյալն է. օրինաստեղծումը ոչ թե իրավասու մարմիների և 
անձ նաց կամայական գործունեություն է, այլ այնպիսի գործունեություն, 
որը են թարկ վում է իրավունքին` դրա անսասան, հազարամյակներ շարու
նակ գոր ծած սկզբունքներով: Օրենսդրի խնդիրն է ապահովել օրենքի հա
մա պա տասխանությունը իրավունքի սկզբունքներին: Չափազանց կարևոր 
է, որ օրինաստեղծման գործընթացի բոլոր սուբյեկտները հավատարիմ 
մնան այս սկզբունքին: Ինչպես իրավացիորեն նշում է պրոֆեսոր Գ.Հ.Սա
ֆարյանը, իրավունքի և օրենքի տարբերակման հայեցակարգի էությունը 
նրանում է, որ նորմատիվ իրավական ակտը, որպես պետական կամքի 
արտա հայտու թյուն, կոչված է ճիշտ և համարժեք ձևակերպելու հասա րա
կական հարա բե րություններում օբյեկտիվորեն գորյություն ունեցող «իրա
վունքը»1:

Հրապարակայնության սկզբունքն արտահայտվում է նրանում, որ 
օրենք ների և նորմատիվ իրավական այլ ակտերի քննարկմանը մասնակից 
են դարձվում զանգվածային տեղեկատվության միջոցները, հասարակայ
նութ  յունն ամբողջությամբ: Միայն իրավաստեղծման գործընթացի վերա

1 Տե՛ս Սաֆարյան Գ.Հ., նշվ.աշխ., էջ 110:
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բերյալ մշտապես համակարգված և ճշմարիտ տեղեկատվություն ունենա
լով է, որ բնակչությունը կարող է դրա վրա դրականորեն ազդելու հնա րա
վորություն ստանալ:

Նշված սկզբունքը ենթադրում է մի կողմից օրինագծերի (այլ նախա գծե  րի) 
քննարկման և ընդունման թափանցիկություն, մյուս կողմից՝ դրանց պար 
տադիր հրապարակում: Օրենքի նախագծերը զանգվածային լրատվու թ  յան 
միջոցներով հրապարակելը կամ այլ կերպ հանրայնացնելը հետա պնդում է 
դրանց քննարկումներին հասարակությանն առավելագույնս ներ գրա վելու 
նպատակ: Հրապարակայնության սկզբունքից բխում է նաև, որ քա ղաքացիները 
պետք է իրազեկված լինեն օրինագծերի քննարկման և ըն դունման բոլոր ման
րամասներին: Ըստ որում, նախագծերն առաջին հեր թին պետք է հանրայ նաց
վեն օրենսդիր (ներկայացուցչական) մարմնում (ներ սում): Հանրայնացման 
են թակա են նաև օրենսդիր և գործադիր մար մին ների միջև այդ առնչությամբ 
առկա հակասությունները: Դրա վառ վկա յությունն է ընտանեկան բռնության 
կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպա
նության մասին ՀՀ ԱԺում գտնվող օրինագծի կապակցությամբ ծավալված 
լայն քննարկումները:

Հրապարակայնության պայմաններում օրենքների և այլ իրավական ակ
տերի մշակումը հնարավորություն է տալիս պարզել, թե որքանով է տվյալ 
օրինագիծը (նախագիծը) համապատասխանում բնակչության կեն սա կան 
շահերին և պահանջմունքներին: Դա էլ իր հերթին բացահայտում է, թե 
իրավական ինչպիսի վարքագիծ կդրսևորեն քաղաքացիները. կգոր ծեն 
օրենքին համապատասխա՞ն, թե չեն ենթարկվի դրան` ընտրելով իրենց 
նպատակին հասնելու այլ միջոցներ: Շահագրգիռ հասարակայնության հետ 
հետադարձ կապը թույլ է տալիս իրավաստեղծ մարմնին պարզել` արդյոք 
օրինագծի բոլոր դրույթներն են հասկանալի քաղաքացիներին: Շատ կա
րևոր է իմանալ մարդկանց արձագանքը օրինագծերի (նախագծերի) վերա
բերյալ, անկախ նրանից թե այն դրական, բացասական, թե չեզոք կլինի:

Գիտական հիմնավորվածության (գիտականության) սկզբունքը պա
հան ջում է, որ կոնկրետ օրենքի, նորմի կամ այլ իրավական ակտի ըն դուն
ման պահին մանրակրկիտ կերպով ստուգվի ընկերայինտնտեսական իրա
դրությունը, որպեսզի օրենքը (այլ իրավական ակտը, դրույթը) համա պա
տասխանի այդ իրադրությանը, այսինքն` գիտական հիմնավորվածու թյունը 
նախևառաջ ենթադրում է կենսագործունեության այն ոլորտի տնտե սական, 
հոգեբանական, ընկերայինքաղաքական և այլ գործոնների զար գացման 
պատշաճ հաշվառում, որին վերաբերում է կոնկրետ նախա գի ծը: Դա բ ացա
ռում է կոնկրետ նախագիծը հակասություններից, ապա հո վում է դրա նորմերի 
(դրույթների) իրավաբանական և տրամաբանական փոխկապակցվա ծու թյու
նը, հնարավորություն է ստեղծում, որ այդ նախա գիծը «թղթակցի» հարակից 
իրավական ակտերի նմանատիպ նորմերի (դրույթ ների) հետ1:

1 Տե՛ս И.А. Кибак Соблюдение принципов в законотворческой деятельности// Вестник Воронежского 
института МВД России, 2011, N 2, էջ 130:
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Գիտականությունը թելադրում է օրինագծերի գիտական մշակման, ինչ
պես նաև սոցիոլոգիական տվյալների իմացության մասին գիտելիքների 
առ կայության անհրաժեշտությունը:

Օրինաստեղծման գիտական բնույթը կայանում է նրանում, որ այն կոչ
ված է հնարավորինս ամբողջականորեն համապատասխանել հասարա
կական զարգացման պահանջմունքներին, դրա օբյեկտիվ օրինաչափու թ
յուն ներին և հասարակական իրավագիտակցության մակարդակին: Օրի նա
գիծը պետք է հաշվի առնի ու օգտագործի գիտության և տեխնիկայի ձեռք
բե րումները: Օրինագծերի մշակմանը պետք է ներգրավվեն գիտական 
հաս տատություններ, գիտության համապատասխան ճյուղի առանձին ներ
կա յա ցուցիչներ, իրավաբան գիտնականներ:

Օրենքի կամ այլ իրավական ակտի նախագծեր մշակելիս անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել նաև տվյալ հարաբերության օրենսդրական կարգավորման 
միջազգային փորձը և արտասահմանյան գիտնականների ուսումնասիրու թ
յուն ները: Անշուշտ, այլ իրավական համակարգերում օգտագործվող օրի նա
ստեղծման ինստիտուտների, հնարքների և մեթոդների ամբողջական 
«պատ ճենահանումն» աննպատակահարմար է, կարող է հանգեցնել բա ցա
սական հետևանքների, խոչընդոտել օրինաստեղծման գործընթացի հա մա
կարգվածությանը և խճճել այն, դրա արդյունքում առաջացնել օրենս
դրական բացեր: Միջազգային փորձի գիտական հետազոտությունը և ճիշտ 
եզրակացությունների հանգելը ոչ միայն կարող է նպաստել օրենսդրի առջև 
ծառացած բարդ խնդիրների լուծմանը, այլև թույլ տալ մոտարկել տար բեր 
պետությունների օրենսդրական կարգավորման համակարգերը, միա վորել 
իրավական կարգավորման նպատակներով առավել նման ինս տիտուտները, 
խթանել միջազգային իրավական ինտեգրումը1:

Ստեղծագործական բնույթ ունենալու սկզբունքը վերաբերում է 
իրա  վաստեղծ գործընթացի մասնակիցների նախաձեռնողականությանն ու 
ակտիվությանը: Ըստ այս սկզբունքի` օրենքի կամ այլ իրավական ակտի 
քննարկմանը մասնակցող բոլոր անձանց տրվում է իրավական միջոցների 
այնպիսի համալիր, որը թույլ է տալիս պնդել իրենց այս կամ այն կարծիքը՝ 
նախագիծը հիմնավորելու կամ ժխտելու համար բերել տարբեր հայեցա կե
տեր, փաստարկներ ու նկատառումներ: Իսկ քննարկումներն ու բանավե
ճե րը թույլ են տալիս վերհանել իրավաստեղծ գործընթացին մասնակցող 
ան ձանց կարծիքները` նպաստելով տվյալ հարցում բազմակարծության և 
«օրենսդրական ճշմարտության» հաստատմանը, իրավաստեղծման բնա
գա վառում ստեղծագործ մթնոլորտի արմատավորմանը:

Իրավաստեղծման սուբյեկտների արհեստավարժության (պրոֆե
սիո   նալիզմի) սկզբունքը ենթադրում է իրավաստեղծ գործընթացի բոլոր 
փու լե րում որակավորված և մասնագիտական բարձր կարողություններ ու
նե  ցող անձանց պարտադիր մասնակցություն2: Իսկ ար հեստա վարժությունը 

1 Տե՛ս Чухвичев Д.В. Аширов Б.С. նշվ.աշխ էջ 5152:
2 Տե՛ս Теория государства и права. Учебник для вузов. Под.ред. проф. В.М. Карельского и проф. В.Д. 
Перевалова.2е изд., изм. и доп. М.: Издательство НОРМА. 2000, էջ 304:
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պա  հանջում է, որ իրավաստեղծ աշխատանքում ներգրավված բոլոր մաս
նա կիցները տիրապետեն այդ աշխատանքի հնարքներին (իրա վա բանական 
նրբու թյուններին) և դրանք իրագործեն պատշաճ մա կար դակով: Նշված 
սկզբունքի իրագործումը ենթադրում է նաև օրենքի կամ այլ իրավական 
ակ տի նախագծի վերաբերյալ քննարկումներին այնպիսի մաս  նագետների 
պար տադիր ներգրավում, ովքեր կարող են մասնա գի տո րեն որակյալ գնա
հատական տալ նախագծին և/կամ նպաստել դրա կա տա րելագործմանը: 

Իրավաստեղծ գործունեության մեջ (նախագծի ստեղծումն էլ այդ գոր
ծու նեության փուլերից մեկն է` հեղինակներ) սիրողականությունը (դիլե
տան տիզմը) նույնքան վտանգավոր է, որքան այլ մասնագիտական բնա
գա վառների աշխատանքներում1:

Իրավաստեղծման գործընթացում երբեմն տարաձայնություններ են 
առա ջանում մի կողմից իրավաբանների, տնտեսագետների, քաղաքագետ
ների, մյուս կողմից` նրանց և խորհրդարանականների միջև այն հարցում, 
թե ովքեր պետք է ստեղծեն օրենքներ` իրավաբանները, թե քաղաքական 
գործիչները, տնտեսագետները, թե այլ մասնագետները, խորհրդարանա
կան ները, թե իրավաբան գիտնականներն ու համապատասխան նախա գծով 
կարգավորվող հարաբերությունների մասնագետները: Մեր կար ծի քով` սա 
անպտուղ վեճ է և կարող է ունենալ մի պատասխան. օրենքները և նորմա
տիվ այլ ակտերը պետք է ստեղծեն Սահմանադրությամբ նախա տես ված 
օրենս դրական նախաձեռնության սուբյեկտները: Օրինակ` ՀՀ կա ռա վարու թ
յան համապատասխան օղակները` ՀՀ արդարդատության նա խա  րարու թ
յունը` ճյուղային նախարարությունների, ինչպես նաև քաղա քա կան, տնտե
սա կան և հասարակական կյանքի այլ ոլորտների մասնագետ նե րի հետ միա
սին կամ ԱԺ պատգամավորները և պատգամավորական խմբակցությունները` 
նույն կարգով, բայց իրավաբանների մասնակցու թյամբ: Այս առումով ՀՀ ԱԺ 
իրավաստեղծ աշխատանքում խիստ կարևոր վում է խորհրդարանի աշ խա
տա կազմի իրավաբանական ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակա
ցու թյունները ըստ պատշաճի քննարկելն ու հաշ վի առնելն օրենսդրական 
նախաձեռնությունների հեղինակների կողմից, որը, դժբախտաբար, ՀՀ ԱԺ
ում կիրառվում է հազվագյուտ դեպքերում:

Քննարկվող հարցում վերջերս առաջընթաց մեծ քայլ կատարեց ՀՀ կա
ռա վարությունը, որի՝ 2016թ. օգոստոսի 25ի թիվ 858Ն որոշմամբ հիմնա
դրվեց «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների 
կենտրոն» հիմնադրամը, որի պետական կառավարման լիազորված մար
մինը ՀՀ արդարադատության նախարարությունն է: Այն համապատասխան 
գիտական ներուժ ունեցող կառույց է, որի խնդիրներն են հիմնել օրենս
դրու թյան ստեղծման իրավական մշակույթ, զարգացնել օրենսդրություն 
մշա կելու իրավական մեթոդաբանություն, ձևավորել օրենսդրություն մշա
կող և վերլուծող փորձառու կադրերի խումբ, ապահովել իրավական նա խա
գծերի և օրենսդրության զարգացման հայեցակարգերի մշակումը, օրենս

1 Տե՛ս Սաֆարյան Գ.Հ., նշվ. աշխ., էջ 117118:
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դրության ծրագրավորումը, իրավական ակտերի մեթոդական կազ մա  կեր
պումը և ղեկավարումը, պարզեցնել կարգավորում պարունակող իրա վական 
ակտերն ու թեթևացնել գործարարության և քաղաքացու բեռը` կրճա տել 
իրավական ակտերն ու պարզեցնել որոշ իրավական կարգավո րում ներ և 
այլն: Սույն հիմնադրամը կարող է լիարժեք ձևով փոխարինել այլ երկրներում 
(ԱՄՆ, ՌԴ և այլն) գործող խորհրդարաններին կամ նախա գահ ներին (կառա
վա րություններին) կից իրավաբանական ինստիտուտ նե րին:

Իրավական փորձի օգտագործման սկզբունքը պահանջում է իրա
վաս  տեղծ ման գործընթացում ստանալ այն պետական մարմինների կար
ծիք  ները, որոնք գործնականում պետք է կիրառեն ընդունվելիք իրավական 
ակտերը: Հենց դրա համար էլ օրենսդիրը պահանջում է, օրինակ, ԱԺ ներ
կայացվող իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթի մեջ ներառել ոչ 
միայն դրա բուն նախագիծը, այլ նաև իրավական ակտի ընդունման փաս
տարկումհիմնավորումը (ՀՀ ԱԺ կանոնակարգօրենքի 47րդ հոդվ.): Իրա
վա կան ակտի ընդունման քաղաքական, տնտեսական, ընկերային, մշակու
թա յին և այլ հիմնավորումները հնարավորություն են տալիս օրենսդրին 
կողմ նորոշվելու տվյալ ակտն ընդունելու հարցում:

Իրավական փորձի օգտագործման սկզբունքից բխում է նաև, որ ցան
կացած նոր մշակվող նախագիծ պետք է հենվի տվյալ կամ այլ պետության 
արդեն հայտնի դրական փորձի վրա: Այլ պետության դրական փորձն ըն
դօրի նակելիս, իհարկե, չպետք է մոռանալ այն պետության մեջ առկա ազ
գա յին առանձնահատկությունները, որտեղ պետք է գործի օրենքը կամ այլ 
իրա վական ակտը:

Պրակտիկայի հետ կապի ապահովման սկզբունքն իրավաստեղծ սուբ
յեկտ ների առջև խնդիր է դնում անընդհատ հետևել հասարակական գործ
ըն թացներին, կենտրոնանալ արդեն իսկ գործող իրավական ակտերի կի րառ
ման պրակտիկայի վրա և ժամանակին վերացնել օրնսդրական բացե րը: Իզուր 
չէ, որ օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտու թյուն ների հիմ
նադրամի կարևոր գործառույթներ են համարվում նաև օրենս դրության գի
տական և պրակտիկ կիրառական վերլուծություններ կատարելն ու դրա հիման 
վրա նոր իրավական ակտերի մշակումներն ու իրավական ակտերում փո
փոխությունների և լրացումների կատարումը, օրենսդրության մեջ առկա բա
ցերը, հակասությունները կամ այլ թերու թյունները վերացնելուն ուղղված ակ
տերի մշակումը, ինչպես նաև իրա վա կան ակտերի նախագծեր պատ րաստելու 
համար վերլուծությունների իրա կա նա ցումը1:

Իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստման պատշա
ճու թ յան և մանրակրկիտության սկզբունքի համաձայն կարևոր է առա
վելա գույնս օգտագործել հայրենական և արտասահմանյան փորձը, սոցիո
լո գիական և այլ հետազոտությունների արդյունքները, տարբեր տեղեկանք
ներ, զեկույցներ և այլ նյութեր: Անհրաժեշտ է խուսափել շտապողականութ
յունից, հապճեպ, չմտածված որոշումներ ընդունելուց:

1 Տե՛ս հիշյալ ակտի ընդունման հիմնավորումների բաժինը:
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Համաշխարհային պրակտիկան ակնհայտորեն վկայում է, որ իմաստուն 
անշտապությունը որակյալ իրավաստեղծ աշխատանքի անփոխարինելի 
հատկություն է: Յուրաքանչյուր իրավաստեղծ որոշման ուշադիր և մանրա
կրկիտ նախապատրաստումը պահանջում է անհրաժեշտ նախապատ րաս
տա կան նյութերի ընտրություն, հետազոտությունների անցկացում, առա
ջարկ  վող իրավակարգավորման արդյունավետության վերլուծություն: 

Իրավունքի համակարգվածության սկզբունքը, անշուշտ, կապված է 
իրավունքի ծրագրավորման և կանխատեսման սկզբունքի հետ, որովհետև 
ծրագրավորման օբյեկտների ցանկի մեջ բնականաբար առաջին հերթին 
մտցվում են այսպես կոչված կենտրոնական կամ համակարգաստեղծ, իսկ 
ապա` այլ իրավական ակտերը, որոնք մանրամասնում են դրանք կամ սահ
մանում են դրանց ուժի մեջ մտնելու, դրանց հիման վրա ընդունվելիք 
ակտերի ցանկը, դրանց կատարման կարգը և այլն:

Օրենսդրական ծրագրավորումը և կանխատեսումն իրենցում պարու
նակում են որոշակի հերթականություն, բայց իրավաստեղծման գործըն
թաց  ները և գործողությունները, որ հաջորդում են դրանց, բարդ համակ
ցություն են: Գործընթացների և գործողությունների փոխկապակցվածու թ
յունը և ճիշտ հերթականության սահմանումը նպաստում են իրավաստեղծ
ման աշխատանքների բարձր որակին, հասարակական հարաբերութ յուն
ների իրավական կարգավորման միասնականությանը, աստիճանա կար գա
յին բնույթին, իրավական ակտերի փոխկապակցվածությանը, ինչպես նաև 
օրենսդրության պահանջների և կարգադրագրերի իրական և իրագործելի 
լինելուն:

Իրավաստեղծման համակարգվածությունը ենթադրում է առանձին 
նոր մատիվ իրավական ակտերի` որպես միասնական օրենսդրության մա
սի, խստորեն որոշված գործառութային նշանակությամբ մշակումների կա
տարում: Համակարգվածության սկզբունքից բխում է քննարկվող իրա վա
կան նոր ակտում առաջարկվող փոփոխությունների և (կամ) լրացումների, 
կամ նոր իրավական ակտերի ընդունման հետ միասին անհրաժեշտության 
դեպքում այլ իրավական ակտերում լրացումներ նախատեսող անհրաժեշտ 
այլ ակտերի ընդունում: Ըստ որում, ընդունված իրավական ակտն ան պայ
մա նորեն պետք է ներգրավվի ամբողջ իրավական համակարգի իմաս տա
յին և իրավաբանական աստիճանակարգության մեջ: Հակառակ դեպքում 
ըն դունված իրավական ակտերը կկրեն սոսկ հռչակագրային բնույթ և չեն 
ու նենա որևէ իրավական նշանակություն իրական կյանքում: 

Իրավական ակտերի տեխնիկական կատարելության սկզբունքը 
պա   հան ջում է, որ այդ ակտերը նախապատրաստվեն և ընդունվեն իրավա
գի տու թյան մեջ մշակված և իրավակիրառ պրակտիկայում փորձարկված 
մի  ջոց ների և հնարքների օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների պահպան
մամբ: Այդ կանոններն ամրագրված են օրենքներում, այլ իրավական ակ
տե րում և պարտադիր են իրավաստեղծ սուբյեկտների համար: 

Օրենքների և այլ իրավական ակտերի որակի արդյունավետության բարձ  



Իրավագիտություն

26

րացման համար օրենսդրական տեխնիկան երբեմն ոչ պակաս կա րևոր նշա
նակություն ունի, քան բովանդակությունը: Ի վերջո, օրենքի հստակ և տրա
մաբանական շարադրանքից, դրանում ակնհայտ և թաքնված հա կա սութ յուն
ների բացակայությունից, դրանում միասնական իրավաբանական եզրաբա
նության առկայությունից են կախված ոչ միայն ընդունված օրենքի տեքս տի և 
բովանդակության մակարդակը, այլև դրա կիրառման արդյունավետությունը:

Առանձնահատուկ նշանակություն ունի իրավաբանական նորմերի շարա
դրման լեզուն: Տարբեր պետությունների օրինաստեղծ գործունե ու թյան մեջ 
առկա են իրավական ակտերի լեզվի պարզության, հստա կության և մատ
չելիության պահանջներ: Օրենքի (այլ իրավական ակտի) ոճը պետք է իմ
պերատիվհրամայական ու պաշտոնական լինի: Այն էապես պետք է տար
բերվի ինչպես գեղարվեստական գրականության ստեղծագործու թյունների, 
այնպես էլ առօրյա խոսակցական ոճից: Օրենքների և այլ իրավական ակ
տերի տեքստերում չի թույլատրվում կատարել ընդհանուր դատո ղու թյուն ներ 
և ներկայացնել գիտական դրույթներ, կատարել գեղարվեստական համե 
մատություններ: Անհրաժեշտ է խուսափել հռչակագրային դրույթնե րից, կո
չերից, տեքստային երկարաբանություններից և անհարկի կրճա տում  ներից:

Մշտապես անհրաժեշտ է հիշել, որ նորմատիվ իրավական ակտը գրվում 
է գործնականում անսահմանափակ թվաքանակի հասցեատերերի հա մար, 
ուստի անթույլատրելի են դրա՝ լեզվի չափից ավելի բարդությունը և ար
հես  տական մեծածավալությունը1:

Արդյունավետության (ողջամտության, նպատակահարմարության, ժա
մա նակ ին ընդունված լինելու և իրագործելիության) սկզբունքը նշանակում 
է, որ օրենքի կամ այլ իրավական ակտի նախաբանում կամ հենց դրանց բուն 
տեքստում պետք է ամրագրել որոշակի նպատակ և նվազագույն ծախսումներով 
դրան հասնելու միջոցները: Իրավաստեղծման արդյունավետությունն էլ կա
յանում է հենց այդ նպատակին հասնելու մեջ, որի համար ստեղծվել է իրա
վական ակտը: 

Իրավաստեղծման արդյունավետության սկզբունքի իրացմանը նպաս
տում է իրավական նորմերի ընդունման ողջամտության (անհրաժեշ տու թ
յան), նպատակահարմարության, ինչպես նաև դրանց ժամանակին ընդու
նե լու հիմնավորումները: Այս սկզբունքը պահանջում է նաև տվյալ նախա
գծի մշակման ժամանակ հաշվի առնել ֆինանսական, կազմակերպական, 
կադրային և իրավական բնույթի այն պայմանները, որոնց առկայությամբ 
միայն հնարավոր կդառնա ընդունված իրավական ակտի գործողությունը: 

Օրենքի և այլ իրավական ակտերի ձևի և բովանդակության համապա
տասխանության սկզբունքը նշանակում է, որ իրավաստեղծման այս կամ այն 
ձևն ընտրելիս իրավաստեղծման սուբյեկտը պետք է հաշվի առնի օրենքի տե
սակը, այսինքն այն, թե դա սահմանադրությու՞ն է, օրենսգի՞րք, սահ մա նա դրա
կան (օրգանական) օրե՞նք, թե նշվածներից ցածր իրավաբա նական ուժ ունեցող 
օրենք, կամ իրավական այս կամ այն ակտը ինչ տեսակի օրենքի լրացմանը 

1 Տե՛ս Книпер Р., Назарян В. Очерки к проблеме законодательной техники. Эшборн, 1999: Հղումը` http://
www.exjure.ru/law/news.php?=1129:
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կամ փոփոխմանն է նվիրված: Այլ կերպ ասած` իրավական ակտերի տեսակների 
միջև ընտրությունն իրականացվում է իրավաստեղծ կարգավորման առարկայի 
վերլուծության հիման վրա: Իրավա ստեղծման տեխնիկան պա րունակում է 
այնպիսի կանոններ, որոնցով իրավաստեղծ սուբյեկտը ղեկա վարվում է օրենքի 
վերը նշված տեսակների միջև ընտրու թյուն կատարելիս:

Իրավաստեղծման ձևի և բովանդակության անհամապատասխա նու թյու
նը կարող է լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ գործունեության այդ տեսա կի 
արդյունավետության բարձրացման ճանապարհին: Մեր Հանրա պե տության 
իրավական պրակտիկայում քիչ չեն իրավական կարգավորման ոչ ենթակա 
հարաբերություններն օրենքով կարգավորելու կամ, ընդհակառակը, օրենքով 
կարգավորման ենթակա հարաբերությունները իրավական այլ ակտերով 
կարգավորելու դեպքերը: Երբեմն մոռացության է տրվում, որ օրենքներով 
պետք է կարգավորվեն առավել կարևոր և կայուն հասարակական հարա
բերությունները: Մեր համոզմամբ նման մոտեցումը հնարավոր կլինի կան
խար գելել Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի դրույթները և կար գա
վորման ենթակա հասարակական հասարակությունների բնույթը խորապես 
ուսում նասիրելու միջոցով: 

Առաջնայնության սկզբունքը նշանակում է, որ ՀՀ Ազգային ժողովը, ՀՀ 
կառավարությունը, պատգամավորական խմբակցությունները և պատգա
մա վորները պետք է, որպես կանոն, օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես 
գալու որոշակի հերթականություն սահմանեն և առաջին հերթին նախա
պատրաստեն ու քննարկման ներկայացնեն սահմանադրական (օրգանական) 
օրենքները, իսկ ապա` հիմնային օրենսգրքերը, որոնք բացահայտում են 
օրենսդրության տվյալ ճյուղի կողմից կարգավորվող հասարակական հա
րաբերությունների ցանկը, իմաստն ու բովանդակությունը: Այս տեսակի 
օրենքների ընդունմանը պետք է հաջորդեն օրենսդրության յուրաքանչյուր 
ենթաճյուղին վերաբերող հատուկ օերնքները, իսկ ապա` օրենսդրության 
տվյալ ճյուղի կամ ենթաճյուղի բացերը լրացնելու վերաբերյալ օրենքները: 
Ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի մշակումը և ընդունումը կարող է 
միայն հաջորդել նշված գործունեության հերթականության մեջ:

Այսպիսով, իրավաստեղծ գործունեության մեջ առաջնայնությունը, այսինքն` 
տնտեսական և քաղաքական համակարգերի հիմունքները կարգավորող 
օրինագծերի առաջնահերթ քննարկումը, ընդհանուր բնույթի օրենքների 
ընդունումը իրավաստեղծ գործունեության կարևորագույն սկզբունքներից 
է: Այս սկզբունքը ենթադրում է մոտակա և ավելի հեռավոր ժամանակահատվածի 
համար առաջնահերթ օրենքների և այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև 
դրանց ընդունման հերթականության որոշում: Մեր կարծիքով` առաջնային 
են այն օրենքները, որոնց ընդունումը բխում է Սահմանադրությունից: Հենց 
այդ օրենքներն են կոչված ստեղծելու այն իրավական հիմքը, որի վրա պետք 
է կառուցվի հետագա օրենսդրությունը: Օրինակարգված (կոդիֆիկացված) 
օրենքների հիման վրա արդեն ընդունվում են օրենսդրության յուրաքանչյուր 
ենթաճյուղին վերաբերող հատուկ օրենքներ: Այլ օրենքների կամ այլ իրավական 
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ակտերի ընդունման հերթականությունը պայմանավորված է օրենսդրության 
տվյալ ճյուղի կամ ենթաճյուղի բացերը լրացնելու անհրաժեշտությամբ:

Խնայողության սկզբունքը նախևառաջ պահանջում է ձեռնպահ մնալ 
նորմատիվ իրավական ակտերի քանակի անհարկի ավելացումից, նախատեսում 
է օրինագծի նախապատրաստման փուլում իրավունքի տարբեր սուբյեկտների 
կողմից միմյանց փոխադարձ տեղեկությունների հաղորդում: Խնայողության 
սկզբունքի պահանջը միևնույն հարցի վերաբերյալ իրավական ակտերի 
քանակը նվազագույնի հասցնելն է` նորմատիվ նյութի հնարավորինս 
տեսանելիության ապահովման, դրանից օգտվելու, դրա հաշվառման և 
համակարգման գործընթացների դյուրինացման նպատակներով: Պատահական 
չէ, որ խնայողության սկզբունքի դերն իրավաստեղծ գործունեության մեջ 
ՀՀ կառավարության կողմից ընդգծվում է հատկապես` նկատի ունենալով 
մեր օրենսդրական պրակտիկայում գոյություն ունեցող ավելորդությունները: 
Այսպես` «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների 
կենտրոն հիմնադրամ ստեղծելու և կանոնադրությունը հաստատելու մասին» 
որոշման հիմնավորման մեջ ուղղակիորեն նշվում է, որ. «Ճյուղային նախա
րարությունները հաճախ առանց խորը վերլուծության մշակում են այնպիսի 
իրավական ակտեր, որոնք անհիմն ծավալուն են, գրված չեն միատեսակ 
ձևով և ոճով, հակասում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը 
և օրենքներին», իսկ հետո «դրա նկատմամբ որևէ մշտադիտարկում չի 
անցկացվում»: Սրանից ելնելով էլ հեղինակներն առաջարկում են ստեղծվող 
հիմնադրամի կանոնադրության մեջ նորմ սահմանել. յուրաքանչյուր նոր 
ընդունվող օրենքի կամ այլ իրավական ակտի կիրառման մեկ տարին լրա
նալուց հետո վերլուծել դրա արդյունքները, առավելությունները, իրավական 
ակտերի ստվերոտ կողմերը և օրենսդրին, նրան իրավաստեղծման հարցում 
օժանդակող մարմիններին և պաշտոնատար անձանց ներկայացնել համա
պատասխան ակտը լրացնելու կամ փոփոխելու առաջարկներ: 

Իրավաբանական եզրութաբանության միասնականության սկզբունքի 
կա րևորությունը գնալով մեծանում է ժամանակակից պայմաններում, երբ 
կյանքի տարբեր ոլորտներում աճում է գիտական և տեխնիկական եզրույթ ների, 
հա տուկ արտահայտությունների թիվը: Եթե հաշվի առնենք նաև օրենքների և 
այլ իրավական ակտերի ընդհանուր քանակի մշտական աճը, ապա կարող ենք 
պատկերացնել, թե որքան է ընդլայնվում եզրույթների ոչ միանշանակ գոր
ծածման ծավալը: Իրավաբանական եզրութաբանության միասնականու թյունն 
անհրաժեշտ է օրենքների ճիշտ և միատեսակ կիրառու թյան համար: 

Իրավաբանական եզրութաբանության միասնականությունն անհրաժեշտ 
է այնտեղ, որտեղ միևնույն հասկացության տարբեր տեսակներն ունեն 
ձևական իրավաբանական նշանակություն, այսնիքն այն ժամանակ, երբ այլ 
եզրույթի կամ արտահայտության գործածումը կարող է այլ իրավական 
հետևանքների առաջացման պատճառ դառնալ: Քննարկվող սկզբունքն 
առավել հետևողականորեն պետք է կյանքի կոչվի միևնույն իրավական 
ակտի շրջանակներում: Այստեղ եզրաբանական չհամակարգվածությունը 
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վերածվում է օրենսդրական տեխնիկայի և կանոնների էական խախտման: 
Իրավական որոշակիության սկզբունքի իմաստը կայանում է նրանում, 

որ օրենքների և այլ իրավական ակտերի լեզուն, որն օրենսդրի մտքերի 
արտահայտման միակ միջոցն է, պետք է լինի հասկանալի և ընդհանուր 
գործածական, նաև` տրամաբանական, արտացոլի առողջ դատողությունն 
այս կամ այն հարցի վերաբերյալ: Միառժամանակ այն պետք է լինի պարզ 
և հակիրճ, բայց այնպես, որ յուրաքանչյուր անձ կարողանա ճշգրիտ կերպով 
հասկանալ իր այն իրավունքներն ու պարտականությունները, որոնք առա
ջանում են իրավունքի տվյալ նորմի ուժով, ըմբռնել իրավական կարգա դրա
գրի ընդհանուր իմաստը և ունենալ դրա իրականացման հստակ կող մնո
րոշում: Բ.Սպասովն իրավացիորեն նշում է, որ լեզվի մատչելիությունն 
արտահայտվում է երկու հիմնական չափանիշների միջոցով` 1)յուրաքանչյուրը 
պետք է հստակ և ճշգրիտ կերպով հասկանա իրավունքներն ու պարտակա
նությունները, որոնք «ծնում» է օրենքը, 2) յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա 
հասկանալ իրավական կարգադրագրի ընդհանուր իմաստը` սոցիալական 
նորմերի համակարգում դրա դերի հետ կապի մեջ1: 

ՀՀ օրենսդրության մեջ իրավական որոշակիության սկզբունքի ներմու
ծումն առաջին անգամ կատարվեց 2011թ. հոկտեմբերի 26ի ՀՕ268Ն 
օրենքով, ըստ որի Սահմանադրական դատարանի մասին Հայաստանի Հան
րա  պետության օրենքի 61րդ հոդվածի լրացումը` «Սահմանադրական դա
տարանի որոշումները և եզրակացությունները պետք է համա պա տասխանեն 
իրավական որոշակիության պահանջներին» 2.1 կետով (տես ՀՀՊՏ, 11 նո
յեմ բերի 2011, N 61): Այս լրացման մեջ իրենց լուման են ներդրել նաև հե ղի
նակները` որպես նման նախաձեռնություն ցուցաբերած պատգամավորի և 
պատգամավորի օգնականի: Հետագայում այդ կարևորագույն սկզբունքը 
ձևակերպվեց նաև ՀՀ Սահմանադրության 2015թ. դեկտեմբերի 21ի փո փո
խությունների 6 և 79րդ հոդվածներում՝ որպես լիազորող նորմերի և հիմ
նական իրավունքների իրավունքների ու ազատությունների սահմա նա փակ
ման օրենքներին ներկայացվող պահանջներ:

Իրավաբանական բնորոշումները պետք է հիմնվեն որոշակի փոխհամա
ձայնության վրա: Իրավաբանական նշանակություն ունեցող բառերը և ար
տա հայտությունները բոլոր իրավական ակտերում պետք է օգտագործ վեն 
միևնույն իմաստով: Այդ կապակցությամբ Ե.Լուկյանովան իրավացիո րեն 
ա ռա ջարկում է ամրագրել հետևյալ կանոնը. յուրաքանչյուր նոր եզրույթ պետք 
է հստակորեն բացահայտվի այն նորմատիվ իրավական ակտում, որտեղ 
ա ռաջին անգամ հայտնվում է, և ընդգրկվի համապատասխան ցանկում2:

Իրավաստեղծման գործընթացի իրավական բնույթ ունենալու սկզբունք
պահանջը նշանակում է, որ անթույլատրելի է ոչ իրավական գոր ծոն ների ազ
դեցությունն իրավաստեղծման գործընթացի վրա: Քանի որ իրա վա ստեղծ գոր
ծունեության նպատակը նորմատիվ իրավական ակտերի հոդված ներում իրա

1 Տե՛ս Спасօв Б.П., Закон и его толкование .М.,: Юрид. Лит., 1986, էջ 7091:
2 Տե՛ս Лукьянова Э.А. Как готовить закон// Нородный депутат, 1990, N 12, էջ 86:
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վունքի նորմերի ամրագրումն է, ուստի միայն իրավունքի նորմերը պետք է 
արտացոլվեն օրենսդրության մեջ, միայն հասարակական կյանքի և դրա զար
գացման օբյեկտիվ շահերը պետք է կանխորոշեն դրա բովանդակությունը: Իրա
վաստեղծման գործընթացի արդյունքների վրա ծայրաստիճան բացա սական 
ազդեցություն կարող են ունենալ դրա մասնակիցների անձնական պատ վա
խնդրությունը (ամբիցիան), շահերը, էմոցիաները և այլն: Արդյունքում կարող է 
պակասել օրենքների արդյունավետությունը. դրանք կարող են ընդհանրապես 
կորցնել իրենց կարգավորիչ նշանակությունը: Այդ պատ ճառով օրինաս տեղծ
ման գործընթացը պետք է հիմնվի բացառապես իրա վական բնույթի գոր
ծոնների վրա, որոնք արտացոլում են հասարա կական կամքը և բխում 
հասարակության շահերից:

Հատուցման (ռետրիբուտիվ ապահովվածության) սկզբունքը («ռետ
րի   բուցիա» բառը լատիներենից թարգամանաբար նշանակում է վարձ, 
փոխ  հատուցում, հատուցում, վճարում) իրավունքի գործառութային կարևոր 
առանձ  նահատկություն է, դրա արդյունավետ գործառման պայման: 

Օրենքն առանց սանկցիայի կորցնում է գործնական նշանակությունը: 
Իրա  վախախտման դեպքում իրավական պաշտպանության կառուցակարգ 
ձևա   վորելով` սանկցիաները որոշում են իրավական ռետրիբուցիայի ան
խու  սա փելիության սկզբունքի բովանդակությունը և իրական գործա ռու
թա յին ուժը:

Այսպիսով, իրավաստեղծումը յուրաքանչյուր պետության գործունեու թ
յան կարևորագույն ուղղություններից մեկն է: Այն բավականին ինքնատիպ 
աշխատանք է, որը պահանջում է հատուկ գիտելիքներ և ունակություններ 
իրավունքի տարբեր ճյուղերում, երբեմն նաև այլ ոլորտներում և գործու
նեության տեսակներում: 

Առանց իրավաստեղծման չէին լինի հստակ որոշումներ տարբեր իրա
վական հարցերի վերաբերյալ, ինչը, կարծում ենք, կառաջացներ մեծ շփո
թություն մարդկային խնդիրների լուծման հարցում, օրենքները կմշակ վեին 
ում կողմից պատահեր, որևէ կերպ չէին կարգավորվի քաղա քացիների և 
կազ մակերպությունների վարքագծի կանոնները և պետության մեջ ընդհա
նուր առմամբ կտիրեր բացարձակ քաոս:

Բայց իրավաստեղծումը գոյություն ունի, և օրենսդիրը պարտավոր է իր 
ուժերն ուղղել իրավական որոշումների որակի բարձրացմանը, անարդյու
նավետ օրենքների և այլ իրավական ակտերի քանակը նվազագույնի 
հասցնելուն. դա է նրա կարևորագույն գործառույթը:

Մենք բոլորս օրենքների և այլ իրավական ակտերի «սպառողներն» ենք, 
հետևաբար օրենսդիրը պետք է ձեռնպահ մնա հապճեպ, չմտածված իրա
վական որոշումներից, քանի որ նրա ցանկացած սխալ կարող է հան գեց նել 
մարդու իրավունքների և օրինական շահերի խախտման, չար դա րաց ված 
նյու թական ծախսերի, ինչպիսին կարող է լինել, օրինակ, աջա կող մյան եր
թևեկության ավտոմեքենաների ղեկը աջից ձախ տեղափո խելիս, որը պա
հան ջում է զգալի ծախսեր:
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Իրավաստեղծման գործընթացը ոչ միայն իրավական նորմերի մշակ
մանն ու հաստատմանն ուղղված պետական գործունեության ձև է, այլև՝ 
ստեղծագործական գործընթաց, որը հենվում է այդ գործընթացի տրա մա
բա նական հիմունքները ձևավորող հիմնարար սկզբունքների վրա:

Հարկ է նշել, որ իրաստեղծումը հատուկ ստեղծագործական գործընթաց 
է, որը ներառում է ինչպես ընթացակարգային և տեխնիկականիրավական, 
այնպես էլ ճանաչողական և բովանդակային տեսանկյուններ1: Իրավա
ստեղ ծումը որպես պետական նշանակալի ուղղություն, պետք է հիմնվի 
ողջամիտ և արդյունավետ սկզբունքների վրա:

Իրավաստեղծման սկզբունքների պահպանումը երաշխիք է օրենս
դրության արդյունավետության, օրինաստեղծման արդյունքների նպատակին 
համապատասխանության, հրապարակվող նորմատիվ իրավական ակտերի 
ամբողջականության, պարզության, հստակության և կատարողականության2, 
մենք կավելացնեինք` նաև իրավական կարգավորման բազմակողմանիության 
և իրավունքի բացերի նվազեցման:

Չնայած իրավական կարգավորման մեջ իրավաստեղծման նշված 
սկզբունքների խաղացած էական դերին՝ իրավաբանական գրականության 
մեջ դրանց ընդհանուր հասկացություն տրված չէ: Հեղինակներն առաջարկում 
են դրանց հետևյալ հասկացությունը. «Իրավաստեղծման գործընթացի 
սկզբունքներն այդ գործընթացի տրամաբանական հիմունքները ձևավորող 
տեսական և նորմատիվ համաիրավական իրավադրույթներ են, որոնք 
ապահովում են իրավական կարգավորման բնորոշ գծերի իրացումը, 
իրավաստեղծագործության գիտական ճիշտ կազմակերպումը, իրավունքի 
աղբյուրների պատշաճ նախապատրաստումը, քննարկումն ու ընդունումը, 
ինչպես նաև իրավունքի բացերի վերացումը»:

Կարծում ենք, որ նման հասկացության գոյությունը կարող է իրավաբան 
գիտնականների և պրակտիկ իրավաբանների ուշադրությունը բևեռել իրավա
ստեղծման գործընթացի իրականացման ձևի և բովանդակության վրա:

1 Տե՛ս Краснов Ю.К. Законодательный процесс в Государственном Думе: пути совершенствования. М., 
Издание Государственной Думмы, 2004, էջ 32:
2 Տե՛ս Чухвичев Д.В., Аширов Б.С.,նշվ.աշխ. էջ 50:
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 Նու նե  Ջո մարդ յան
ԵՄՀ մի ջազ գա յին կա պե րի և  հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի

 պա տաս խա նա տու, ի րա վա գի տութ յան ամ բիո նի վա րի չի տե ղա կալ, 
նույն ամ բիո նի հայ ցորդ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՓՈՒԼԵՐՆ ՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

 Հոդ վա ծում ու սումն ա սիր վել են  Հա յաս տա նի  Հան  րա պե տու   թ յան 
և ԵՄի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վոր ման և  զար գաց ման 
փու լերն ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:  Բա ցա հայտ վել են 
 Գոր ծըն կե րութ յան և  հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին երկ կող մա նի 
պայ մա նագ րի հիմն ա կան դրույթ նե րը, ի րա գործ ման հիմն ախն
դիր նե րը և  վե րա նայ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:  Մատ նանշ վել են 
կող մե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման հե տա գա 
հնա րա վո րութ յուն նե  րը՝  Հա մա պար փակ և ընդ լայն ված գոր ծ
ըն կե րութ յան հա մա ձայ նագ րի նա խագ ծի լույ սի ներ քո: 

 Հիմ ա բա ռեր. Եվ րո պա կան  միութ յուն,  Գոր ծըն կե րութ յան 
ու հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նա գիր, օ րենսդ րութ յան 
մո   տար կում, Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան քա ղա քա կա նութ
յուն,  Հար ևա նութ յան և  գոր ծըն կե րութ յան եվ րո պա կան գոր
ծիք, Ար ևել ան գոր ծըն կե րութ յան ծրա գիր, ԵԱՏՄ: 

20րդ  դա րի վեր ջում ԽՍՀՄի փլուզ ման և ն րա փո խա րեն նո րան կախ 
պե տութ յուն նե րի ստեղծ ման հետ կապ ված ի րա դար ձութ յուն նե րը, ինչ պես 
նաև Եվ րո պա կան ըն կե րակ ցութ յուն նե րի վե րա կազ մա վո րու մը Եվ րո պա
կան  միութ յան, ար մա տա կան փո փո խութ յուն ներ մտցրեց մի ջազ գա յին հա
րա բե րութ յուն նե րի և  մի ջազ գա յին ի րա վա կար գի մեջ: 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան՝ որ պես նո րան կախ պե տութ յան և 
 մի ջազ  գա յին ի րա վուն քի ինք նու րույն սուբ յեկ տի հա մար հույժ կար ևոր 
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դար ձավ բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տա տումն ու ամ
րապն դու մը պե տութ յուն նե րի և  մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ: 
 Ծա գած ծանր սո ցիալտնտե սա կան խնդիր նե րի պայ ման նե րում տա րա
ծաշրջ նում խա ղա ղութ յան հաս տատ ման ու պահ պան ման, ժո ղովր դա վա
րութ յան և  մար դու ի րա վունք նե րի ա պա հով ման հա մար հա տուկ կար ևո
րութ յուն տրվեց Եվ րո պա կան  միութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս
տատ մա նը:  Դա պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ վեր ջինս կար ևոր դեր 
էր խա ղում տա րա ծաշր ջա նում և  ողջ աշ խար հում՝ որ պես տնտե սա պես 
զար գա ցած միա վոր, և  իր ակ տիվ ներդ րումն ու ներ ժո ղովր դա վա րութ յան, 
ի րա վուն քի գե րա կա յութ յան, մար դու ի րա վունք նե րի և  հիմն ա րար ա զա
տութ յուն նե րի հարգ ման և  պաշտ պա նութ յան գոր ծում: 

 Բա ցի այդ, Եվ րո պա կան  միութ յունն իր ձևա վոր ման պա հից ի վեր կա
տա րում էր տնտե սա կան և  քա ղա քա կան ու ժի կենտ րո նա կան դե րա կա տա
րութ յուն Եվ րո պա յում տե ղի ու նե ցող ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի հա
մար և  մինչ օրս էլ հան դես է գա լիս այդ գոր ծըն թաց նե րի արդ յու նա վետ 
ի րա վա կար գա վոր ման դե րում աշ խար հի այլ տա րա ծաշր ջան նե րի հա մար: 

 Հա յաս տան  Եվ րո պա կան  միութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րին ա նուղ ղա կի 
կեր պով հիմք է դրվել դեռևս 1989 թվա կա նին Եվ րո պա կան ըն կե րակ ցութ
յուն նե րի, Եվ րա տո մի և ԽՍՀՄի միջև կնքված Առևտ րի և  կո մեր ցիոն ու 
տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին հա մա ձայ նագ րով, իսկ ան մի ջա
կան հա րա բե րութ յուն նե րը սկսե ցին ձևա վոր վել 1991 թվա կա նից  Պա րե նա յին 
անվ տան գութ յան և Եվ րո պա կան միութ յան տեխ նի կա կան օգ նութ յան ՏԱՍԻՍ 
ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում: Ըստ այդ ծրագ րի՝  Հա  յաս  տա  նին տրա մադր վող 
օգ նութ յու նը կազ մում էր ա վե լի քան 380 մի լիոն եվ րո, իսկ հու մա նի տար օգ
նութ յու նը՝ 120 մի լիոն և ն պաս տում էր 1990ա կան նե րի կե  սին ստեղծ ված 
մար դա սի րա կան ծանր ի րա վի ճա կի մեղ մաց մա նը1:

ՏԱՍԻՍ ծրա գիրն ուղղ ված էր ի րա վա կան բա րե փո խումն ե րի,  Հա յաս  տա նի 
օ րենսդ րութ յու նը Եվ րո պա կան միութ յան օ րենսդ րութ յա նը մո տար կե լու և 
Առևտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յանն ան դա մակ ցե լուն օ ժան դա
կե լու մի ջոց նե րով նպաս տել  Հա յաս տա նում շու կա յա կան տնտե սութ յան 
ձևա վոր մա նը: Օ ժան դա կութ յան այս գոր ծի քը մի ջին և  փոքր ձեռ նար կութ
յուն նե րին ա ջակ ցե լու մի ջո ցով օգ նում էր նաև տնտե սութ յան վե րա կանգն
ման գոր ծըն թաց նե րին: Ըստ էութ յան՝ ծրա գի րը պա հանջ ված էր տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում և  ուղղ ված էր առ կա խնդիր նե րի բա վա րար մա նը: 
 Սա կայն սկզբնա կան շրջա նում այն հիմն ա կա նում կար գա վոր վում էր «վեր
ևիցներքև» մո տեց մամբ, ին չը մա սամբ պայ մա նա վոր ված էր ան ցու մա յին 
տնտե սութ յուն ու նե ցող երկ րում ինս տի տու ցիո նալ շի նա րա նութ յուն ի րա
կա նաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ և  մա սամբ՝ պե տա կան իշ խա նութ յան 
մար մին նե րի կող մից ծա ռա ցած խնդիր նե րին ոչ բա վա րար լու ծումն եր տա

1 Հումանիտար օգնությունը կազմում էր 120 միլիոն եվրո և նպաստում էր 1990ականների կեսին 
ստեղծված մարդասիրական ծանր իրավիճակի մեղմացմանը: Տե՛ս՝ European Neighborhood And Part
nership Instrument, Armenia, Country Strategy Paper 20072013, էջեր 1314, http://ec.europa.eu/europeaid/sites/
devco/files/csp-armenia-2007-2013_en.pdf, (մուտք՝ 08.04.2017):
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լու հան գա մանք նե րով1: Այդ իսկ պատ ճա ռով Եվ րո պա կան միութ յան հետ 
հա րաա բե րութ յուն նե րը ա ռա ջին փու լում (19911996թթ.) գե րա զան ցա պես 
հու մա նի տար օգ նութ յուն նե րի բնույ թի էին: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ հա րա բե րութ յուն նե րը հետզ հե տե սկսե ցին փո
փոխ վել թե՛ ի րենց բնույ թով, թե՛ ո րա կա կան մա կար դա կով, ին չը պայ մա
նա վոր ված էր այն փո փո խութ յուն նե րով, ո րոնք տե ղի էին ու նե նում հենց 
Եվ րո պա կան  միութ յու նում, նրա ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նում, անդր
կով  կաս յան հան րա պե տութ յուն նե րում և մի ջազ գա յին ի րա վուն քում ընդ
հան րա պես: Այդ գոր ծըն թաց նե րի արդ յուն քում  Հա րա վա յին  Կով կա սը դառ
նում է Եվ րո պա կան  միութ յան ռազ մա վա րութ յան ուղ ղութ յուն նե րից մե կը: 
 Տա րա ծաշր ջա նը դի տարկ վում է որ պես՝

ա) ԵՄ սահ ման նե րին մոտ գտնվող աշ խար հա քա ղա քա կան միա վոր, ո րի 
կազ մի մեջ մտնող ե րեք հա րավ կով կաս յան երկր նե րի ար տա քին քա ղա քա
կա նութ յունն ու նի վառ ար տա հայտ ված եվ րո պա կան ուղղ վա ծութ յուն,

բ) Եվ րո պան Ա սիա յի հետ կա պող հիմն ա կան կա մուրջ2։
 Նա խանշ ված մո տե ցումն ե րին հա մա պա տաս խան կող մե րի հա րա բե րութ

յուն նե րի մեջ ա ռա ջըն թացն ար ձա նագր վում է 1996թ ի ապ րի լի 22ին, երբ Լ յուք
սեմ բուր գում Եվ րո պա կան  միութ յան և  Խորհր դա յի  Միութ յան նախ կին հան րա
պե տութ յուն նե րի միջև կնքվե ցին գոր ծըն կե րութ յան և  հա  մա  գոր  ծակ ցութ յան 
մա սին երկ կող մա նի պայ մա նագ րեր: 

Այս տե սա կի պայ մա նագ րե րի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ դրանք 
կնքվում են քա ղա քա կան երկ խո սութ յան հաս տատ ման, տնտե սա կան հա
րա բե րութ յուն նե րի հեշ տաց ման, ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խումն ե րի 
խթան ման, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և  ի րա վուն քի գե րա
կա յութ յու նը ե րաշ խա վո րող ի րա վա կար գի հիմն ադր ման նպա տակ նե րով: 
Ն րանք ին տեգ րա ցիոն նպա տակ ներ չեն հե տապն դում, իսկ հա նա ձայ նագ
րի հի ման վրա ստեղծ վող կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գերն օժտ վում 
են միայն հա մա կարգ ման և խորհր դատ վա կան լիա զո րութ յուն նե րով3: Ըստ 
ո րում,  Խորհր դա յին  Միութ յան նախ կին հան րա պե տութ յուն նե րի հետ 
կնքված պայ մա նագ րե րը բնու թագր վում են որ պես տի պա յին պայ մա նագ
րեր, քա նի որ նրան ցում առ կա են ո րո շա կի ընդ հան րութ յուն ներ: 

 Նո րան կախ պե տութ յուն նե րի հետ Եվ րո պա կան միութ յան կնքած պայ
մա նագ րերն ի րենց բնույ թով և  բո վան դա կութ յամբ, ինչ պես նաև հա մա
գոր ծակ ցութ յան ծա վա լով, միմ յան ցից տար բեր վող փաս տաթղ թեր էին: 
Օ րի    նակ՝  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան, Ուկ րաի նա յի ու  Մոլ դո վա յի հետ 
կնքված  Գոր ծըն կե րութ յան և  հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նագ րերը բա
վա կա նին հա վակ նոտ էին և  նա խա տե սում էին դրույթ ներ ա զատ առևտ րա

1 Տե՛ս նույն տեղում (մուտք՝ 08.04.2017):
2 Տե՛ս Հարությունյան Ա.Շ., Եվրոպական Միություն, Երևան, Պետական ծառայություն՚ հր., 2005, էջ 
452453:
3 ԳՀՀ շրջանակներում գործում են ՀՀԵՄ Համագործակցության Խորհուրդը, ՀՀԵՄ համագործակ
ցության Կոմիտեն և ՀՀԵՄ առևտրի, տնտեսական և համապատասխան իրավական հարցերով 
համագործակցության ենթակոմիտեն:
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յին գո տի հիմն ադ րե լու մա սին:  Կենտ րո նա կան Ա սիա յի երկր նե րի հետ 
կնքված նույն կա տե գո րիա յի հա մա ձայ նագ րե րը նա խա տե սում էին ժո
ղովր դա վա րութ յան, մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րի, մար դու ի րա
վունք նե րի, ինչ պես նաև շու կա յա կան տնտե սութ յան սկզբունք նե րի հար
գում՝ բա ցա ռե լով քննար կումն ե րը հե տա գա ցան կա ցած առևտ րա յին, այ
սինքն՝ շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: 

Ինչ վե րա բե րում է  Հա յաս տա նին, ա պա այս տեղ, ինչ պես նաև Անդր կով
կա սի մյուս եր կու երկր նե րի հետ կնքված հա մա ձայ նագ րե րում, բա ցա կա
յում էր ա զատ առևտ րա յին գո տի ստեղ ծե լու հնա րա վո րութ յու նը, բայց, ի 
տար բե րութ յուն Ա սիա կան երկր նե րի, նա խա տես վում էր ա ռա վել սերտ հա
մա գոր ծակ ցութ յուն տնտե սա կան պայ ման նե րի և  շու կա յա կան բա րե փո
խումն ե րի ի րա գործ ման դեպ քում ( Հա մա ձայ նագ րի հոդվ. 4): 

 Գոր ծըն կե րութ յան և  հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին հա մա ձայ նա գի րը 
ընդգր կում էր հա մա գոր ծակ ցութ յան բո լոր ո լորտ նե րը, բա ցի պաշտ պա
նութ յու նից: Ն րա հիմն ա կան նպա տակ ներն էին՝

•	 քա ղա քա կան կա պե րի զար գաց ման մի ջո ցով ա պա հո վել կող մե րի 
միջև քա ղա քա կան երկ խո սութ յու նը,

•	 ա ջակ ցել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ջան քե րին՝ ամ րապն դե լու 
ժո ղովր դա վա րութ յու նը, զար գաց նե լու տնտե սութ յու նը և  ա վար տե
լու ան ցու մը շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րին,

•	 նպաս տել կող մե րի միջև առևտ րին, ներդ րումն ե րին և  ներ դաշ նակ 
տնտե սա կան կա պե րին և  այդ պի սով խթա նել դրանց կա յուն տնտե
սա կան զար գա ցու մը,

•	 հիմք ա պա հո վել օ րենսդ րա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, ֆի
նան սա կան, տեխ նո լո գիա կան և մ շա կու թա յին հա մա գոր ծակ ցութ
յան հա մար։

 Հա մա ձայ նա գի րը հան դես էր գա լիս նաև որ պես հիմք ի րա վա կան միաս
նա կա նաց ման (ու նի ֆի կա ցիա յի) ջան քե րի հա մար: Եվ րո պա կան  միութ յան 
չա փո րո շիչ նե րին ներ դաշ նա կե ցու մը սահ ման ված էր հա մա ձայ նագ րի 43րդ 
 հոդ վա ծի 1ին կե տով, հա մա ձայն ո րի. 

« Կող մերն ըն դու նում են, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան և Ըն կե
րակ ցութ յան միջև տնտե սա կան կա պերն ու ժե ղաց նե լու հա մար կար ևոր 
պայ ման է այն, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում գոր ծող, ինչ պես 
նաև ա պա գա օ րենսդ րու թյու նը մեր ձեց վի Ըն կե րակ ցութ յան օ րենսդ րութ յա
նը։  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը կձգտի ա նել այն պես, որ իր օ րենս
դրութ յունն աս տի ճա նա բար դառ նա հա մա տե ղե լի Ըն կե րակ ցութ յան օ րենս
դ րութ յան հետ»:

 Մո տարկ ման յու րա քանչ յուր գոր ծըն թաց պայ մա նա վոր ված է հա մա պա
տաս խան պայ մա նագ րի շրջա նակ նե րում սահ ման ված նպա տակ նե րով: 
 Հա յաս տա նի հետ կնքված  Գոր ծըն կե րութ յան և  հա մա գոր ծակ ցութ յան մա
սին հա մա ձայ նա գիրն ու ներ պարզ բնույթ և  ներ կա յա նում էր որ պես 
սկզբնա կան մա կար դա կի փաս տա թուղթ, ո րը չէր նա խա տե սում սերտ 
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առևտ րա յին հա րա բե րութ յուն ներ: Չ նա յած նրա նում առ կա քա ղա քա կան 
պայ ման նե րի՝ ամ րագր ված նպա տակ նե րը բա վա րար հա վակ նոտ չէին, որ
պես զի ա պա հո վեին հա մա պա տաս խա նե ցումն ու մո տար կու մը Եվ րո պա
կան  միութ յան չա փա նիշ նե րին1:  Գործ նա կա նում կա տար ված մո տարկ ման 
աշ խա տանք նե րը ևս  ու նեին թե րութ յուն ներ, քան զի մնա ցել էին ա նա վարտ: 
Խն դիրն այն էր, որ մեծ աշ խա տանք էր տար վել ի րա վա կան մո տարկ ման, 
նե րառ յալ՝ տար բեր ազ գա յին ծրագ րե րի և  մե թո դա բա նութ յան մշակ ման 
ուղ ղութ յամբ, սա կայն այդ մե թո դա բա նութ յուն նե րի հի ման վրա փաս տա ցի 
մո տար կում չէր ի րա կա նաց վել2: 

 Այս պի սով՝   Եվ րո պա կան  միութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման 
երկ րորդ փու լը բնու թագր վում է նոր ա ռա ջըն թա ցով, որ տեղ հիմն ա կա նում 
որ պես դո նոր  օգ նութ յուն ներ ստա ցող փոխ հա րա բե րութ յուն  նե րը վե րաձ
ևա կերպ վում են, ստեղծ վում է հա մա գոր ծակ ցութ յան կա ռուց ված քա յին 
ձևա չափ, ստո րագր վում և սկ սում է ի րա գործ վել  Հա յաս տան  Եվ րո պա
կան  Միութ յուն  Գոր ծըն կե րութ յան ու հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նա գի
րը:  Միև նույն ժա մա նակ այդ հա րա բե րութ յուն նե րը ըն դա մե նը նպա տա կադր
ված էին հա մա գոր ծակ ցութ յուն հաս տա տել ԱՊՀ երկր նե րի հետ և  ա ջակ ցել, 
որ պես զի վեր ջին ներս ան ցում կա տա րեն շու կա յա կան տնտե սութ յա նը: Չ նա
յած այն հան գա ման քին, որ Եվ րո պա կան  հանձ նա  ժո ղո վը մեծ նշա նա կութ յուն 
էր տա լիս տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, նո րան կախ երկր նե րը 
չու նեին ա ռա ջարկ վող որ ևէ լուրջ խթան, ո րը կար ևոր կլի ներ Եվ րո պա կան 
 միութ յան հա մար և կ կա րո ղա նար դրդել վեր ջի նիս ձեռ նար կե լու ծախ սա
տար և  պա հանջ կոտ բա րե փո խումն եր3: Եվ րո պա կան միութ յունն ինք նին 
չէր կենտ րո նա նում այդ երկր նե րի վրա, մինչև որ նրանք չդար ձան իր ան
մի ջա կան հար ևան նե րը: 

 2004թ. ընդ լայ նու մը հան գեց րեց Եվ րո պա կան  միութ յան կող մից հար
ևան երկր նե րում նոր ռազ մա վա րա կան ներդ րումն եր կա տա րե լու անհ րա
ժեշ տութ յան: Եվ րո պա կան  միութ յու նը ստիպ ված էր զբաղ վել ե րեք հիմն ա
կան մար տահ րա վեր նե րով. նախ՝ ան հար ժեշտ էր ե րաշ խա վո րել  Միութ յան 
անվ տան գութ յունն ու կա յու նութ յու նը իր նոր ար տա քին սահ մա նի եր կայն
քով, երկ րորդ՝ պետք էր խու սա փել ընդ լայն ված Եվ րո պա կան  միութ յան և 
 հար ևան երկր նե րի միջև նոր «բա ժա նա րար գծե րի» ա ռա ջա ցու մից, և  եր
րորդ՝ ամ րապն դել հա րա բե րութ յուն նե րը այն երկր նե րի հետ, ո րոնք, թեև 
չէին հա դի սա նում ԵՄ ան դամ և  ոչ էլ ան դա մութ յան թեկ նա ծու, սա կայն 
ռազ մա վա րա կան կար ևո րութ յուն ու նեին ԵՄի՝ որ պես հա մաշ խար հա յին 
դե րա կա տա րի աշ խար հա քա ղա քա կան և  աշ խար հատն տե սա կան վե րա
ձևա վոր ման հա մար: Այս մար տահ րա վեր նե րի հիմն ա կան պա տաս խա նը 

1 Տե՛ս Anna Hakobyan, The Current Obsolete Legal Framework of EUArmenia Relations and the Ex
pected Added Value of the Envisaged Association Agreements// «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 
«Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 57:
2 Տե՛ս CASE Network Reports, Economic Feasibility, General Economic Impact and Implications of a Free Trade 
Agreement Between the European Union and Armenia, M. Maliszewska (ed.), N. 80/2008, p. 97100.
3 Տե՛ս Roman Petrov, Legal and Political Expectations of the Neighbour Countries from the European Neigh
bourhood Policy, The European Neighbourhood Policy: A framework for Modernisation?, EUI, 2006, էջ 6:
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ե ղավ Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը (ԵՀՔ), որն ա ռա
ջին ան գամ ներ կա յաց վեց 2003թ ին և  վերջ նա կան տես քով գոր ծի դրվեց 
2007թ ին: Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի հիմն ա կան նպա տակն էր ամ րապն
դել բա րե կե ցութ յու նը, բա րիդ րա ցիութ յու նը, կա յու նութ յունն ու անվ տան
գութ  յու նը գոր ծըն կեր երկր նե րում: ԵՀՔն  իր մեջ նե րա ռեց ռազ մա վա րութ
յուն ներ, ո րոնք մի կող մից՝ ուղղ ված էին հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, իսկ մյուս 
կող մից՝ անվ տան գութ յան ա պա հով մա նը: Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան 
քա  ղա քա կա նութ յան մեջ նե րառ վե ցին այն երկր նե րը, ո րոնք գտնվում էին 
Եվ րո պա կան  միութ յան հար ևա նութ յամբ, բայց Եվ րո պա կան  միութ յան ան
դա մութ յան թեկ նա ծու ներ չէին: Ըստ Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա
գահ  Ռո մա նո Պ րո դիի՝ գա ղա փա րը կա յա նում էր նրա նում, որ Եվ րո պա կան 
 Միութ յան և  հար ևան պե տութ յուն նե րի հա րա բե րութ յուն նե րը պետք է կա
ռուց վեին այն պես, որ պես զի ա պա հո վեին ին տեգ րա ցիա յի այն պի սի աս տի
ճան, ինչ պի սին առ կա էր ան դամ պե տութ յուն նե րի միջև, ան գամ, ե թե հար
ևան գոր ծըն կեր նե րը չու նեին ա ռա ջի կա յում Եվ րո պա կան  միութ յանն ան
դա մակ ցե լու կար ճա ժամ ետ հե ռան կար1: 

Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան քա ղա քա կա նութ յան մեկ նար կը  Հա յաս տա նի 
հա մար Եվ րա միութ յան հետ հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման եր րորդ փու
լի սկիզբ ազ դա րա րեց: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում 2006թ ին ըն դուն վեց նոր 
երկ կող մա նի գոր ծիք՝  Գոր ծո ղութ յուն նե րի պլան, ո րը հա մա տեղ մշակ ված 
քա ղա քա կան փաս տա թուղթ էր և մարմն ա վո րում էր կող մե րի ընդ հան րութ
յուն ներն ու դրա նով իսկ լրա ցու ցիչ ար ժեք հա ղոր դում փաս տաթղ թին: ԵՀՔ 
մեկ նար կից հե տո  Հա յաս տա նը ձեռք բե րեց լրա ցու ցիչ օ ժան դա կութ յուն Եվ
րո պա կան միութ յան կող մից, ո րի նպա տակն էր ա ջակ ցել բա րե փո խումն ե րին 
ուղղ ված ջան քե րին և ԵՀՔ գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը: 

 Հա յաս տան Եվ րո պա կան միութ յուն հա մա գոր ծակ ցութ յան այս փու լի 
գլխա վոր նպա տակն էր դուրս գա լով հա մա գոր ծակ ցութ յան նա խորդ մա կար
դա կի շրջա նակ նե րից, էլ ա վե լի սերտ կա պեր հաս տա տել կող մե րի միջև, 
նպաս տել քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան խո րաց մա նը, տնտե սա կան ա ճի 
և  աղ քա տութ յան կրճատ ման շա րու նա կա կա նութ յա նը:  Նա խանշ ված նպա
տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար մշակ վե ցին 20072013թթ. Երկ րի ռազ մա վա
րա կան փաս տա թուղ թը և Ազ գա յին ին դի կա տիվ ծրա գի րը: Ծ րագ րերն ուղղ
ված էին ա ջակ ցե լու ե րեք հիմն ա կան ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րի, այն է՝

•	 ժո ղովր դա վա րա կան կա ռույց նե րի ամ րապն դում և հ մուտ կա ռա վա
րում,

•	 ա ջակ ցութ յուն վար չա րա րութ յան բա րե փո խումն ե րին և  վար չա կան 
կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցում,

•	 ա ջակ ցութ յուն աղ քա տութ յան հաղ թա հար ման ջան քե րին2:
Ն պա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար ներ մուծ վեց ար տա քին օգ նութ յան 

1 Տե՛ս Filippo Celata, Raffaella Coletti, Neighbourhood Policy and the Construction of the European External 
Borders. GeoJournal Library. Volume 115, Springer International Publishing Switzerland 2015, Էջեր 12:
2 Տե՛ս European Neighborhood And Partnership Instrument, Armenia, Country Strategy Paper 20072013, էջ 
4, http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-armenia-2007-2013_en.pdf, (մուտք՝ 08.04.2017):
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տրա մադր ման նոր՝  Հար ևա նութ յան և  գոր ծըն կե րութ յան եվ րո պա կան գոր
ծի քը, ո րը նե րա ռում էր ոչ միայն ազ գա յին, այլև անդ րազ գա յին, տա րա ծա
շր ջա նա յին, անդր սահ մա նա յին և  թե մա տիկ բա ղադ րիչ ներ: Ար տա քին օգ
նութ յան նոր գոր ծի քի ներդ րու մը բարձ րաց րեց Եվ րո պա կան միութ յան կող
մից տրա մադր վող օգ նութ յուն նե րի ճկու նութ յու նը, ո րի հետ ևան քով տեխ նի
կա կան օգ նութ յուն ներն այլևս չպետք է գե րակշ ռեին այդ (ար տա քին օգ նութ
յան) ծրագ րե րում: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում  Հա յաս տա նը կա րող էր 
ա ջակ ցութ յուն ստա նալ մաս նակ ցե լու Ըն կե րակ ցութ յուն նե րի ծրագ րե րում, 
գոր ծա կա լութ յուն նե րում և  ցան ցե րում, ո րոնք բաց կլի նեն երկ րի հա մար: 

 Հար ևա նութ յան և  գոր ծըն կե րութ յան եվ րո պա կան գոր ծի քը հնա րա վո
րութ յուն էր տա լիս ա ռանց երկ կող մա նի ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն նե րի 
մեջ մտնե լու կար գա վո րել կո լեկ տիվ բնույթ կրող հա րա բե րութ յուն ներ: Այլ 
կերպ՝ այդ ծրագ րա յին գոր ծիք նե րի հիմ քում ըն կած փաս տաթղ թե րը, որ պես 
կա նոն, կրում էին ոչ թե ի րա վա կան, այլ քա ղա քա կան բնույթ և հ նա րա վո
րութ յուն էին տա լիս մեկ միաս նա կան ձևա չա փով միա ժա մա նակ հա րա բե
րութ յուն ներ հաս տա տել մե կից ա վե լի եր րորդ պե տութ յուն նե րի հետ1: 

 Այս գոր ծըն թաց նե րի խո րաց ման խթան հան դի սա ցավ Ար ևել ան գոր
ծըն կե րութ յան ծրա գի րը, որ տեղ ար դեն ուր վագծ վեց այն գա ղա փա րը, որ 
փո խա դարձ հա րա բե րութ յուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման հա ջորդ փու
լը կի րա կա նաց վի  Փոխ կա պակց ման, ինչ պես նաև  Խո րը և  հա  մա պար փակ 
ա զատ առևտ րի գո տու հա մա ձայ նագ րե րի հի ման վրա: Այս ծրագ րի հիմ
նադ րույթ նե րը ձևա կեր պե լիս Եվ րո պա կան  միութ յու նը նշեց, որ կեն սա կան 
կար ևոր հե տաքրք րութ յուն ու նի ար ևել ան սահ ման նե րում կա յու նութ յուն, 
լավ վար չա րա րութ յուն և տն տե սա կան զար գա ցում տես նե լու հար ցում, ինչ
պես նաև այն, որ Ար ևել ան Եվ րո պա յի գոր ծըն կեր նե րը և  Հա րա վա յին 
 Կով կա սը ցան կա նում են խո րաց նել ի րենց հա րա բե րութ յուն նե րը Եվ րո պա
կան միութ յան հետ, և Եվ րո պա կան  միութ յու նը ու ժեղ ա ջակ ցութ յուն կցու
ցա բե րի  Միութ յա նը մո տե նա լու նրանց ջան քե րին: 

Ար ևել ան գոր ծըն կե րութ յան ծրագ րի ի րա կա նաց ման պաշ տո նա կան 
հիմ քը հան դի սա ցավ 2009թ. մա յի սի 7ին Պ րա հա յում ԵՄ և Ար ևել ան գոր
ծըն կեր պե տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի կող մից ըն դու նած հա մա տեղ 
հռչա կա գի րը, ո րը նույն պես քա ղա քա կան բնույթ կրող փաս տա թուղթ էր: 
Այն նա խորդ ծրագ րի պես ևս  որ պես հե ռա հար նպա տակ չէր նա խա տե սում 
Եվ րո պա կան  միութ յանն ար ևել ան գոր ծըն կեր նե րի ան դա մակ ցութ յու նը, 
սա կայն ա վե լի ի րա տե սա կան էր դարձ նում փոխ կա պակց ման հա մա ձայ
նագ րի կնքման հնա րա վո րութ յու նը:  Բա ցի այդ Ար ևել ան գոր ծըն կե րութ յան 
մա սին հռչա կա գիրն ուղ ղա կիո րեն վե րա պա հում է պա րու նա կում առ այն, 
որ կնքվող փոխ կա պակց ման հա մա ձայ նագ րերն ուղղ ված են լի նե լու ա զատ 
առևտ րա յին գո տի նե րի ստեղծ մա նը: Առևտ րի ա զատ գո տու ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված էին Եվ րո պա կան  միութ յան դա տա

1 Տե՛ս Եվրոպկան միության իրավունք, ուսումնական մյութերի ժողովածու. Եր.: «Բեկորհրատ» ՍՊԸ, 
2014, էջ 208:
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րա նի կող մից Demirelի գոր ծում1 սահ մա նած դիր քո րոշ մամբ, ըստ ո րի 
«Փոխ կա պակց ման հա մա ձայ նա գի րը հա տուկ, ար տոն յալ կապ էր ստեղ
ծում Եվ րո պա կան  միութ յան և  ոչ ան դամ պե տու թյան միջև՝ հնա րա վո րութ
յուն տա լով վեր ջի նիս գո նե ո րոշ ա ռու մով մաս նակ ցութ յուն ու նե նալ Եվ րո
պա կան  միութ յան հա մա կար գում»: Ո րոշ ման մեջ սահ ման ված «ոչ ան դամ 
պե տութ յուն» բա ռա կա պակ ցութ յունն օգ տա գործ վում էր լայն ի մաս տով և 
Եվ րո պա կան  միութ յան հա մա կար գում մաս նակ ցութ յան ի րա վունք ու նե ցող 
սուբ յեկտ էր ճա նա չում ոչ միայն տվյալ պե տութ յա նը, այլ նաև նրա քա ղա
քա ցի նե րին: Առևտ րի ա զատ գո տի ստեղ ծե լու վե րա բեր յալ պայ մա նագ րի 
ստո րագ րու մը կա րող էր նոր հնա րա վո րութ յուն ներ բա ցել  Հա յաս տա նի 
հա  մար:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տոութ յան հետ փոխ կա պակց ման պայ ման
գա րի ստո րագր ման դեպ քում, վեր ջի նիս դրույթ նե րը կտա րած վեին նաև 
 Հա   յաս տա նի ի րա վա բա նա կան և  ֆի զի կա կան ան ձանց վրա: Փո  փո  խու թ
յուն ներ կմտցվեին ընդ հա նուր ինս տի տուտ նե րի հա մա կար գում: Փոխ կա 
պակց  ման խոր հուր դը կու նե նար պար տա դիր բնույ թի ո րո շումն եր ըն դու նե
լու լիա զո րութ յուն ներ, ո րոնք կու նե նա յին ուղ ղա կի գոր ծո ղութ յուն: 

Այս պի սով, ե թե Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը հա
վա սար մո տե ցում էր դրսևո րում ծրագ րում ներգ րավ ված երկր նե րի նկատ
մամբ, ա պա Ար ևել ան գոր ծըն կե րութ յու նը բնու թագր վում է յու րա քանչ յուր 
պե տութ յան հան դեպ ան հա տա կան մո տեց մամբ, ո րի արդ յուն քում այն եր
կի րը, ո րի ի րա կա նաց ված բա րե փո խումն երն արդ յուն քում ա վե լի կհա մա
պա տաս խա ներ եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին, կստա նար ին տեգ րա ցիա յի 
ա վե լի մեծ աս տի ճան:

 Հա յաս տան  Եվ րո պա կան միութ յուն փոխ կա պակց ման հա մա ձայ նագ
րի և  Խո րը և  հա մա պար փակ ա զատ առևտ րի գո տու վե րա բեր յալ աշ խա
տանք ներն ի րա կա նաց վե ցին 20102012թթ ի ըն թաց քում և  ա վարտ վե ցին 
2013թ ին:  Սա կայն տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում տա րա ծաշր ջա նում և 
 մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում տե ղի ու նե ցած հեր թա կան տե ղա շար
ժե րը, ինչ պես նաև տար բեր տնտե սա կան և  ռազ մա քա ղա քա կան միութ յուն
նե րի ստեղ ծու մը փո խութ յուն ներ մտցրե ցին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե  տութ յան 
ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րում: 2013 թ ի սեպ
տեմ բե րի 3ին  Հա յաս տա նը ո րո շում ըն դու նեց չնա խաս տո րագ րել Եվ րո
պա կան  միութ յան հետ  Փոխ կա պակց ման հա մա ձայ նա գի րը և  հայ տա րա րեց 
 Մաք սա յին միութ յանն ան դա մակ ցե լու մա սին: 

Եվ րո պա կան  միութ յան հետ հա րա բե րութ յուն նե րի չոր րոդ՝ Ար ևել ան 
գոր ծըն կե րութ յան փու լը, ո րը են թադ րում էր ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թա ցնե
րի սեր տա ցում և  առևտ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի խո րա ցում, ա վարտ վեց 
ա ռանց հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րի ստո րագ ման և ին տեգ րա ցիոն 
գոր ծըն թաց նե րում ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի վե րաձ ևա կերպ ման:

Չ նա յած այդ հան գա ման քին՝  Հա յաս տա նը շա րու նա կեց վա րել հա վա

1 Տե՛ս Case 12/86 Meryem Demirel v Stadt Schwäbisch Gmünd http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num 
=C-12/86 (մուտք՝ 12.04.2017):
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սա րակ շիռ ար տա քին քա ղա քա կա նութ յուն` հնա րա վո րինս հա մադ րե լով 
ին տեգ րա ցիոն տար բեր ուղ ղութ յուն նե րը, և  նույն թվա կա նի նո յեմ բե րին 
 Վիլն յու սում ԵՄի հետ հա մա տեղ հայ տա րա րութ յուն տա րա ծեց առ այն, որ 
վե րա հաս տա տում է Ար ևել ան գոր ծըն կե րութ յան շրջա նակ նե րում հա մա
գոր ծակ ցութ յու նը զար գաց նե լու և ամ րապն դե լու կող մե րի հանձ նա ռութ յու
նը` փո խա դարձ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող բո լոր ո լորտ նե րում՝ շեշ
տե լով կող մե րի հա րա բե րութ յուն նե րի ի րա վա կան հիմ քը վե րա նա յե լու և 
ար դիա կա նաց նե լու կար ևո րութ յու նը1: 

Եվ րո պա կան  միութ յու նը հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր, տար բե րակ ված 
մո տե ցում ցու ցա բե րեց  Հա յաս տա նի նկատ մամբ և  հե տա գա հա մա գոր ծակ
ցութ յու նը կենտ րո նաց րեց տե ղա շար ժի, վի զա նե րի, ու սա նող նե րի փո խա
նակ ման, գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի, ինչ պես նաև Եվ րո պա կան 
 միութ յան հա մայն քա յին ծրագ րե րում և  գոր ծա կա լութ յուն նե րի աշ խա տան
քում Ար ևել ան գոր ծըն կե րութ յան երկր նե րի ա վե լի շատ մաս նակ ցութ յան 
վրա:

 Միև նույն ժա մա նակ 2014թ. նո յեմ բե րին  Հա յաս տա նը տե ղե կաց րեց 
Առևտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յա նը, որ մտա դիր է վե րա նա յել 
մաք սա յին սա կագ նե րի իր պար տա վո րութ յուն նե րը և  ան դա մակ ցել Եվ րա
սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը (ԵԱՏՄ), ո րի լիի րավ ան դամ դար ձավ 
2015թ. հուն վա րի 2ից: 

 Տե ղա շար ժեր նկատ վե ցին նաև Եվ րո պա կան  միութ յան ներ քին և  ար
տա քին քա ղա քա կա նութ յու նում:  Ներ քին խնդիր նե րը կապ ված էին տնտե
սա կան ճգնա ժա մի հաղ թա հար ման և  ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի հե
տա գա խո րաց ման խնդիր նե րի հետ: Եվ րո գո տուց դե պի ի րա կան Տն տե սա
կան և Ար ժույ թա յին միութ յուն ըն թա նա լու հա մար ա ռա ջարկ վեց ազ գա յին 
տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան ձևա վոր ման կա նոն նե րի հա մա կար գից և 
 ղե կա վար սկզբունք նե րից ան ցում կա տա րել դե պի ընդ հա նուր ինս տի տուտ
նե րի ներ սում ինք նիշ խա նութ յան բաշխ ման հա մա կար գին:  Գործ  նա կա նում 
դա պա հան ջե լու էր ան դամպե տութ յուն նե րից էլ ա վե լի շատ հա մա տեղ 
ո րո շումն եր կա յաց նել ի րենց ազ գա յին բյու ջե նե րի և տն տե սա կան քա ղա քա
կա նութ յուն նե րի տար րե րի վե րա բեր յալ2:  Սա կայն, մինչ Եվ րո պա կան 
 Միութ յու նը քննար կումն եր էր ծա վա լում հար կաբ յու ջե տա յին (ֆիս կալ) քա
ղա քա կա նութ յան կենտ րո նաց ման խնդիր նե րի շուրջ, մի շարք հե տա զո
տող ներ, քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ և  ան դամ պե տութ յուն ներ վտանգ ված 
հա մա րե ցին նրա կազ մի մեջ մտնող պե տութ յուն նե րի ինք նիշ խա նութ յու նը: 
Այդ վտան գի սպառ նա լի քի ներ քո  Մեծ Բ րի տա նիա յի ժո ղո վուր դը 2016թ. 
հու նի սին անց կաց րած հան րաք վեի ժա մա նակ քվեար կեց Եվ րո պա կան 

1 Տե՛ս Արևելան Գործընկերության Գագաթնաժողովի Համատեղ Հռչակագիր, Վիլնյուս, նոյեմբերի 
2829, 2013թ. Արևելան գործընկերություն. ապագային ընդառաջ, էջ 3: http://mfa.am/u_files/file/Declara-
tion_29112013.pdf (մուտք 12.04.2017)
2 Տե՛ս The Five President’s Report: Completing Europe’s Economic and Monetary Union. Report by: Jean
Claude Juncker in close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi and Martin Schulz. 
First published on 22 June 2015, էջ 5//https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-complet-
ing-europes-economic-and-monetary-union_en (մուտք՝ 10.04.2017):
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 միութ յան կազ մից դուրս գա լու օգ տին, իսկ ա վե լի ուշ Ի տա լիա յի բնակ
չութ յու նը մեր ժեց կա ռա վա րութ յան ա ռա ջար կած սահ մա նադ րա կան բա րե
փո խումն ե րի փա թե թը, ո րը են թադ րում էր Եվ րո պա կան  միութ յան ինս տի
տուտ նե րի դե րի ու ժե ղա ցում՝ ի հա շիվ ազ գա յին իշ խա նութ յուն նե րի, հատ
կա պես՝ օ րենսդ րի դիր քի թու լաց ման: 

Ար տա քին կա պե րի տե սանկ ու նից Եվ րո պա կան  միութ յու նը շա րու նա
կեց ընդ լայ նել իր առևտ րա յին և տն տե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րը եր
րորդ երկր նե րի հետ:  Փոխ կա պակց ման պայ մա նագ րեր նա խաս տո րագր վե
ցին  Մոլ դո վա յի և Վ րաս տա նի, մա սամբ նաև Ուկ րաի նա յի հետ, ինչն ա վե լի 
սեր տաց րեց վեր ջին նե րիս կա պը եվ րո պա կան շու կա յի հետ:  Փաս տո րեն, 
չնա յած ներ քին քա ղա քա կա նութ յան զար գա ցումն ե րում ա ռա ջա ցած ճեղք
ված քին, Եվ րո պա կան  միութ յու նը շա րու նա կում է կար ևոր դեր խա ղալ 
տնտե սա կան գոր ծըն թաց նե րում, իսկ նրա շու կան աշ խար հի ա մե նա մեծ 
շու կա նե րից մեկն է: 

 Նոր ի րա կա նութ յու նը թե լադ րում էր նոր պայ ման ներ: Եվ րո պա կան ին
տեգր ման գոր ծըն թաց նե րի ո րո շա կի դան դա ղե ցումն ե րը 2015թ. աշ նա նը փո
խա րին վե ցին ակ տիվ բա նակ ցութ յուն նե րով նոր, պար տա դիր ի րա վա կան 
ուժ ու նե ցող, հա մա լիր հա մա ձայ նա գիր նա խա պատ րաս տե լու շուրջ, ո րը պետք 
է փո խա րի նի գոր ծող  Հա յաս տան  Եվ րո պա կան  միութ յուն  Գոր ծ ըն կե րութ յան 
և  հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նագ րին։  Հա մա ձայ նա գ րի նա խաս տո րագ
րումն ի րա կա նաց վեց 2017թ. մար տի 21 ին:  Նոր հա մա ձայ նա գի րը ընդգր կում 
է հետև յալ հիմն ա կան ո լորտ նե րը՝

•	 քա ղա քա կան և  ի րա վա կան հար ցեր,
•	 սեկ տո րալ հա մա գոր ծակ ցութ յուն տնտե սութ յան և  քա ղա քա կա նու թ յան 

բնա գա վառ նե րում,
•	 առև տուր և  ներդ րումն եր:
 Հա մա ձայ նա գի րը հան դի սա նա լու է շրջա նա կա յին փաս տա թուղթ, ո րի 

դրույթ նե րը, կապ ված ա ռան ձին հար ցե րի հետ, երկ կող մա նի հա մա ձայ
նագ րե րի հի ման վրա կու նե նան հե տա գա զար գաց ման կա րիք:  Դա նշա
նա կում է, որ հա մա ձայ նագ րի հիմ քի վրա պետք է ձևա վոր վի  Հա յաս տան 
 Եվ րո պա կան  միութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի երկ կող մա նի հա մա
ձայ նագ րե րի մի նոր հա մա կարգ: Ի հար կե, այդ հա րա բե րութ յուն նե րը չեն 
կա րող այն քան խո րը լի նել, ինչ պես  Մոլ դո վա յի, Վ րաս տա նի կամ Ուկ րաի
նա յի դեպ քում, ա ռա վել ևս  նա խա տե սել ա զատ առևտ րի գո տու ստեղ ծում, 
բայց ևայն պես, ուղղ ված կլի նեն գոր ծու նեութ յան տար բեր բնա գա վառ նե
րում հա մա գոր ծակ ցութ յան խո րաց մա նը:

Եվ րո պա կան  միութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր հա րա բե րութ
յուն ներ կա ռու ցե լիս կար ևոր է հաշ վի առ նել  Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ
յու նը ԵԱՏՄին, քա նի որ 2012թ ից գոր ծող Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
հանձ նա ժո ղո վը հան դի սա նում է վե րազ գա յին մար մին, ո րին ան դամ պե
տութ յուն նե րը փո խան ցել են ի րենց ո րոշ ի րա վա սութ յուն ներ, այդ թվում՝ 
առևտ րի բնա գա վա ռում: ԵԱՏՄի ի րա վա սութ յուն նե րին է պատ կա նում նաև 
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ա զատ առևտ րի գո տի ստեղ ծե լու վե րա բեր յալ ո րո շու մեր կա յաց նե լը:  Դա 
նշաա կում է, որ առևտ րի և տն տե սութ յան հար ցե րի քննար կումն ե րը Եվ րո
պա կան  միութ յան հետ չեն կա րող ի րա կա նաց վել միայն ազ գա յին մա կար
դա կով, և  անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել Եվ րա սիա կան տնտե սա կան հանձ
նա ժո ղո վի ի րա վա սութ յուն նե րը, ըն դուն ված ի րա վա կան ակ տե րը, ԵԱՏՄի 
շրջա նակ նե րում գոր ծող միաս նա կան մաք սա յին սա կա գի նը:  Բա ցի այդ, 
պետք է հաշ վի առ նել ո րոշ շրջա նակ նե րի, այդ թվում նաև  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յան այն դիր քո րո շու մը, որ եվ րա սիա կան և  եվ րո պա կան միա վո
րումն ե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը պետք է կա ռուց վեն վե րազ գա յին մար
մին նե րի, այն է՝ Եվ րո պա կան և Եվ րա սիա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի միջև: 
Այս պես,  Կի րա ռա կան հա մա կար գե րի վեր լու ծութ յան մի ջազ գա յին ինս տի
տու տի և  Զար գաց ման եվ րա սիա կան բան կի կող մից ներ կա յաց րած զե կույ
ցը ա ռա ջար կում է Եվ րո պա կան  միութ յան և ԵԱՏՄի միջև ի րա գոր ծել 
« Լի սա բո նից Վ լա դի վոս տոկ» ընդ հա նուր տնտե սա կան տա րածք հա յե ցա
կար գը1: Անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն դարձ նել նաև այն փաս տին, որ այ
սօր  Ռու սաս տա նի նկատ մամբ գոր ծում են սանկ ցիա ներ, ո րի շրջա նակ նե
րում վեր ջի նիս փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը ԵՄի հետ սահ մա նա փակ վել են, 
և  Ռու սաս տա նը ակ տի վո րեն օգ տա գոր ծում է ԵԱՏՄի հար թա կը այդ հա
րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման հա մար, ին չի արդ յուն քում տվյալ կա
ռույ ցի հան դեպ եվ րո պա կան դիր քո րո շումն ազ դում է նաև  Հա յաս տա նի 
վրա: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, նոր հա մա ձայ նա գի րը ա ռա ջըն թաց է նա խա տե սում 
առևտ րի և  ներդ րումն ե րի բնա գա վա ռում, կենտ րո նա նում է առևտ րի ո լոր
տում մի շարք տեխ նի կա կան և  այլ խո չըն դոտ նե րի վե րաց ման, ինչ պես նաև 
կող մե րի տնտե սա կան միա վո րումն ե րի ան դա մակ ցութ յան պայ ման նե րի 
պահ պան ման վրա: Այս ո լոր տի ակ տի վաց ման պայ ման նե րում  Հա յաս  տա նը 
պետք է ձգտի ա ռա ջի կա յում կա տա րել այն պի սի քայ լեր, ո րոնք կբարձ րաց նեն 
ներդ րումն ե րի ծա վալ նե րը և  ե րաշ խիք նե րը, հնա րա վո րու թուն կըն ձեռ նեն ոչ 
միայն ամ րագ րել  Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի և տն տես վա րող նե րի շա հե
րի պաշտ պա նութ յան սկզբուն քա յին հիմ քե րը, այլև կկա րո ղա նան ի րա կա
նաց նել մի ջո ցա ռումն եր, ո րոնք ուղղ ված կլի նեն ա պա հո վե լու  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան մաս նա վոր ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը 
ԵՄ ան դամ երկր նե րում: 

 Այս պի սով՝  Հա յաս տան  Եվ րո պա կան  միութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րի 
ներ կա յիս փու լում որ պես  Հա յաս տան  Եվ րո պա կան  միութ յուն փոխ հա րա
բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման ի րա վա կան հիմք շա րու նա կում է հան դես 
գալ  Գոր ծըն կե րութ յան և  հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին հա մա ձայ նա գի րը, 
որը ի սկազ բա նե կնքված լի նե լով 10 տա րի ժամ ե տով, դեռևս շա րու նա կում 
է ինք նա բե րա բար եր կա րաձգ վել  Հա մա ձայ նագ րի 94րդ  հոդ վա ծում ամ րա

1 Տե՛ս Европейский союз и Евразийский экономический союз: долгосрочный диалог и перспективы согла
шения. Доклад №38 — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2016, էջ 5// 
http://www.eabr.org/general/upload/reports/EDB_Centre_2016_Report_38_EU-EAEU_RUS.pdf (մուտք՝ 20.04.2017): 
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գրված դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան:  Հա մա ձայ նա գի րը, ինչ պես ար դեն նշել 
ենք, սկզբնա կան մա կար դա կի փաս տա թուղթ էր, ո րը միտ ված էր հա մա գոր
ծակ ցութ յան հաս տատ մա նը և  ա ջակ ցում էր երկ րում շու կա յա կան տնտե սութ
յան ձևա վոր մա նը:  Ներ կա փու լում այն շատ հար ցե րում հնա ցել է, քան զի հաշ
վի չի առ նում  Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յու նը ԵԱՏՄին, Եվ րո պա կան միութ
յան աշ խար հագ րա կան և  քա ղա քա կան փո փո խութ յուն նե րը, չի հա մա պա տաս
խա նում Եվ րո պա կան  միութ յան հետ առևտ րա յին ար դի հա րա բե րութ յուն նե րի 
բնույ թին և  վի ճա կին: Այդ իսկ պատ ճա ռով  Հա յաս տան  Եվ րո պա կան  Միութ յուն 
հա րա բե րութ յուն նե րի այ սօր վա կար ևո րա գույն խնդիր նե րից է փոխ հա րա բե
րութ յուն նե րի ի րա վա պայ մա նագ րա յին բա զա յի վե րաձ ևա կեր պու մը: Հա  յաս
 տան  Եվ րո պա կան  միութ յուն  Հա մա պար  փակ և ընդ լայն ված գոր ծըն կե րութ
յան հա մա ձայ նագ րի նա խաս տո րագ րու մը նոր հնա րա վո րութ յուն ներ կըն ձեռ նի 
կող մե րի հե տա գա բազ մա կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման հա մար1: 
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1 Հայաստան – Եվրոպական Միություն Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համա ձայ
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 Մար տին  Մա նուկ ան
 Եվ րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի 

ի րա վա գի տութ յան ամ բիո նի դա սա խոս, նույն ամ բիո նի հայ ցորդ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6ին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե  
 տութ յու նում հան րաք վեի մի ջո ցով բո վան դա կա յին և  ծա վա լա յին 
ա ռու մով նշա նա կա լից փո փո խութ յուն ներ կա տար վե ցին ՀՀ 
 Սահ մա նադ րութ յան մեջ:  Սույն հոդ վա ծում հա մա ռոտ անդ
րա դարձ է կա տար վել այդ փո փո խութ յուն նե րի նա խա պատ
մութ յա նը, անհ րա ժեշ տութ յա նը և դ րա բուն գոր ծըն թա ցի մի 
քա նի հար ցե րի: 

 Հիմ ա բա ռեր.  Սահ մա նադ րութ յուն, անձ նա կենտ րոն, Ազ
գա յին ժո ղով, գոր ծա ռույթ, խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման 
հա մա կարգ, վե րահս կո ղա կան լիա զո րութ յուն ներ, խորհր դա
րա նա կան փոք րա մաս նութ յուն, կա յուն մե ծա մաս նութ յուն

1.  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ
յուն նե րի նա խա պատ մութ յու նը և  անհ րա ժեշ տութ յու նը.  Սահ մա նադ րու թ յու  նը 
պե տութ յան հիմն ա կան օ րենքն է, ո րը սահ մա նում է մար դու և  պե տութ յան 
միջև փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի, ինչ պես նաև պե տա կան իշ խա նութ յան կազ
մա կերպ ման հիմն ա րար կա նոն նե րը։  Յու րա քանչ յուր ժա մա նա կա կից սահ
մա նադ րութ յուն ու նի եր կու ա ռաջ նա յին խնդիր՝ ե րաշ խա վո րել մար դու 
հիմ ա կան ի րա վունք նե րը և  սահ մա նել ժո ղովր դա վա րութ յան ու ի րա
վա կան պե տութ յան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող պե տա կան իշ
խա նու թյան մար մին նե րի հա մա կարգ։
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 Սահ մա նադ րութ յուն ներն ի սկզբա նե ստեղծ վում են ա ռա վել եր կար կանք 
ու նե նա լու ակն կա լի քով:  Սա կայն հա սա րա կութ յունն ինք նին հա րա փո փոխ է, 
հետ ևա բար հրա մա յա կան է դառ նում սահ մա նադ րութ յուն նե րի այն պի սի ճկու
նութ յու նը, ո րը նպաս տում է հա սա րա կութ յան զար գաց մա նը։ Ա ռա ջա դի մա
կան սահ մա նադ րութ յու նը պետք է ու նե նա այն պի սի բո վան դա կութ յուն, ո րը 
մի կող մից հնա րա վո րութ յուն տա ըն թա ցիկ օ րենսդ րութ յան մի ջո ցով ա րագ և  
արդ յու նա վետ ար ձա գան քե լու հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րում տե ղի 
ու նե ցող փո փո խութ յուն նե րին, իսկ մյուս կող մից թույլ չտա, որ ըն թա ցիկ 
օ րենսդ րութ յու նը նեն գա փո խի սահ մա նադ րութ յան էութ յու նը։

Ան կախ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յունն ըն դուն
վել է 1995թ. հու լի սի 5ին՝ հա մա ժո ղովր դա կան հան րաք վեով։ Այդ հան
րաք վեին հա ջոր դել են եր կու ծա վա լուն սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն
ներ, ո րոնք ըն դուն վել են 2005թ. նո յեմ բե րի 27ի և 2015թ. դեկ տեմ բե րի 6ի 
հան րաք վե նե րով։ Ըստ ո րում, նշված սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րը 
նշա նա կա լի նոր կար գա վո րումն եր են ներ մու ծել 1995թ.  Սահ մա նադ րու թ յուն, 
ո րոնք վե րա բե րել են դրա բո լոր գլուխ նե րին։ 

 Պետք է նշել, որ ինչ պես  Սահ մա նադ րութ յան սկզբնա կան՝ 1995թ. տեքս
տը, այն պես էլ 2005 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րը զգա լի թե
րութ յուն ներ են պա րու նա կել, ինչն էլ պայ մա նա վո րել է  Սահ մա նադ րութ յան 
հե տա գա փո փո խութ յուն նե րի լայ նա ծա վալ բնույ թը։

 Հա կիրճ անդ րա դառ նա լով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նա 
  դ րութ յան՝ 1995թ. ա ռա ջին տեքս տի հիմն ա կան թե րութ յուն նե րին և խն դիր
նե րին1՝ մաս նա վո րա պես պետք է ա ռանձ նաց նել հետև յա լը.

•	 Այն «իշ խա նա կենտ րոն»  Սահ մա նադ րութ յուն էր՝ «անձ նա կենտ րոն» 
իշ խա նա կան հա մա կար գով։ Այդ  Սահ մա նադ րութ յան ա ռանց քը ոչ 
թե մարդն էր իր հիմն ա կան ի րա վունք նե րով, այլ՝  Հան րա պե տութ յան 
նա խա գա հը՝ իշ խա նութ յան բո լոր ճյու ղե րի նկատ մամբ իր գե րա կա 
դիր քով,

•	 Ձ ևա կա նո րեն հռչա կե լով իշ խա նութ յուն նե րի տա րան ջատ ման սկզբուն
քը՝ այդ  Սահ մա նադ րութ յունն իր բո լոր կա ռու ցա կար գե րով իշ խա նու թ
յան միակ կենտ րոն էր դարձ նում  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հին՝ 
նրան ստո րա դա սե լով ինչ պես օ րենս դիր, այն պես էլ գոր ծա դիր ու 
դա տա կան իշ խա նութ յուն նե րը,

•	  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը իր հա յե ցո ղութ յամբ նշա նա կում և  
ա զա տում էր վար չա պե տին, նա խա գա հում  Կա ռա վա րութ յան նիս տե
րը, վա վե րաց նում  Կա ռա վա րութ յան ո րո շումն ե րը,

•	  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը կա րող էր գրե թե ա ռանց սահ մա
նա փա կումն ե րի ար ձա կել Ազ գա յին ժո ղո վը,

•	  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը՝ որ պես ար դա րա դա տութ յան ե րաշ
խա վոր, մի կող մից գլխա վո րում էր Ար դա րա դա տութ յան խոր հուր

1 Այս մասին տե՛ս Գ. Հարությունյան, Վ. Պողոսյան, Առաջաբան// Հայաստանի Հանրապետության Սահմա
նադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ Գ.Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, 
Երևան, «Իրավունք», 2010, էջ 2526:



Իրավագիտություն

48

դը, մյուս կող մից ինքն ի րեն ա ռա ջար կում էր դա տա վոր նե րի բո լոր 
թեկ նա ծու նե րին։

Ն ման հա մա կար գում, հատ կա պես հաշ վի առ նե լով նո րան կախ  Հա յաս տա նի 
ի րա վա կան և  քա ղա քա կան մշա կույ թի մա կար դա կը, գրե թե անհ նար էր ի րա
գոր ծել նույն  Սահ մա նադ րութ յան ան փո փոխ 1ին և 2րդ  հոդ ված նե րում ամ
րագր ված ժո ղովր դա վա րութ յան և  ի րա վա կան պե տութ յան սկզբունք նե րը։ 
Դ րանց ի րա կա նա ցու մը գե րա զան ցա պես պայ մա նա վոր ված էր  Հան րա պե  տու թյան 
նա խա գա հի քա ղա քա կան կամ քով, բայց ոչ նրա առջև դրված սահ մա նա դրա
կան պա հանջ նե րով և  պար տադ րանք նե  րով։  Բո լո րո վին էլ պա տա հա կան չէր, 
որ  Սահ մա նադ րութ յան ըն դու նու մից ըն դա մե նը տասը տարի անց, ար դեն 
երկ րի առջև իր ամ բողջ սրութ յամբ ծա ռա ցավ  Սահ մա նադ րութ յան փո փո
խութ յան խնդի րը1։

Այ դու հան դերձ, չի կա րե լի նաև թե րագ նա հա տել  Հա յաս տա նի  Հան  
րա  պե տութ յան 1995 թ.  Սահ մա նադ րութ յան դերն այն պատ մա քա ղա քա կան 
հա մա տեքս տում, ո րում դա ըն դուն վեց։  Սահ մա նադ րաի րա վա կան մեծ ժա
ռան գութ յուն չու նե ցող և  ան կախ պե տա կա նութ յան կա յաց ման ա ռա ջին 
քայ լերն ա նող  Հա յաս տա նում 1995 թ.  Սահ մա նադ րութ յու նը էա կան դեր ու
նե ցավ ժո ղովր դա վա րութ յան հաս տատ ման, ի րա վա կան պե տութ յան ար
մա տա վոր ման, ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում սահ մա նադ րա կան ճա
նա պար հով լու ծումն եր գտնե լու, պե տա կան իշ խա նութ յան ինս տի տուտ նե
րի աս տի ճա նա կան կա յաց ման, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի ամ րագր ման գոր ծում2։

2005 թ. սահ մա նադ րա կան բա րե փո խումն ե րը պայ մա նա վոր ված էին 
ինչ պես երկ րի ներ քին զար գաց ման հրա մա յա կան նե րով, այն պես էլ 2001թ. 
Եվ րո պա յի խորհր դին ան դա մակ ցե լու արդ յուն քում ստանձ նած պար տա վո
րութ յուն նե րով։ Այդ բա րե փո խումն ե րը, կար ևոր քայլ լի նե լով հիմն ա կան 
ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման և  պառ լա մեն տա րիզ մի զար գաց ման ճա
նա պար հին, այ դու հան դերձ, ամ բող ջա կա նո րեն չկա րո ղա ցան լու ծել «մար
դա կենտ րոն» սահ մա նադ րութ յան ստեղծ ման և  պա տաս խա նա տու իշ խա
նա կան հա մա կար գի հիմն ախն դիր նե րը։ Կր ճա տե լով  Հան րա պե տութ յան 
նա  խա գա հի լիա զո րութ յուն նե րը և  ա վե լի շատ իշ խա նութ յուն վե րա պա հե
լով Ազ գա յին ժո ղո վին՝  Սահ մա նադ րութ յու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, պահ պա
նեց «կի սա նա խա գա հա կան» կա ռա վար ման հա մա կար գը, ո րը քա ղա քա
կան պրակ տի կա յում հան գում է «գեր նա խա գա հա կան» հա մա կար գի, ե թե 
 Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը և  խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյու նը 
ներ կա յաց նում են նույն քա ղա քա կան ու ժը։  Լիար ժեք չէին նաև ան մի ջա կա
նո րեն գոր ծող սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման, մար դու 

1 Տե՛ս Վ. Պողոսյան, Հ. Թովմասյան, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների 
նախագիծը. Համառոտ պարզաբանումներ, Երևան, 2005, էջ 2325:
2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցա կարգը։ Տեքստը 
մատչելի է Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկե րության (GIZ) «Հարավային Կովկասում 
եվրոպական չափորոշիչներին իրավական համապատասխանեցում» ծրագրի կողմից հրապարակված 
«Հայաստանի Հանրա պետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ» գրքույկում, 
Երևան Տիգրան Մեծ, 2014, էջ 1821:
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ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կումն ե րին և  իշ խա նութ յան հա յե ցո ղութ յան 
սահ ման նե րի հստա կեց մա նը վե րա բե րող սահ մա նադ րաի րա վա կան լու
ծումն ե րը, ո րոնք հետ էին ընկ նում եվ րո պա կան ար դի սահ մա նադ րա կան 
զար գա ցումն ե րի մի տումն ե րից1։

 Մինչ դեռ, ի րա վա կան պե տութ յու նում իշ խա նութ յու նը սահ մա նա փակ
ված է մար դու ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող հիմն ա կան ի րա վունք նե րով, իսկ 
պե տա կան իշ խա նա կան հա մա կար գի գոր ծու նեութ յան հիմ քում ըն կած է իշ
խա նութ յուն նե րի բա ժան ման և  հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քը։  Կեն սու նակ 
և  ու ժեղ հա սա րա կութ յու նում գե րա կա յում են քա ղա քա կան ա զա տութ յուն
ներն ու բազ մա կար ծութ յու նը, իսկ ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան հա
մա կարգն ա պա հո վում է այն պի սի կա ռու ցա կար գեր (մե խա նիզմն եր), ո րոնք 
հան րութ յան ձայ նը վճռո րոշ են դարձ նում հան րա յին իշ խա նութ յուն նե րի 
գոր ծու նեութ յան հա մար։

 Հե տա դարձ հա յացք գցե լով ան կախ  Հա յաս տա նի ան ցած քա ռորդ դար
յա ճա նա պար հին՝ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ 2015 թ. սահ մա նադ րա կան 
բա րե փո խումն երն անհ րա ժեշտ էին երկ րի կա յուն զար գա ցու մը ե րաշ խա
վո րե լու և  ի րա վա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան ա ռա ջըն թաց ա պա հո
վե լու հա մար։  Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խումն ե րով հե տապնդ վող նպա
տակ նե րը հիմն ա կա նում հան գում են հետև յա լին.

•	 «մար դա կենտ րոն» սահ մա նադ րա կան հա մա կար գի ստեղ ծում, մար
դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման և  պաշտ պա նութ յան էա պես 
նոր մա կար դա կի ա պա հո վում,

•	 պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի արդ յու նա վե տութ յան բարձ
րա ցում, իշ խա նութ յան պա տաս խա նատ վութ յան մե ծա ցում և  իշ խա
նու թյան սահ մա նա փա կում ի րա վուն քով,

•	 ա ռա վել վստա հե լի ընտ րա կան հա մա կար գի ներդ րում,
•	 երկ րում քա ղա քա կան իշ խա նութ յան գեր կենտ րո նաց վա ծութ յան 

հաղ թա հա րում և  ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան հա մա կար գի 
ձևա վո րում,

•	 Ազ գա յին ժո ղո վի քա ղա քա կան մե ծա մաս նութ յան և  քա ղա քա կան 
փոք րա մաս նութ յան միջև քա ղա քա կիրթ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի 
հաս տա տում՝ ի շահ պե տութ յան կա յուն զար գաց ման,

•	 երկ րում վստա հութ յուն վա յե լող ար դա րա դա տութ յան կա յա ցում և 
 դա տա րան նե րի ան կա խութ յան, ա նա չա ռութ յան ամ րապն դում,

•	 ան մի ջա կան ժո ղովր դա վա րութ յան սկզբուն քի ա ռա վել արդ յու նա
վետ ի րաց ման սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի ամ րագ րում։

Նշ ված նպա տակ նե րը հնա րա վոր չէր արդ յու նա վետ ի րա գոր ծել ա ռանց 
սահ մա նադ րա կան բա րե փո խումն ե րի։ Ըստ ո րում, երկ րում առ կա հիմն ա
խնդիր նե րից շա տե րը պայ մա նա վոր ված էին սահ մա նադ րա կան կի սա լու ծում
նե րով, ներ քին հա կա սութ յուն նե րով, ո րոնք, վե րար տադր վե լով օ րենսդ րութ
յան մեջ ու ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում, պատ ճառ էին դար ձել սահ մա նադ

1 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 2127:
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րա կան օ րի նա կա նութ յան պա կա սի ու հան րա յին լուրջ դժգո  հութ յուն նե րի։
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում

նե րի 2րդ  փու լի գոր ծըն թա ցի մեկ նար կը տրվեց  Հան րա պե տութ յան նա
խա գա հի 2013 թ. սեպ տեմ բե րի 4ի հրա մա նագ րով՝  Հան րա պե տութ յան նա
խա գա հին ա ռըն թեր սահ մա նադ րա կան բա րե փո խումն ե րի մաս նա գի տա
կան հանձ նա ժո ղո վի ստեղծ մամբ1։

2014 թ. ապ րի լին սահ մա նադ րա կան բա րե փո խումն ե րի հանձ նա ժո ղո
վը  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հին է ներ կա յաց րել սահ մա նադ րա կան բա
րե փո խումն ե րի հա յե ցա կար գը2։  Հա յե ցա կար գի վե րա բեր յալ «ժո ղովր դա վա 
րութ յուն՝ ի րա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը (այ սու հետ՝ 
 Վե  նե տի կի հանձ նա ժո ղով) 2014թ. հոկ տեմ բե րի 13ի իր կար ծի քում նշում է, որ 
« Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում ե րի նա խագ ծում ա ռաջ քաշ ված ի րա վա
կան դիր քո րո շում ե րը հա մա հունչ են  Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ա վան
դա կան մո տե ցում ե րին և  հաշ վի են առ նում այն տե սա կետ նե րը, ո րոնք 
ար տա հայտ վել էին  Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի զե կու ցող նե րի կող մից»3։

Գ րե թե մեկ տար վա հան րա յին քննար կումն ե րից հե տո՝ 2015 թ. մար տի 
14ին,  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը հա վա նութ յուն է տվել հա յե ցա կար
գին, և  սահ մա նադ րա կան բա րե փո խումն ե րի հանձ նա ժո ղո վը սկսել է 
 Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի նա խագ ծի մշա կու մը։

2015թ. հու լի սի 15ին հրա պա րակ վել են  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ
յուն նե րի նա խագ ծի 17րդ և 10րդ գ լուխ նե րը, ո րոնց վե րա բեր յալ  Վե նե տի կի 
հանձ նա ժո ղո վը հու լի սի 30ին հրա պա րա կել է իր նախ նա կան կար ծի քը4։

2015 թ. օ գոս տո սի 4ին հրա պա րակ վել են  Սահ մա նադ րութ յան փո փո
խու թյուն նե րի նա խագ ծի՝ հան րա յին քննար կումն ե րի արդ յունք նե րով փո
փոխ ված ար դեն 115րդ գ լուխ նե րը, ո րոնց վե րա բեր յալ  Վե նե տի կի հանձ
նա ժո ղո վը 2015 թ. սեպ տեմ բե րի 11ին ներ կա յաց րել է իր 2րդ  նախ նա կան 
եզ րա կա ցութ յու նը։ Դ րա նում մաս նա վո րա պես նշված է. « Հա յաս տա նի 
սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նաց ված աշ խա տան
քը չա փա զանց բարձր ո րա կի է և  ար ժա նի է ա ջակ ցութ յան ու դրվա
տան քի։  Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի հետ ան կեղծ երկ խո սութ յան և  ար գա
սա բեր փո խա նա կումն ե րի մթնո լոր տը շա րու նա կա կան է ե ղել և հ նա րա վո

1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2013 թ. սեպտեմբերի 4ի «Հայաստանի Հանրա
պե տության նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնա գիտական հանձ 
նաժողով ստեղծելու մասին» ՆՀ207Ն հրամանագիրը, «Հայաստանի Հանրապետության պաշտո
նա կան տեղեկագիր» (այսուհետ՝ ՀՀՊՏ), 2013.09.11/49(989), հոդվ. 829: Տեքստը մատչելի է նաև 
Գեր մանական միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) «Հարավային Կովկասում 
եվրոպական չափորոշիչներին իրավական համապատասխանեցում» ծրագրի կողմից հրապարակված 
«Հայաստանի Հանրա պետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ» գրքույկում:
2 Sե՛u նույն տեղում, էջ 1766:
3 Տե՛ս Venice Commission, Opinion on the Draft Concept Paper on the Constitutional Reforms of the Republic of 
Armenia, CDLAD(2014)027, կետ 84: Հայերեն թարգմանությունը տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ» գրքույկում, էջ 6791:
4 Տե՛ս Venice Commission, Preliminary Opinion on the Draft Amendments to Chapters 1 to 7 and 10 of the 
Constitution of the Republic of Armenia, CDLPI(2015)015; Venice Commission, First Opinion on the Draft 
Amendments to the Constitution (chapters 1 to 7 and 10) of the Repub lic of Armenia, 29 October 2015, CDL
AD(2015)037 (այսուհետ հղումը կտրվի համառոտ՝ նշելով CDLAD{2015)037):
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րութ յուն է ըն ձե ռել  Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վին պատ րաս տե լու մի 
տեքստ, որն այժմ հա մա պա տաս խա նում է մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին։ 
 Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը մեկ ան գամ ևս  ընդգ ծում է  Հա յաս տա նի քա ղա
քա կան բո լոր ու ժե րի և  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հետ բաց և 
 շա րու նա կա կան երկ խո սութ յան կար ևո րութ յու նը, որ պես զի այս սահ մա
նադ րա կան փո փո խութ յուն ներն ըն դուն վեն խորհր դա րա նի կող մից, իսկ 
հե տա գա յում՝ հան րաք վեով, ին չը հե տա գա կար ևոր քայլ կհան դի սա նա դե
պի ժո ղովր դա վա րութ յուն  Հա յաս տա նի անց ման հա մար»1։

2015թ. օ գոս տո սի 20ին սահ մա նադ րա կան բա րե փո խումն ե րի հանձ նա
ժո ղո վը հան րա յին քննար կումն ե րի արդ յուն քում և  Վե նե տի կի հանձ նա ժո
ղո վի ա ռա ջարկ նե րի հի ման վրա հաս տա տել և հ րա պա րա կել է Սահ  մա
նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի վե րա նայ ված տար բե րա կը և դ րա հիմն ա
վո րումն ե րը: 2015թ. օ գոս տո սի 21ին  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը հա
վա նութ յուն է տվել  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րին և  այն ներ կա
յաց րել է Ազ գա յին ժո ղով2:

Ազ գա յին ժո ղո վը սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը 
քննար կել է 2015թ. սեպ տեմ բե րի 1518ի նիս տե րում, ո րից հե տո 2015թ. 
հոկ տեմ բե րի 5ին հա մա ձայ նութ յուն է տվել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
 Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը հան րաք վեի դնե լու 
մա սին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի նա խա ձեռ նութ յա նը3:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի 2015թ. հոկ տեմ բե րի 8ի 
հրա մա նագ րով  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը դրվել 
է հան րաք վեի, և  հան րաք վեի օր է նշա նակ վել 2015թ. դեկ տեմ բե րի 6ը4:

 Հան րաք վեի արդ յունք նե րով  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի 
նա խա գիծն ըն դուն վել է: Ըստ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի ընտ րա կան ի րա
վունք ու նե ցող 2.566.998 քա ղա քա ցի նե րից հան րաք վեին մաս նակ ցել է 
1.302.613ը, ո րոն ցից 825.521ը կողմ է քվեար կել 2015թ. փո փո խութ յուն նե
րով  Սահ մա նադ րութ յան ըն դուն մա նը, իսկ 421.568ը՝ դեմ5: Ան վա վեր է ճա

1 Տե՛ս Venice Commission, Second Preliminary Opinion on the Draft Amendments in particu lar to Chapters 8, 
9, 11 to 16 of the Constitution of the Republic of Armenia, 11 September 2015, CDLPI(2015)019, կետ 85 և 88: 
Տե՛ս նաև Venice Commission, Second Opinion on the Draft Amendments to the Constitution (in particular to 
chapters 8, 9, 11 to 16) of the Repub lic of Armenia, 28 October 2015, CDLAD(2015)038 (այսուhետ հղումը 
կտրվի համառոտ՝ նշելով CDLAD(2015)038):
2 Տե՛ս Ն84921.08.2015ՊԻ, հասանելի է http://parliament.am կայքից:
3 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի «Հայաստանի Հանրապետության Սահմա նա
դրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու 
մասին» 2015թ. հոկտեմբերի 5ի № 173 որոշումը:
4 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2015թ. հոկտեմբերի 8ի «Հայաստանի Հանրա
պե  տության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե նշանակելու մասին» ՆՀ754Ն 
հրամանագիրը: Սահմանադրության նախագիծը հրապարակվել է ՀՀՊՏ, 13.10.2015/հատուկ թողարկում, 
հոդվ. 9101, Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտեր
նետային կայքում (հասցե 15 հոկտեմբերի 2015թ., «Հայսատանի Հանրապետություն» օրաթերթի թիվ 
185 (6231)ում՝ 16 հոկտեմբեր 2015թ.:
5 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովի 2015թ. դեկտեմ
բերի 13ի «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմ
բերի 6ի հանրաքվեի արդյունքներն ամփոփելու վերաբերյալ» №99Ա որոշումը:
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նաչ վել 53.435 քվեա թեր թիկ1:
2.  Կա ռա վար ման կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գից հրա ժար վե

լու պատ ճառ նե րը. ան ցու մը կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան հա մա
կար գին. կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևում  Հան րա պե տութ յան 
նա խա գահն ընտր վում է ժո ղովր դի կող մից և  կի սում է գոր ծա դիր իշ խա
նութ յու նը կա ռա վա րու թյան հետ, իսկ վեր ջինս պա տաս խա նա տու է 
խորհրդա րա նի առջև։  Կա ռա վա րութ յու նը կա րող է պա տաս խա նա տու լի նել 
նաև  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի առջև (ինչ պես ի սկզբա նե նա խա տես
ված էր 1995 թ.  Սահ մա նադ րութ յամբ): Այդ պա րա գա յում խոս քը վե րա բե
րում է կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևի «նա խա գա հա կանխորհր
դա րա նա կան» մո դե լին (նմու շօ րի նա կին)։ Իսկ ե թե  Կա ռա վա րութ յու նը պա
տաս խա նա տու է միայն խորհր դա րա նի առջև, ա պա նման մո դե լը սո վո րա
բար կոչ վում է «խորհր դա րա նա կաննա խա գա հա կան» (ինչ պես 2005 թ. 
խմբագ րու թյամբ  Սահ մա նադ րութ յու նում)2։

 Կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում ժո ղո վուր դը կա
տա րում է եր կու քա ղա քա կան ընտ րութ յուն. ուղ ղա կիո րեն ընտր վում է ինչ
պես խորհր դա րա նը, այն պես էլ  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը։ Ըստ 2005 
թ. խմբագ րու թյամբ  Սահ մա նադ րութ յան՝  Հան րա պե տութ յան նա խա գահն 
օժտ ված էր գոր ծա դիր իշ խա նութ յան ի րա կան լծակ նե րով, հատ կա պես երկ
րի անվ տան գութ յան, պաշտ պա նութ յան և  ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 
բնա գա վառ նե րում, սա կայն նա, ի տար բե րութ յուն մա քուր նա խա գա հա կան 
հա մա կար գի, ամ բողջ գոր ծա դիր իշ խա նութ յան կրո ղը չէր և  այն ի րա վա բա
նո րեն կի սում էր  Կա ռա վա րութ յան հետ։ Դ րա հետ միա սին  Կա ռա վա րութ յան 
կազ մա վոր ման գոր ծում վճռո րոշ դե րա կա տա րութ յու նը պատ կա նում էր Ազ
գա յին ժո ղո վին, ո րը կա րող էր նաև պաշ տո նանկ ա նել  Կա ռա վա րութ յա նը։ 
 Միև նույն ժա մա նակ  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը նույն պես կար ևոր դեր 
ու ներ  Կա ռա վա րութ յան կազ մա վոր ման խնդրում. նա նշա նա կում էր վար չա
պե տին և վեր ջի նիս ա ռա ջար կութ յամբ՝  Կա  ռա  վարու թյան մյուս ան դամն ե րին։ 
Ն ման հա մա կարգն ինք նին կոնֆ լիկ տա ծին էր, քա նի որ սկզբուն քա յին 
լու ծում չէր տա լիս այն հար ցին, թե ժո ղովր դի կա տա րած որ ընտ րութ
յունն է վճռո րոշ երկ րի քա ղա քա կան ու ղե գի ծը ո րո շե լու հա մար՝ 
 Հան  րա պե տութ յան նա խա գա հի՞, թե՞ Ազ գա յին ժո ղո վի։  Ճիշտ է, այս 
խնդիրն իր ողջ սրութ յամբ  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կան քում չի ա ռա ջա
ցել, քա նի որ  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը, որ պես կա նոն, հնա րա վո րութ յուն 
է ու նե ցել հեն վե լու Ազ գա յին ժո ղո վում ի րեն սա տա րող մե ծա մաս նութ յան վրա։ 
Ն ման պայ ման նե րում  Կա ռա  վա րութ յան ձևա վո րու մը գործ նա կան խնդիր ներ, 
բնա կա նա բար, չի ա ռա ջաց րել։  Սա կայն ի րա վի ճա կը կտրուկ կեր պով կա րող 
էր փո փոխ վել, ե թե  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի և Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ
րութ յուն նե րը տար բեր արդ յունք նե րի հան գեց նեին։ 2005 թ. խմբագ րութ յամբ 
 Սահ մա նադ րութ յան սահ մա նած հա  մա կար գում, կախ ված խորհր դա րա նա

1 Տե՛ս ՀՀՊՏ, 2015.12.21/Հատուկ թողարկում, հոդվ. 1118:
2 Տե՛ս Վ. Պողոսյան, Հ. Թովմասյան, նշվ. աշխ., էջ 7172: Գ. Հարությունյան, վ. Պողոսյան, նշվ. աշխ., 
էջ 3031:
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կան մե ծա մաս նութ յուն ու նե նա լու կամ չու նե նա լու ո րո շիչ հան գա ման քից, 
 Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը կա րող էր ի րա վա կան ճա նա պար հով հայտ
ն վել եր կու ծայ րա հեղ վի ճակ նե րում, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը վտան գա վոր 
է երկ րի կա յուն զար գա ցու մը ե րաշ խա վո րե լու հա մար։  Լիո վին այլ ի րա վի
ճակ կլի ներ նաև այն դեպ քում, ե թե Ազ գա յին ժո ղո վում չլի ներ որ ևէ հստակ 
մե ծա մաս նութ յուն այս կամ այն  Կա ռա վա րութ յան կամ  Հան րա պե տութ յան 
նա խա գա հի օգ տին։ Ինչ պես ցույց է տա լիս կի սա նա խա գա հա կան կա ռա
վար ման ձև  ու նե ցող երկր նե րի փոր ձը1, այդ հա մա կար գը պրակ տի կա յում 
գոր ծում է ե րեք հիմն ա կան ե ղա նակ նե րով.

•	 նա խա գա հը խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նութ յան ղե կա վարն է,
•	 նա խա գա հը և  խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նութ յու նը միմ յանց հա

կա դիր են,
•	 պառ լա մեն տում չկա կա յուն մե ծա մաս նութ յուն։ 
 Կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևի այս ե րեք (տար բեր) ե ղա նակ  նե րից 

յու րա քանչ յուրն ու նի ի րեն ներ հա տուկ խնդիր նե րը։ Երբ  Հան րա պե տութ յան 
նա խա գա հը խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նութ յան ղե կա վարն է, ա պա տե ղի 
է ու նե նում իշ խա նութ յան գեր կենտ րո նա ցում, չեն ե րաշ խա վոր վում իշ խա
նութ յուն նե րի ի րա կան բա ժա նումն ու հա վա սա րակշ ռու մը, լիա զո րութ յուն
նե րի ու պա տաս խա նատ վութ յան հա մար ժեք հաշ վեկ շի ռը, հա վա սա րա պես 
ու ժեղ իշ խա նութ յան թևե րի առ կա յութ յու նը։ Ան կախ 2005 թ. սահ մա նադ
րա կան բա րե փո խումն ե րից՝  Հա յաս տա նում շա րու նա կում էր գոր ծել «կի
սա նա խա գա հա կան» գերհ զոր ինս տի տուտ, քա ղա քա կան մե նիշ խա նութ յան 
հա մա կարգ,  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի ինս տի տու տի էա կան նե րազ
դե ցութ յան տի րույ թում հայտն ված օ րենս դիր, գոր ծա դիր և  դա տա կան իշ
խա նութ յուն, ինչ պես նաև ան կախ մար մին ներ հան դի սա ցող, բայց ի րա կա
նում նա խա գա հին են թա կա ինս տի տուտ նե րը։ Ն ման ի րա վի ճա կում հա սա
րա կութ յունն իր սպա սե լիք նե րը կա պում էր ոչ թե Երկ րի սո ցիա լա կան ու 
տնտե սա կան խնդիր նե րի հա մար  Սահ մա նադ րութ յամբ պա տաս խա նա տու 
 Կա ռա վա րութ յան, այլ  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի հետ։ Ա ռա ջա նում էր 
ակն հայտ ան հա մա մաս նութ յուն սահ մա նադ րա կան տար բեր մար մին նե րի 
լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կան ծա վա լի և ն րանց քա ղա քա կան պա տաս խա
նատ վութ յան միջև։  Հա մա կար գը գե րանձ նա վոր վում էր, իսկ ինչ պես հայտ
նի է, ժո ղովր դա վա րա կան պե տութ յու նում ամ բողջ պե տութ յան ճա
կա տա գի րը չի կա րող կախ ված լի նել մեկ ան ձից և  բա ցա ռա պես նրա 
անձ նա կան հատ կա նիշ նե րից։ Ընդ ո րում, ու նե նա լով հսկա յա կան իշ խա
նութ յուն,  Հան րա պե տութ յան նա խա գահն իր լիա զո րութ յուն նե րի ի րա
կա նաց ման ժամ ե տում քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վութ յուն չէր կրում 
և  չէր կա րող քա ղա քա կան պատ ճառ նե րով պաշ տո նանկ ար վել Ազ գա յին 
ժո ղո վի կող մից։  Հայտ նի է նաև, որ սուբ յեկ տիվ գոր ծո նի դե րը ծայ րա հե
ղո րեն մե ծա նում է հա մար ժեք հա կակ շիռ ներ չու նե նա լու և  հա մա կար գա յին 

1 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Վ. Պողոսյան, Կառավարման ձևի էվոլուցիան Հայաստանում, արդ
յունքներ և հեռանկարներ / Հայկական քաղաքագիտական հանդես, 2(2), 2014, էջ 7191:
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ան կա տա րութ յան պայ ման նե րում։ Իսկ վեր ջին ներս հիմն ա կա նում սահ մա
նադ րա կան թե րի ու ոչ արդ յու նա վետ լու ծումն ե րի հետ ևանք են։ Ն ման վի
ճա կի հե տա գա հան դուր ժու մը երկ րի ազ գա յին անվ տան գութ յան հա մար 
սպառ նա լիք ու ժո ղովր դա վա րա կան զար գա ցումն ե րի ար գելք էր դառ նում։

 Կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի պայ ման նե րում Եր
կի րը կա րող էր հայտն վել մեկ այլ՝ պայթ յու նավ տանգ ի րա վի ճա կում, ե թե 
 Հան րա պե տութ յան նա խա գահն իր սահ մա նադ րա կան լիա զո րութ յուն նե
րով հան դերձ Ազ գա յին ժո ղո վում չու նե նար մե ծա մաս նութ յուն։ Դ րան մե
ծա պես կա րող էր նպաս տել Երկ րի հեղ հե ղուկ քա ղա քա կան հա մա կար գը, 
աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը և, դրան ցով պայ մա նա վոր ված՝ ար
տա քին տա րաբ նույթ ազ դե ցութ յուն նե րը, ներ քին ան հան դուր ժո ղա կա նութ
յու նը, ար ժե հա մա կար գա յին շփո թը, քրեաօ լի գար խիկ շեր տե րի շա հե րը և  
այլն։ Ի՞նչ տե ղի կու նե նար, երբ, օ րի նակ, նո րըն տիր նա խա գա հը ստիպ ված 
լի ներ գործ ու նե նալ հին խորհր դա րա նի հետ, ո րի մեծ մա սը նրա քա ղա
քա կան հա կա ռա կոր դը լի ներ։ Ինչ պե՞ս էր ձևա վոր վե լու  Կա ռա վա րութ յու նը, 
ինչ պե՞ս էին  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը և  Կա ռա վա րութ յու նը հա մա
տեղ մշա կե լու և  ի րա կա նաց նե լու երկ րի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը, 
դե ֆակ տո(փաս տա ցի) պա տե րազ մա կան վի ճա կում գտնվող երկ րում ինչ
պե՞ս էր ի րա կա նաց վե լու բա նա կի օ պե րա տիվ կա ռա վա րու մը։ Այս հար ցե
րից որ ևէ մե կին 2005 թ. խմբագ րութ յամբ  Սահ մա նադ րութ յու նը բա
վա  րար պա տաս խան չէր տա լիս։  Հետ ևա բար՝ գոր ծա դիր իշ խա նութ յան 
երկ վութ յու նը՝ ե թե  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը և  Կա ռա վա րութ յու նը 
միև նույն քա ղա քա կան ճամ բա րին չէին պատ կա նում, հղի էր քա ղա
քա կան առ ճա կա տում ե րի վտան գով։  Դա հնա րա վոր էր ցան կա ցած ժո
ղովր դա վա րա կան երկ րում, սա կայն այն ա ռա վել վտան գա վոր էր կի սա
պա տե րազ մա կան վի ճա կում գտնվող  Հա յաս տա նի հա մար, ա ռա վել ևս, որ 
մեր երկ րի ո՛չ ի րա վա կան, ո՛չ քա ղա քա կան մշա կույ թը ակն հայ տո րեն պատ
րաստ չէին նման փոր ձութ յուն նե րի։

 Կա ռա վար ման կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գը որ ևէ սկզբուն քա յին 
ա ռա վե լութ յուն չու նի խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի նկատ մամբ նաև 
այն դեպ քում, երբ խորհր դա րա նում չկա կա յուն մե ծա մաս նութ յուն։ Ն ման 
ի րա վի ճա կում էլ ա վե լի ցցուն կեր պով կա րող է դրսևոր վել կի սա նա խա
գա հա կան հա մա կար գին ներ հա տուկ գոր ծա դիր իշ խա նութ յան երկբ ևե ռութ
յու նը, հատ կա պես այն պի սի կար ևոր ո լորտ նե րում, ինչ պի սիք են ար տա քին 
քա ղա քա կա նութ յու նը, պաշտ պա նութ յու նը և  ազ գա յին անվ տան գութ յու նը։ 
 Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը նման պայ ման նե րում կա րող է ու նե նալ ինչ
պես դրա կան, այն պես էլ բա ցա սա կան դե րա կա տա րում։  Վեր ջի նիս մա սին է 
վկա յում, մաս նա վո րա պես,  Վայ մար յան  Հան րա պե տութ յան դա ռը փոր ձը1։

 Կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գի բա ցա սա կան գծե րից մեկն էլ այն 
է, որ, ի տար բե րութ յուն խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի, նա խա գա

1 Տե՛ս К. D. Bracher, Die Auflbsung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfells in der 
Demokratie, RingVerlag, Stuttgart 1955: C. Skach, Borrowing Constitutional Designs: Constitutional Law in 
Weimar Germany and the French Fifth Republic, Princeton University Press 2005, էջ 4970:
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հա կան ընտ րութ յան ժա մա նակ պարտ ված թեկ նա ծուն, նույ նիսկ ե թե ձայ
նե րի տար բե րութ յու նը հաղ թո ղի և  պարտ վո ղի միջև չնչին է, ո չինչ չի ստա
նում. նրա օգ տին քվեար կած ընտ րող նե րի ձայ նե րը պար զա պես կոր չում 
են։  Մեր մտա ծե լա կեր պի (մեն թա լի տե տի) և  քա ղա քա կան մշա կույ թի պայ
ման նե րում դա հան գեց նում է հա սա րա կա կան մեծ լար վա ծութ յան՝ դրա նից 
բխող բո լոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րով։

1995 թ.  Սահ մա նադ րութ յան ըն դուն ման ժա մա նակ «ու ժեղ նա խա գա հի» 
անհ րա ժեշ տութ յու նը, մաս նա վո րա պես, հիմն ա վոր վում էր ար ցախ յան հիմ
նախնդ րով, տնտե սա կան խո րը ճգնա ժա մով, կու սակ ցա կան հա մա կար գի 
չկա յա ցա ծութ յամբ։  Կա ռա վար ման կի սա նա խա գա հա կան ձևի ըն դուն ման 
հիմն ա կան նպա տա կը  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի ու ժեղ իշ խա նութ
յան ա պա հո վումն էր։ «Ու ժեղ նա խա գա հը» ա ռա ջին հեր թին նշա նա կում էր 
 Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի կող մից խորհր դա րա նը ար ձա կե լու հա յե
ցո ղա կան ի րա վունք, վար չա պե տին նշա նա կե լու և  ա զա տե լու ի րա վունք։ 
 Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի՝ 1998 թ. հար կադր ված հրա ժա րա կա նը ակ
նա ռու կեր պով ցույց տվեց, որ միայն լայն սահ մա նադ րա կան լիա զո րութ
յուն նե րը բա վա րար չեն պրակ տի կա յում դրանք ի րա գոր ծե լու հա մար։

2005 թ. սահ մա նադ րա կան բա րե փո խումն ե րից հե տո, երբ կի սա նա խա
գա հա կան հա մա կար գի շրջա նակ նե րում ան ցում կա տար վեց գեր նա խա գա
հա կան մո դե լից դե պի ա վե լի հա վա սա րակշռ ված՝ պառ լա մեն տա կաննա
խա գա հա կան մո դե լի, այլևս չկար կա ռա վար ման կի սա նա խա գա հա կան 
ձևը պահ պա նե լու որ ևէ հիմն ա վոր ինս տի տու ցիո նալ պատ ճառ:  Սահ մա նա  
դ րաի րա վա կան տե սանկ ու նից այլևս չկար «ու ժեղ նա խա գահ», քա նի որ, ի 
տար բե րութ յուն 1995 թ.  Սահ մա նադ րութ յան սկզբնա կան տեքս տի,  Հան րա  
պե տութ յան նա խա գա հը չէր կա րող կա ռա վա րել խորհր դա րա նի մե ծա մաս
նութ յան կամ քին հա կա ռակ։ Ա ռա վե լա գույ նը, ին չը կա րող էր ա նել  Հան րա 
 պե տութ յան նա խա գա հը, կա ռա վա րութ յան աշ խա տանք նե րին խո չըն դո
տելն էր։  Հան րա պե տութ յան նա խա գահն «ու ժեղ» էր պրակ տի կա յում ոչ թե 
ա ռա ջին հեր թին իր սահ մա նադ րա կան լիա զո րութ յուն նե րի շնոր հիվ, այլ 
այն պատ ճա ռով, որ խորհր դա րա նում կար ի րեն սա տա րող մե ծա մաս նութ
յուն, և  նա այդ մե ծա մաս նութ յան ա ռաջ նորդն էր։ Աս վա ծից ուղ ղա կիո րեն 
հետ ևում է, որ ա ռանց խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նութ յան չկա «ու ժեղ 
նա խա գահ»։  Քա նի որ ինս տի տու ցիո նալ ա ռու մով կա ռա վար ման կի սա նա
խա գա հա կան ձևի արդ յու նա վետ գոր ծե լու նա խա պայ մա նը խորհր դա րա
նա կան մե ծա մաս նութ յան առ կա յութ յունն է, ին չը նաև անհ րա ժեշտ է 
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի արդ յու նա վե տութ յան հա մար, 
ա պա խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձև  որ դեգ րե լով՝ կա րե լի է 
խու  սա փել կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևի եր կու ար մա տա
կան թե րութ յուն նե րից՝ հա կա դիր մե ծա մաս նութ յուն նե րի վտան գից և 
 քա  ղա քա կան պա տաս խա նատ վութ յուն չկրող  Հան րա պե տութ յան նախա 
գա  հի ձեռ քում իշ խա նութ յան գեր կենտ րո նա ցու մից:

 Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գին 
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ներ հա տուկ և  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան ու ի րա վա կան մշա կույ թի պայ ման
նե րում ա ռա վել սրութ յուն ու նե ցող խնդիր նե րի հա մար ժեք լու ծումն երն ա ռա
ջար կեց գտնել կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան հա մա կար գին անց նե լու 
մի ջո ցով1։  Խորհր դա րա նա կան հա մա կար գում  Կա ռա  վա  րութ  յու նը բա ցա ռիկ 
պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում խորհր դա րա նի առջև, ին չը նպաս տում 
է ինչ պես կո լե գիալ կա ռա վար մա նը, այն պես էլ քա ղա քա կան կու սակ
ցութ յուն նե րի դե րի զգա լի բարձ րաց մա նը։  Քա ղա քա կան կա յուն ինս տի
տու ցիո նալ հա մա կար գի ա ռանց քը քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն ներն են, 
ոչ թե ա ռան ձին ան հատ նե րը։  Խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի պայ ման նե
րում վե րա նում է քա ղա քա կան առ ճա կա տումն ե րի վտան գը կա ռա վա րութ
յան և  նա խա գա հի միջև, քա նի որ վեր ջինս ստանձ նում է վեր կու սակ ցա կան 
ա նա չառ ար բիտ րի դեր՝ հետ ևե լով քա ղա քա կան դաշ տի դե րա կա տար նե րի 
կող մից  Սահ մա նա դրութ յան պահ պան մա նը։  Խորհր դա րա նա կան հա մա
կար գում երկ րի գլխա վոր քա ղա քա կան հար թա կը խորհր դա րանն է, 
որ տեղ հրա պա րա կայ նո րեն բախ վում են քա ղա քա կան մե ծա մաս նութ յան 
և  քա ղա քա կան ընդ դի մութ յան դիր քո րո շում ե րը, և  որ տեղ քա ղա քա կան 
մե ծա մաս նութ յու նը պար տա վոր է հան րութ յա նը ներ կա յաց նել իր կա յաց
րած ո րո շում ե րի հիմ ա վոր վա ծութ յու նը։  Խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի 
արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յան կար ևոր նա խա պայ ման է խորհրդա րա նա կան 
ընդ դի մութ յան ի րա վունք նե րի ընդ լայ նու մը, մաս նա վո րա պես՝ նրան խորհր
դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յան արդ յու նա վետ մե խա նիզմն ե րի տրա մադ
րու մը։

1 Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգում Սահմանադրական հանձնա ժողովն ընդգծել 
էր, որ խորհրդարանական կառավարման ձևին անցնելու պարագայում հնարավոր է ունենալ հետևյալ 
առավելությունները.
«ա) հնարավոր է հասնել միասնական գործադիր իշխանության, առանց դուալիստական գործադիր 
իշխանության վտանգի, հատկապես երկրի համար կենսական կարևորություն ունեցող այնպիսի 
ոլորտներում, ինչպիսիք են արտաքին քաղաքականությունը, ազգային անվտանգությունը և պաշտ
պա նությունը.
բ) չի կարող լինել խորհրդարանի և նախագահի միջև առճակատում, ինչը հնարավոր է կիսանախա
գահական կառավարման ձևում.
գ) «պատահական» անձանց իշխանության գալու վտանգը խիստ կնվազի.
դ) չի լինի իշխանության գերկենտրոնացում գործադիր իշխանության ղեկավարի ձեռքում, որը 
միաժամանակ չի ունենա քաղաքական պատասխանատվություն խորհրդարանի առջև
ե) քաղաքական պատասխանատվությունը կնպաստի կոլեգիալ կառավարմանը, 
զ) կբարձրանա խորհրդարանի քաղաքական դերը.
է) խորհրդարանի քաղաքական դերի բարձրացումը կնպաստի կուսակցությունների կողմից իրենց 
բուն գործառույթների իրականացմանը»։ (Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական 
բարեփոխումների հայեցակարգ, էջ 5152):
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Լիա Թ ևոս յան
ԵՄՀ ի րա վա գի տութ յան ամ բիո նի վա րի չի օգ նա կան

«ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» ԵԶՐՈՒՅԹԻ 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  Հոդ վա ծում վեր լուծ վում է հե ղի նա կա յին և  հա րա կից ի րա
վունք նե րի հաս կա ցութ յու նը ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան 
պաշտ պա նութ յան դիր քե րից:

 Հա մե մա տա կան ներ են անց կաց վել ռո մա նո գեր մա նա կան 
ի րա վա կան ըն տա նի քին պատ կա նող երկր նե րի մտա վոր սե
փա կա նութ յան «հե ղի նա կա յին ի րա վունք» եզ րույթ նե րի միջև: 
Տր վել է հե ղի նա կա յին և  հա րա կից ի րա վունք նե րի միաս նա
կան բնո րո շում, ի րա կա նաց վել է օ րենսդ րա կան ընդ հան րա
ցում (միաս նա ցում):

 Հիմ ա բա ռեր. մտա վոր սե փա կա նութ յուն, հե ղի նա կա յին 
ի րա վունք, հա րա կից ի րա վունք ներ, հաս կա ցութ յուն, պաշտ
պա նութ յուն, կոն վեն ցիա, անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք
ներ, գույ քա յին ի րա վունք ներ, ընդ հան րա ցում:

Մ շա կույ թի և  գի տե լիք նե րի գոր ծա ռույթ նե րի փո փո խութ յու նը 20րդ 
 դա րա  վեր ջի քա ղա քակր թութ յան մեջ հան գեց րին մտա վոր գոր ծու նեութ
յան արդ յունք նե րի ծա վալ նե րի մե ծաց ման:  Մարդ կա յին գի տակ ցութ յունն ու 
դրա ստեղ ծած ար ժեք նե րը դար ձան տնտե սա կան շրջա նա ռութ յան օբ յեկտ
նե րի գլխա վոր տե սակ: Այդ տե սանկ ու նից հե ղի նա կա յին ի րա վուն քը, որ
պես հա սա րա կութ յան մեջ գոր ծա ռող ի րա վունք նե րի հա մա լիր, նպա տակ 
ու նի նյու թա կա նաց նել ստեղ ծա գոր ծութ յան ներդր ման ա զա տութ յու նը: 
Այդ մո տե ցումն ար տա հայտ ված է  Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռչա կագ րի1 27րդ  հոդ վա ծում, հա մա ձայն ո րի « Յու րա քանչ յուր ոք հա սա
րա կութ յան մշա կու թա յին կան քին ա զա տո րեն մաս նակ ցե լու, ար վեստ նե
րից բա վա կա նութ յուն ստա նա լու, գի տա կան ա ռա ջըն թա ցին մաս նակ ցե լու 

1 Տե՛ս Մարդու իրավունքների համաընդհանուր հռչակագիրը` ընդունված 1948թի դեկտեմբերի 10ին:
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և դ րա բա րիք նե րից օգտ վե լու ի րա վունք ու նի:  Յու րա քանչ յուր ոք իր հե ղի
նա կած գի տա կան, գրա կան կամ գե ղար վես տա կան աշ խա տան քի բա րո յա
կան և ն յու թա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան ի րա վունք ու նի»:

 Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի մա սին խո սե լիս նախ ևա ռաջ անհ րա ժեշտ ենք 
հա մա րում անդ րա դառ նալ մտա վոր սե փա կա նութ յան ինս տի տու տին, քա նի 
որ մտա վոր սե փա կա նութ յուն սահ մա նու մը վե րա բե րում է մար դու մտա վոր 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե րին: Մ տա վոր սե փա կա
նութ յու նը` որ պես ի րա վա նոր մե րի ո րո շա կի խումբ, պաշտ պա նում է ստեղ
ծա գոր ծող նե րի շա հե րը՝ նրանց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի նկատ մամբ գույ
քա յին և  անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք ներ տրա մադ րե լու, ինչ պես նաև 
դրանց նկատ մամբ ի րա վա կան պաշտ պա նութ յուն ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով: 

«Մ տա վոր սե փա կա նութ յուն1» եզ րույ թը պայ մա նա կան է և  օ րենսդ րութ յան 
մեջ օգ տա գործ վում է այն պատ ճա ռով, որ այն հան րա յին ըն կա լում է գտել 
ինչ պես մայր ցա մա քա յին, այն պես էլ ընդ հա նուր ի րա վուն քի երկր նե րում: 
«Մ տա վոր սե փա կա նութ յուն» եզ րույթն օգ տա գործ ված է ինչ պես  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յան2 (այ սու հետ` ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յուն) 
31րդ  հոդ վա ծում, այն պես էլ  Հա յա տա նի  Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցիա
կան օ րենս գիր քի3 (այ սու նետ` ՀՀ  Քաղ.օր.) 10րդ  բաժ նի 62րդ գլ խում:

 Մ տա վոր սե փա կա նութ յու նը վե րա բե րում է մարդ կա յին մտա վոր գոր
ծու նեութ յան արդ յուն քում ստեղծ ված բո լոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին, 
ո րոնք բա ժան վում են եր կու բնա գա վառ նե րի՝ 

1) արդ յու նա բե րա կան սե փա կա նութ յուն, ո րի տակ լայն ի մաս տով հաս
կաց վում է գյու տե րի պահ պա նու մը և 

2) հե ղի նա կա յին ի րա վունք, ո րի տակ լայն ի մաս տով հաս կաց վում է 
գրա կան և  գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի պահ պա նու մը4: 

Չ նա յած վե րոնշ յալ դա սա կարգ մա նը՝ մտա վոր սե փա կա նութ յան կող մից 
կար գա վո րող քա ղա քա ցիաի րա վա կան ինս տի տուտ նե րի բա ժան ման այլ 
ձևեր ևս  գո յութ յուն ու նեն5: Օ րի նակ՝ պրոֆ. Տ.  Բար սեղ ա նը, մտա վոր սե
փա կա նութ յու նը տա րան ջա տում է չորս ինս տի տուտ նե րի6. դրանք են` ա) 
հե ղի նա կա յին ի րա վունք, բ) ար տո նագ րա յին ի րա վունք, գ) քա ղա քա ցիաի
րա վա կան շրջա նա ռութ յան մաս նա կից նե րի, նրանց ապ րանք նե րի և 
 ծա ռա յութ յուն նե րի ան հա տա կա նաց ման մի ջոց նե րի նկատ մամբ ի րա վունք, 
դ) ոչ ա վան դա կան օբ յեկ տեն րի պահ պա նութ յան ինս տի տուտ7: 

1 Տե՛ս Розенберг А. Основы патентного права США. М.: 1979, էջ 42:
2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ՀՀՊՏ 2005.12.05/Հատուկ թողարկում, 
հոդ. 1426, 2015թ. դեկտեմբերի 6ի փոփոխություններով:
3 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք, ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50), 
ընդունված 05.05.1998թ.:
4 Տե՛ս Պատկերացում հեղինակային իրավունքի մասին: Գրքույկ: Մտավոր սեփականության համաշ
խար հային կազմակերպություն (ՄՍԳ) էջ 3:
5 Տե՛ս Բարսեղան Տ.Կ.: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք: Երրորդ մաս: 
Երևան, 2003, էջ 12:
6 Տե՛ս նույն տեղում:
7 Տե՛ս Բարսեղան Տ.Կ., Մտավոր սեփականության իրավունք: Երևանի պետ.համալսա.Եր.: Երևանի 
համալս. Հրատ., 2002, էջ 14,16,17,18:
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 Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քը՝ որ պես մտա վոր սե փա կա նութ յան են թաճ
յուղ, իր կար գա վո րումն է ստա ցել ՀՀ քաղ.օր. «Մ տա վոր սե փա կա նութ յուն» 
ա ռան  ձին բաժ նում (10), ինչ պես նաև  Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի և  հա րա կից 
ի րա վունք նե րի մա սին ՀՀ օերն քում1:

Մ տա վոր սե փա կա նութ յու նը մինչև մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տի տես
քով ամ րագր վե լը տար բեր երկր նե րում ան ցել է զար գաց ման տար բեր փու
լեր:  Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում ըն դուն ված է 
հի շա տա կել 1709թ. Ան նա թա գու հու Ս տա տու տը (կա նո նադ րութ յուն), ո րը 
հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան մա սին ա ռա ջին օ րենքն էր, և  
ո րը հենց հե ղի նա կին էր վե րա պա հում թույ լատ րե լու պատ ճե նի, այ սինքն՝ 
գրքի օ րի նակ նե րի պատ րաստ ման ի րա վուն քը: Այս տե ղից էլ ծա գում է 
անգ լիա կան «Copyright» (օ րի նա կի ի րա վունք)2 եզ րույ թը: 

 Հա յաս տա նում հե ղի նա կի ի րա վունք նե րի պահ պա նութ յան ա ռա ջին ի րա
վա կան փաս տա թուղ թը ՀՍԽՀ  Կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տեի և 
 ժո ղովր դա կան կո մի սա րիա տի խորհր դի՝ 1930թ. փետր վա րի 10ի ո րո շու մով 
հաս տատ ված « Հե ղի նա կի ի րա վուն քի կա նո նադ րութ յուն»ն  է:  Հե տա գա յում 
այն են թարկ վել է փո փո խութ յուն նե րի և  տեղ է գտել ՀՍՍՀում 1964 թվա
կա նին ըն դուն ված քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի « Հե ղի նա կա յին ի րա վունք» 
բաժ նում3: 1996 թվա կա նին ա ռան ձին օ րենք ըն դուն վեց հե ղի նա կա յին ի րա
վուն քի և  հա րա կից ի րա վունք նե րի մա սին: 2000թ. ըն դուն վեց նոր օ րենք, 
ո րը հա մա պա տաս խա նում էր մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին, քա նի որ ՀՀն  
ար դեն Գ րա կան և  գե ղար վես տա կան եր կե րի պահ պա նութ յան մա սին  Բեռ նի 
կոն վեն ցիա յի4 (այ սու հետ`  Բեռ նի կոն վեն ցիա) ան դամ էր: 2006 թվա կա նի 
հու նի սին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղովն ըն դու նեց « Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի և 
 հա րա կից ի րա վունք նե րի մա սին» նոր օ րենք, ո րը նե րա ռում էր Գ րա կան և 
 գե ղար վես տա կան եր կե րի պահ պա նութ յան  Բեռ նի կոն վեն ցիա յի, Եվ րա միութ
յան հե ղի նա կա յին և  հա րա կից ի րա վունք նե րին առնչ վող դի րեկ տիվն ե րի և 
Մ տա վոր սե փա կա նութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան (այ սու հետ՝ 
ՄՍՀԿ) 1996թ. Ին տեր նե տա յին պայ մա նագ րե րի հիմն ա կան դրույթ նե րը: Այս 
օ րեն քը գոր ծում է մինչ օրս, սա կայն ու նի մի շարք փո փո խութ յուն նե րի կա
րիք, ո րոնք թե լադր ված են ինչ պես ՄՍՀի և  եվ րո պա կան մի շարք դի րեկ
տիվն ե րով, այն պես էլ ո լոր տի ա նընդ հատ զար գաց ման արդ յունք նե րով: 

 Հա մա ձայն ՀՀ քաղ.օր. 1111րդ  հոդ վա ծի 1ին կե տի` հե ղի նա կա յին ի րա
վուն քը տա րած վում է ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յան արդ յունք հա
մար վող գի տութ յան, գրա կա նութ յան և  ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
վրա` ան կախ մտա վոր սե փա կա նութ յան օբ յեկտ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յան 
նշա նա կութ յու նից ու ար ժա նիք նե րից, ինչ պես նաև այն ար տա հայ տե լու 

1 Տե՛ս Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ2006.07.12/38(493):
2 Տե՛ս Խաչիկան Ա., Ներսիսյան Ս. Մտավոր սեփականություն. տեսություն և պրակտիկա: Երևան, 
«Անտարես 2008», էջ 205:
3 Տե՛ս «Հայհեղինակ»Հ/Կ «Մտավոր Սեփականությունը բիզնեսի համար» շարք 4րդ,Ստեղծագործական 
Արտահայտություններ 2009, էջ 3:
4 Տե՛ս Գրական և գեղարվեստական երկերի պաշտպանության մասին Բեռնի կոնվենցիա` ընդունված 
1886թ. սեպտեմբերի 9ին, փոփ. 1979թ. սեպտեմբերի 28ին:



 ԲԱՆԲԵՐ Եվրասիա միջազգային համալսարանի № 1, 2017

61

ե ղա նա կից:
« Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի և  հա րա կից ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 11րդ  հոդ վա ծը նվիր ված է հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի բո վան դա
կութ յա նը, հա մա ձայն ո րի հե ղի նա կա յին ի րա վուն քը հե ղի նա կի բա ցա ռիկ 
անձ նա կան ոչ գույ քա յին և  բա ցա ռիկ գույ քա յին ի րա վունք ներն են իր ստեղ
ծա գոր ծութ յան նկատ մամբ:

 Սեր գեյ Գ րի շայ ևը «Հե ղի նա կա յին ի րա վունք» հաս կա ցութ յու նը ներ կա
յաց նում է եր կու ի մաս տով՝ օբ յեկ տիվ և  սուբ յեկ տիվ: Օբ յեկ տիվ ի մաս տով 
հե ղի նա կա յին ի րա վուն քը ի րա վա կան նոր մե րի ամ բող ջութ յուն է, ո րը կար
գա վո րում է հե ղի նա կի և ս տեղ ծա գոր ծութ յան միջև ի րա վա հա րա բե րութ
յուն նե րը` կապ ված գի տութ յան, գրա կա նութ յան և  ար վես տի ստեղ ծա գոր
ծութ յուն նե րի հետ:  Սուբ յեկ տիվ ի մաս տով հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի ի մաս
տի տակ նա հաս կա նում է սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի ամ բող ջութ յուն, 
ո րոնք հե ղի նա կի մոտ ծա գում են` կապ ված գի տութ յան, գրա կա նութ յան և  
ար վես տի կոնկ րետ ստեղ ծա գոր ծութ յան ստեղծ ման հետ1: 

 « Հե ղի նա կա յին ի րա վունք» հաս կա ցութ յունն իր մեջ ընդգր կում է 
օ րենդ րութ յամբ ամ րագր ված ողջ գույ քա յին և  անձ նա կան ոչ գույ քա յին 
ի րա վունք նե րը և ս տեղ ծա գոր ծութ յան նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը2: 

 Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի ո լոր տում գոր ծող մի շարք մի ջազ գա յին պայ
մա նագ րե րում ևս  բա ցա կա յում է դրա հաս կա ցութ յան մեկ նա բա նու մը: 
 Հա մե մա տութ յան հա մար կա րող ենք դի տար կել  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան` 
ար դեն ու ժը կորց րած « Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի և  հա րա կից ի րա վունք նե
րի մա սին» ՌԴ օ րեն քի3 6րդ  հոդ վա ծը, հա մա ձայն ո րի հե ղի նա կա յին ի րա
վուն քը հա րա բե րութ յուն է, ո րը կապ ված է գի տութ յան, գրա կա նութ յան և  
ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յան ստեղծ ման հետ4: Նշ ված օ րեն քը ու ժը կորց
րած է ճա նաչ վել,  ներ կա յում հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի ո լոր տը կար գա վոր վում 
է ՌԴ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 4րդ գ լ խում նա խա տես ված նոր մե րով, 
սա կայն այս տեղ ևս  լիար ժեք մեկ նա բա նում չի տրված «հե ղիա նա կա յին ի րա
վունք» հաս կա ցութ յան վե րա բեր յալ5:

 Գի տութ յան մեջ ո րոշ հե ղի նակ ներ տա լիս են « Հե ղի նա կա յին ի րա վունք»ի 
հա յե ցա կար գա յին հաս կա ցութ յու նը: Օ րի նակ՝ Ս.Ա. Սու դա րի կո վը հե ղի նա կա յին 
ի րա վուն քը սահ մա նում է որ պես «ի րա վա կան կար գա վի ճակ հե ղի նա կի և  իր 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի արդ յուն քով ստեղծ ված գի տութ յան, գրա
կա նութ յան, ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի միջև» 6: 

Այս պի սով, « Հե ղի նա կա յին ի րա վունք»ը հե ղի նա կի կող մից իր մտա վոր 
գո ծու նեութ յան արդ յուն քի նկատ մամբ ու նե ցած անձ նա կան ոչ գույ քա յին և 

1 Տե՛ս Гришаев С.П. Авторское право.  Система ГАРАНТ, 2005, էջ 1: 
2 Տե՛ս «Право интеллектуальной собственности»: учебник/Под Редакцией И.А. Близнеца.2е изд., 
перераб. И доп. Москва: Проспект: 2016, էջ 49:
3 Տե՛ս ՌԴ օրենք «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» /09.07.1993 N53511/:
4 Տե՛ս Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. Четвертий часть. ст. 475. http://base.garant.ru/3961097/ 
5 Տե՛ս Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 N 230ФЗ  Часть 4, հոդվ. 1255: 
6 Տե՛ս Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учеб. — М.: ТК Велби, Издво Проспект, 
2008, էջ 101:
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 գույ քա յին ի րա վունք նե րի ամ բող ջութ յուն է, ո րոնք դիտ վում են մեկ ընդ հան
րութ յան մեջ և հան դի սա նում են ա ռանձ նա հա տուկ հա սա րա կա կան հա րա
բե րութ յուն ներ:

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նշել նաև մայր ցա մա քա յին երկր նե րում հա
րա կից ի րա վունք նե րի մա սին, որ տեղ  Հա յաս տա նի նման ա ռանձ նաց վում են 
հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րը և  հա րա կից ի րա վունք նե րը, ինչ պես օ րի նակ` 
 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նում, Ս լո վե նիա յում,  Գեր մա նիա յում, Ավտ րիա յում, 
ուր ևս  գոր ծում է « Հե ղի նա կա յին և  հա րա կից ի րա վունք նե րի մա սին» օ րենք1: 
Ի տար բե րութ յուն մայր ցա մա քա յին ի րա վուն քի ըն տա նի քի երկր նե րի՝ ԱՄՆի 
հե ղի նա կա յին ի րա վուն քը ա ռանձ նա կի հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում, 
ո րը աշ խար հում հայտ նի է «copyright» ան վամբ:  Սա կայն ԱՄՆի օ րենդ րութ
յու նը չի տա րան ջա տում հե ղի նա կա յին և  հա րա կից ի րա վունք նե րը. copy
rightը պաշտ պա նութ յան ձև  է, ո րով ա պա հով վում են «բնօ րի նակ հե ղի նա
կա յին ի րա վունք ներ»ը՝ նե րառ յալ գրա կան, դրա մա տի կա կան, ե րաժշ տա
կան, գե ղար վես տա կան և  այլ մտա վոր գոր ծե րի հե ղի նակ նե րի ի րա վունք նե
րը2: Այ սինքն` ԱՄՆում հա րա կից ի րա վունք նե րը միա ձուլ ված են հե ղի նա կա
յին ի րա վուն քին:  Հե ղի նա կա յին և  հա րա կից ի րա վունք նե րի մա սին ՀՀ օ րեն
քում հե ղի նա կա յին և  հա րա կից ի րա վունք նե րը տա րան ջատ ված են ի րա րից, 
ո րով հետև հա րա կից ի րա վունք նե րի սուբ յեկտ նե րը նույն հե ղի նակ ներն են, 
ով քեր ու նեն հե ղի նա կա յին անձ նա կան ոչ գույ քա յին և  գույ քա յին ի րա վունք
ներ՝ ստեղծ ված ինք նա տիպ արդ յուն քի նկատ մամբ, լի նի դա կա տա րում, հե
ռար ձա կում, բե մադ րութ յուն, թե ՀԻՀԻՄ ՀՀ օ րեն քում նշված այլ հա րա կից 
ի րա վուն քի օբ յեկտ: 

  Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի մա սին խո սե լիս անհ րա ժեշտ է անդ րա դարձ 
կա տա րել եր կու խումբ կար ևո րա գույն ի րա վունք նե րի, որ պի սիք են՝ հե ղի նա
կի ստեղ ծա գոր ծութ յան հետ ան մի ջա կան կապ ու նե ցող և  ան քակ տե լի հա
մար վող անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք նե րը և  գույ քա յին ի րա վունք նե րը: 

 Գեր մա նա ցի փի լի սո փա նե րը, այդ թվում` Է մա նո ւիլ  Կան տը, հե ղի նա
կա յին ի րա վուն քը կամ հե ղի նա կի ի րա վուն քը դի տում էին ոչ թե սոսկ որ
պես սե փա կա նութ յան ձև, ո րը նյու թա կան շահ էր ա պա հո վում հե ղի նա կին 
կամ ի րա վա տի րո ջը, այլև հե ղի նա կի ան ձի ինք նադրս ևոր ման մի ջոց3: 
 Կան տի տե սա կե տը նպաս տեց հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի` որ պես ոչ գույ քա
յին ի րա վուն քի, կա տե գո րիա յի զար գաց մա նը:  Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի 
օբ յեկտ հա մար վող մտա վոր գոր ծու նեութ յան ցան կա ցած արդ յունք ի րե նից 
ինք նա տիպ ստեղ ծա գոր ծութ յուն է ներ կա յաց նում, ան կախ նրա նից, թե 
մինչև այդ այդ պի սի օբ յեկտ գո յութ յուն ու նե՞ր, թե ոչ կամ կա՞ նմա նա տի պը, 
թե ոչ: ՀԻՀԻՄ ՀՀ օ րեն քի 11րդ  հոդ վածն օգ տա գոր ծում է «բա ցա ռիկ գույ քա
յին ի րա վունք ներ ստեղ ծա գոր ծութ յան նկատ մամբ» դրույ թը:  Մենք կի սում 
ենք օ րենսդ րի այն մո տե ցու մը, ըստ ո րի գույ քա յին ի րա վունք ներն ա պա հո

1 Տե՛ս Миха Трампуж «Авторское Право»– Антарес, 2004, էջ 26:
2 Տե՛ս The Copyright Clause of the United States Constitution. Article 1, Section 8, Clause 8 (the Copyright Clause).
3 Տե՛ս Անդրանիկ Խաչիկան, Սուսաննա Ներսիսյան, Մտավոր Սեփականություն տեսություն և պրակտիկա, 
Երևան «Անտարես 2008» էջ 205:
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վում են հե ղի նա կի նյու թա կան շա հե րը՝ տա լով հե ղի նա կին բա ցա ռիկ ի րա
վունք՝ թույ լատ րե լու կամ ար գե լե լու իր ստեղ ծա գոր ծութ յան կամ դրա օ րի
նակ նե րի օգ տա գոր ծու մը (ՀԻՀԻՄ ՀՀ օ րեն քի 13րդ  հոդվ.): 

 Շա րադր վա ծից պարզ է, որ գույ քա յին ի րա վունք նե րը ևս  բա ցար ձակ 
ի րա վուք ներ են, և դ րանց օգ տա գոր ծումն այլ ան ձանց կող մից կի րա կա նաց
վի, երբ առ կա է կլինի հե ղի նա կի թույ լատ րութ յու նը կամ ար գե լան քը:  Սա կայն 
ՀԻՀԻՄն  նա խա տե սում է այն պի սի դրույթ, ինչ պի սին է ստեղ ծա գոր ծութ յան 
ա զատ օգ տա գոր ծու մը, որ տեղ դրա օգ տա գործ ման հա մար ա մեն ևին էա կան 
պայ ման չէ հե ղի նա կի թույ լատ վութ յու նը:  Մաս նա վո րա պես ՀԻՀԻՄ ՀՀ օ րեն
քի 22րդ  հոդ վա ծի 1ին կե տի հա մա ձայն ա զատ օգ տա գոր ծում է հա մար վում 
ա ռանց հե ղի նա կի հա մա ձայ նութ յան և  վար ձատ րութ յան, սա կայն հե ղի նա կի 
ան վան և ս տեղ ծա գոր ծութ յան ակզբ նաղբ յու րի պար տա դիր նշու մով ստեղ
ծա գոր ծութ յան օգ տա գոր ծու մը, դրա բնա կա նոն օգ տա գոր ծումը, ո րը չի հա
կա սում ստեղ ծա գոր ծութ յան բնա կա նոն օգ տա գործ ման պա հանջ նե րին, և  չի 
վնա սում ստեղ ծա գոր ծութ յան նկատ մամբ հե ղի նա կի օ րի նա կան շա հե րը: 
 Բա ցի ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նից, մի ջազ գա յին ակ տե րով, ինչ պես օ րի
նակ`  Բեռ նի կոն վեն ցիա յով, սահ ման վում են դրույթ ներ, երբ թույ լատր վում է 
ստեղ ծա գոր ծոթ յան օգ տա գոր ծում` ա ռանց հե ղի նա կի (ի րա վա տի րոջ) թույլտ
վութ յան` պահ պա նե լով ակ տում նշված պա հանջ նե րը: Այս պիոսվ,  Բեռ նի կոն
վեն ցիա յի 10–րդ  հոդ վա ծը («Եր կի ա զատ օգ տա գործ ման ո րոշ դեպ քեր. 
1. Մեջ բե րումն եր. 2.Ու սուց ման նպա տա կով պատ կե րա զար դումն եր. հե ղի
նա կի և սկզբ նաղբ յու րի նշում») թույ լատ րում է` մեջ բե րումն եր (քաղ վածք
ներ) եր կից, որն ար դեն օ րի նա չափ կեր պով մատ չե լի է դար ձել հան րութ
յա նը բա րի սո վո րույթ նե րը պահ պա նե լու պայ մա նով և ն պա տակն ար դա
րաց նող ծա վա լով՝ նե րառ յալ թեր թե րի ու ամ սագ րե րի հոդ ված նե րից մեջ
բե րումն եր մա մու լի տե սութ յան ձևով։ 

 Կոն վեն ցիոն դրույթ նե րից պարզ է դառ նում, որ թույ լատր վում է մեջ բե
րումն եր կա տա րել, ե թե եր կը օ րի նա չափ կեր պով մատ չե լի է դար ձել հան
րութ յա նը բա րի սո վո րույթ նե րը պահ պա նե լու պայ մա նով և ն պա տակն ար
դա րաց նող ծա վա լով: ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը չի պա րու նա կում այն պի սի մի 
դրույթ, որ տեղ նշված լի նի  Կոն վեն ցիա յի թվարկ ված պա հանջ նե րի առ կա
յութ յու նը, այլ պա րու նա կում է «ա ռանց հե ղի նա կի հա մա ձայ նութ յան և 
 վար   ձատ րութ յան մա սին» դրույթ: Ս տաց վում է, որ ստեղ ծա գոր ծութ յան 
ա զատ օգ տա գործ ման դեպ քում պաշտ պան վում են միայն հե ղի նա կի անձ
նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք նե րը, (տես  Բեռ նի կոն վե նի ցիա յի 10րդ 
 հոդ վա ծի, 3րդ  կե տը և  հոդ ված 10ի կետ 1ը), իսկ գույ քա յին ի րա վունք ներն 
այս դեպ քում հա մար վում են չխախտ ված, քա նի որ օգ տա գոր ծու մը պետք է 
չհա կա սի դրա բնա կա նոն օգ տա գործ մա նը, և  որն իր հեր թին չպետք է հա
կա սի ստեղ ծա գոր ծութ յան բնա կա նոն օգ տա գործ ման պա հանջ նե րին ու 
չվնա սի ստեղ ծա գոր ծութ յան նկատ մամբ հե ղի նա կի օ րի նա կան շա հե րին:  Թե 
ինչ պետք է հաս կա նալ «ստեղ ծա գոր ծութ յան բնա կա նոն օգ տա գործ ման պա
հանջ ներ» և «ստեղ ծա գոր ծութ յան նկատ մամբ հե ղի նա կի օ րի նա կան շա հեր» 
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ա սե լով, դրույթ նե րը մեկ նա բա նութ յուն չեն պա րու նա կում այդ մա սին, սա
կայն, կար ծում ենք, որ «ստեղ ծա գոր ծութ յան բնա կա նոն օգ տա գործ ման պա
հանջ ներ» ա սե լով նկա տի են առն վել ստեղ ծա գոր ծութ յան օգ տա գոր ծու մը 
այն պի սի նպա տա կով, ինչ պի սին այն կա րող է ծա ռա յել. օ րի նակ`գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը կա րող է դառ նալ բե մադր ված խաղ` պահ պա նե լով հե
ղի նա կի անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք նե րը: Ս տեղ ծա գոր ծութ յան նկատ
մամբ գույ քա յին ի րա վունք նե րը, այն էլ`բա ցա ռիկ, այս դեպ քում հաշ վի չեն 
առն վում, և  բա ցի այդ, այն օգ տա գործ վում է ա ռանց վար ձատ րութ յան, քա նի 
որ գույ քա յին ի րա վունք նե րը ա պա հո վում են հե ղի նա կի նյու թա կան շա հե րը` 
տա լով հե ղի նա կին բա ցա ռիկ ի րա վունք՝ թույ լատ րե լու կամ ար գե լե լու իր 
ստեղ ծա գոր ծութ յան կամ դրա օ րի նակ նե րի օգ տա գոր ծու մը ցան կա ցած ձևով 
և  ե ղա նա կով, ինչ պես նաև եր րորդ ան ձանց թույ լատ րե լու կամ ար գե լե լու 
դրա օգ տա գոր ծու մը (ՀԻՀԻՄ ՀՀ օ րեն քի 13րդ  հոդվ.): Ն շենք նաև պաշտ պա
նութ յան ար ժա նի այն պի սի հե ղի նա կա յին ի րա վունք ներ, ինչ պի սիք են անձ
նա կան ոչ գույ քա յին և  գույ քա յին ի րա վունք նե րը: Դ րանց մա սին խոս վել է 
դեռևս մինչև դրանց օ րենսդ րա կան ամ րագ րումն ու պաշտ պա նութ յու նը: 
Ինչ պես XVIII դա րում Ֆ րան սիա ցի նշա նա վոր դրա մա տուրգ  Պիեռ 
 Բո մար շեն գրում էր. « Հե ղի նակ նե րին ա նար դա րա ցիո րեն մե ղադ րում են 
հարս տա նա լու տեն չի մեջ՝ ի լրումն նրանց վա յե լած փառ քի:  Փառ քը, ի րոք, 
խիստ հրա պու րիչ է, սա կայն դրա հետ մեկ տեղ չպետք է մո ռա նալ, որ 
փառ քից գո նե մեկ տա րի օգտ վե լու հա մար բնութ յու նը մեզ տվել է 365 օր 
ու տե լու պա հանջ» 1: Այս տե ղից հաս կա նում ենք հե ղի նա կի գույ քա յին ի րա
վունք նե րի, այս դեպ քում՝ վար ձատ րութ յան ի րա վուն քի մա սին ակ նար կը և  
անհ րա ժեշ տութ յու նը: 

 Հե ղի նա կի՝ ստեղ ծա գոր ծութ յան նկատ մամբ ու նե ցած անձ նա կան ոչ 
գույ քա յին և  գույ քա յին ի րա վունք նե րը գտնվում են փո խա դարձ կա պի և 
 պայ մա նա վոր վա ծութ յան մեջ և  ա ռանց այդ կա պի գո յութ յուն ու նե նալ չեն 
կա րող2: Մ տա վոր աշ խա տան քի հետ ևան քով ստեղծ ված արդ յունքն ստեղ
ծո ղի և ն րա ստեղ ծա գոր ծութ յան միջև ա ռա ջա նում է անխ զե լի կապ: Այդ 
կա պը, որ պես կա նոն, պահ պան վում է նաև ստեղ ծա գոր ծութ յան օգ տա
գործ ման ի րա վուն քը, ստեղ ծա գոր ծութ յան մարմն ա վո րու մը պա րու նա կող 
նյու թա կան ա ռար կան այլ ան ձի օ տա րե լու դեպ քում: Ս տեղ ծա գոր ծութ յունն 
օգ տա գոր ծե լու ի րա վա զո րութ յունն այլ ան ձի հանձ նե լը չի դա դա րեց նում 
դրա հե ղի նա կի` որ պես ստեղ ծո ղի ան հա տա կա նութ յունն ար տա հայ տող 
ի րա վա զո րութ յուն նե րը3:

Այս պի սով, հե ղի նա կի անձ նա կան ոչ գույ քա յին և  գույ քա յին ի րա վունք նե
րը միշտ փոխ կա պակց ված են՝ ան կախ նրա նից, թե գույ քա յին ի րա վունք նե րը 
փո խանց ման ե ղա նակ նե րով պատ կա նում են այլ ան ձի, թե ոչ. այս դեպ քում 

1 Տե՛ս Անդրանիկ Խաչիկան, Սուսաննա Ներսիսյան, Մտավոր Սեփականություն տեսություն և պրակտիկա, 
Երևան «Անտարես 2008» էջ 203:
2 Տե՛ս Բարսեղան Տ.Կ., Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական իրավունք, Երրորդ մաս, 
Երևան, 2003, էջ 13:
3 Տե՛ս Гарибян А.М. Авторское право на произведения науки. Ереван, 1975, էջ 17:
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անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք նե րը գույ քա յին ի րա վունք նե րի հետ միա
սին գոր ծում են, ե թե ան գամ գույ քա յին ի րա վունք նե րը պատ կա նում են այլ 
ան ձի` հե ղի նա կի կամ ի րա վա տի րոջ կող մից օ րեն քով նա խա տես ված թույլտ
վութ յամբ (լի ցեն զիա, պայ մա նա գիր, վա ճառք և  այլն): ՀԻՀԻՄ ՀՀ օ րեն քի 13
րդ  հոդ վա ծի 7րդ  կե տի հա մա ձայն օ րի նա կան ճա նա պար հով լույս ըն ծայ
ված ստեղ ծա գոր ծութ յան բնօ րի նա կը կամ օ րի նակ նե րը վա ճառ քի կամ դրանց 
նկատ մամբ սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի փո խանց ման այլ մի ջո ցով քա ղա
քա ցիա կան շրջա նա ռութ յան մեջ դրվե լու դեպ քում դրանց հե տա գա տա րա
ծումն ի րա կա նաց վում է ա ռանց հե ղի նա կի թույլտ վութ յան և  հե ղի նա կա յին 
վար ձատ րութ յան, բա ցա ռութ յամբ օ րեն քի 27րդ  հոդ վա ծով նա խա տես ված 
դեպ քե րի: Ըստ այդ հոդ վա ծի` « Կեր պար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յան հե ղի
նակն ի րա վունք ու նի ստեղ ծա գոր ծութ յան բնօ րի նա կի կամ օ րի նա կի սե
փա կա նա տի րո ջից պա հան ջե լու վե րար տադր ման կամ վե րամ շակ ման իր 
ի րա վունքն ի րա գոր ծե լու հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել ի րեն, ե թե դրա նով չեն 
վնաս վում սե փա կա նա տի րոջ օ րի նա կան շա հե րը։ Ընդ ո րում, սե փա կա նա
տե րը պար տա վոր չէ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը հասց նել հե ղի նա կի գտնվե լու 
վայ րը։ Նշ ված հնա րա վո րութ յունն ըն ձե ռե լիս սե փա կա նա տե րը կա րող է 
հե ղի նա կից պա հան ջել ստեղ ծա գոր ծութ յան բնօ րի նա կի կամ օ րի նա կի շու
կա յա կան գնի չա փով գրա վի կամ այլ մի ջո ցի ա պա հո վում։ Նշ ված ի րա
վուն քից օգտ վե լու հա մար անհ րա ժեշտ ծախ սե րը հո գում է հե ղի նա կը, ո րը 
պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում նաև ստեղ ծա գոր ծութ յան բնօ րի նա կին 
կամ օ րի նա կին պատ ճա ռած որ ևէ վնա սի հա մար»: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ հաս կա նա լի է, որ քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռութ
յան մեջ դրվե լու դեպ քում ստեղ ծա գոր ծութ յան հե տա գա տա րա ծումն ի րա
կանց վում է ա ռանց հե ղի նա կի թույլտ վութ յան և  ա ռանց վար ձատ րութ յան: 

 Մենք ա ռա ջար կում են կա տա րել օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն, այն 
է` « Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի և  հա րա կից ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը վեր տա ռել միայն որ պես « Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի մա սին» 
ՀՀ օ րենք1:  Մեր կար ծի քով դա ա ռա վել կհեշ տաց նի այդ ի րա վունք նե րի 
ա ռան ձինա ռան ձին դի տար կու մը և  պաշտ պա նութ յու նը:

 Սույն աշ խա տան քի հե ղի նակն ա ռա ջար կում է նաև  Հե ղի նա կա յին և 
 հա րա կից ի րա վունք նե րի հետև յալ միաս նա կան բնո րո շու մը. « Հե ղի նա կա  յին 
ի րա վունք»ը ի րա վա կան կար գա վի ճակ է հե ղի նա կի և  իր ստեղ ծա
գոր ծա կան աշ խա տան քի արդ յուն քով ստեղծ ված գի տութ յան, գրա կա
նութ յան, ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի միջև: Եվ քա նի որ ՀԻՀԻ 
ՀՀ օ րեն քի 3րդ գ լու խը վե րա բեր վում է նաև հա րա կից ի րա վունք նե
րին, ան հար ժեշտ է կա տա րել օ րենսդ րա կան ընդ հան րա ցում (միաս
նա ցում), այն է` հա րա կից ի րա վունք նե րի օբ յեկտ նե րը դի տար կել միա
ժա մա նակ և՛ հե ղի նա կա յին, և՛ հա րա կից ի րա վունք նե րի օբ յեկտ ներ և 
դ րանց նկատ մամբ հե ղի նակ ճա նա չել միև նույն ան ձին: 
1 Այս առաջարկի օգտին է վկայում նաև Մտավոր սեփականության գործակալությունում գտնվող 
«Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հեղինակային իրավունքի մասին» օրինագիծը, https://
www.aipa.am/u_files/file/Naxagcer/heghinakain_orenq.pdf:



Իրավագիտություն

66

Лия Тевосян
Помощник заведующего юридической кафедры 

Международного университета Евразия

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕРМИНА «АВТОРСКОЕ ПРАВО»

В статье проанализировано понятие авторских и смежных авторских прав 
с точки зрения защиты их внутригосудартвенным законодательством.

Проведено сопоставление между терминами «Авторское право» интелле
ктуальной собственности стран романогерманской системы. Дано единое пон
я тие авторских и смежных авторских прав, сделано законодательное обоб щение.
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THE ESSENCE AND CONCEPT OF AUTHOR RIGHTS

The article analyses the concepts of author right and some rights related to 
it from the perspective of protecting domestic state legislation. The article rep
resents comparative analyses of the terms depicting ‘’author rights’’ of mental 
property of the states belonging to RomanoGermanic legal family. We tried to 
present a uniform description of author right and rights related to it, in the 
scope of legislative generalization
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ В КОНТЕКСТЕ 

АРМЯНОРОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Статья посвящена геополитическим интересам Российской 
Федерации на Южном Кавказе в контексте армянороссийских 
отношений. Южный Кавказ начиная с 18го века был ареной 
пересечения геополитических и геоэкономических интересов 
великих держав. В статье дается анализ военнотехническим и 
экономическим аспектам сотрудничества России и Армении в 
рамках ОДКБ и ЕАЭС, подчеркивается геополитическая значимость 
Армении в этом регионе, а также делается акцент на факторах, 
которые делают более тесное сотрудничество между этими 
странами необходимым в условиях нестабильности как на 
Южном Кавказе, так и в целом мире. Автор обращает внимание 
и на некоторых проблемных вопросах между Арменией и 
Россией, таких как продажа российского оружия Азербайджану.

Ключевые слова: Южный Кавказ, Россия, Армения, геопо
литика, геоэкономика, ОДКБ, ЕАЭС, ЕС.

Исторически регион Южного Кавказа  зона наиболее важных интересов 
российского государства. Начиная с XVIII в. Российская империя проникала 
на территорию Южного Кавказа. С 1723 г. к Российской империи были 
присоединены территории современного Северного Азербайджана и Дагестана.

По Георгиевскому трактату 1783 г. КартлиКахетинское царство (грузинское 
государственное образование, часть нынешней территории Грузии) перешло 
под российский протекторат1. В 18261828 г. в итоге русскоперсидской войны 
1 Տե՛ս Договор о признании царем Картлинским и Кахетинским Ираклием II покровительства и верховной 
власти России (Георгиевский трактат). 24 июля 1783 г. //http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/georgia.htm 
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к России присоединилась Восточная Армения. В результате русскотурецких 
войн происходило немало территориальных изменений, но Южный Кавказ 
оставался в составе России, а впоследствии стал и составной частью Советского 
Союза.

 Развал Советского Союза поставил Россию перед вызовом распада страны, 
и во внешней политике РФ не проявляла особой активности ввиду большого 
числа внутренних проблем. Однако постепенно она начала определяться во 
внутренней и внешней политике. В 1996 г. вместе со вступлением в должность 
министра иностранных дел Е.М. Примакова Россия уже заявляет о себе как о 
глобальном акторе в мировой политике, в том числе и на кавказском направлении. 
С приходом В.В. Путина к власти Россия окрепла как в политическом, также и 
в экономическом плане. На кавказском направлении многое было утеряно, однако 
постепенно Россия активизировалась и в этом направлении.

Территория Южного Кавказа  зона наиболее важных интересов рос
сийского государства. Для России Южный Кавказ важен также для сохранения 
стабильности на Северном Кавказе. Ввиду своей важности, фактор региона 
Южного Кавказа, нашёл свое место в концептуальных документах России. 

Для России недопустима дестабилизация обстановки на Южном Кавказе1. 
Отметим, что Южный Кавказ является регионом, где переплетаются гео по
литические интересы России, США, Организации Североатлантического 
договора (НАТО), Европейского союза (ЕС) и Китая2.

Геополитические противоречия на территории кавказского региона опасны 
серьезными вызовами. Динамика событий, которые происходят на Южном 
Кавказе, оказывает немалое влияние на интересы обеспечения национальной 
безопасности РФ, тем самым воздействуя на ее политику на постсоветском 
пространстве, корректируя тип взаимоотношений со странами ближнего и 
средневосточного регионов.

В стратегическом плане Кавказский регион, объединяет государства, 
которые образовались на территории бывшего советского Закавказья, а также 
и Северный Кавказ, традиционно находящийся в центре внимания держав, 
которые позиционируют себя в качестве региональных и глобальных игроков.

РФ стремится сохранить свое экономическое, политическое и военное 
присутствие на Южном Кавказе, следовательно, для нее Армения является одним 
из важнейших звеньев безопасности и ценным региональным союзником. 
Российскоармянские отношения можно охарактеризовать как стратегическое 
партнёрство. В августе 1992 г. в Москве были подписаны одни из первых армяно
российских документов: Соглашение о политических консультациях, Договор 
относительно статуса российских войск в Армении. В дальнейшем российско
армянские отношения сыграли решающую роль для Южного Кавказа. В трудные 

1 Տե՛ս Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 февраля 2013 г. http://www.mid.ru/
brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644 257B160051BF7F 
2 Տե՛ս Юрьева Т. В., Политика НАТО в отношении Центральной Азии и Закавказья., [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://mgimo. ru/files/19286/Flang_2003.pdf 
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для России 90е годы благодаря тесным связям между Ереваном и Москвой удалось 
не допустить полного включения Южного Кавказа в систему безопасности НАТО1. 
Российскоармянские отношения формируются на прочной правовой базе. В 1995 
г. в районе г. Гюмри на основе межгосударственных договоров была развернута 
102ая российская военная база, (изначально договор был подписан на 25 лет ) 
несущая боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.

В сентябре 2003г. парламент РА утвердил армянороссийское соглашение, 
которое регулирует вопросы совместного применения военных объектов и 
дополняющее соглашение между РА и РФ «О вопросах совместного плани
рования применения войcк в целях cовмеcтной безопасности».

На основе Соглашения относительно основных принципов военно
технического сотрудничества между государствами — т.е участниками Договора 
о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г., льготные условия ввоза 
продукции военного назначения распространяются на национальные 
вооруженные силы государствчленов ОДКБ и на другие войска, воинские 
формирования специальные службы, а также правоохранительные органы. 
Говоря о льготных условиях, имеется в виду поставки по ценам, предназначенным 
для закупок национальными вооруженными формированиями для своих нужд. 
Наиболее важной ступенью развития стратегического партнерства между 
Арменией и Россией стал договор о создании в рамках ОДКБ объединенной 
системы ПВО, которая была достигнута в феврале 2009 г. По результатам 
состоявшегося в августе 2010г. официального визита в Армению Президента 
РФ Д.А. Медведева был подписан протокол относительно продления сроков 
пребывания российской военной базы в Гюмри до 49 лет. В соответствии с 
новой редакцией Договора относительно российской военной базы на 
территории РА, «российская военная база в период ее пребывания на территории 
Республики Армения кроме осуществления функций по защите интересов 
Российской Федерации обеспечивает совместно с Вооруженными Силами 
Республики Армения безопасность Республики Армения. Для достижения 
указанных целей Российская Сторона осуществляет содействие в обеспечении 
Республики Армения современным и совместимым вооружением, военной 
(специальной) техникой»2. Другим шагом для укрепления военно – технического 
сотрудничества России с Арменией, было подписание в рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности (июнь 2013 г.) договора о создании 
коллективных авиационных сил, результатом чего будет количественный 
рост и модернизация ВВС Армении. Как мы видим Армения сотрудничает с 
Россией как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ. Армения делает 
особый акцент на взаимоотношения с ОДКБ Членство в ОДКБ является одной 
из составляющих обеспечения безопасности Армении.

Армения большое значение придаёт становлению военной составляющей 

1 Տե՛ս Мнацаканян А., Геополитическая роль Армении в контексте интересов Российской Федерации на 
Южном Кавказе [Электронный ресурс]. Режим доступа:www.tta.am 
2 Տե՛ս http://www.vestikavkaza.ru/news/23312.html
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ОДКБ, a также созданию новых военных формирований в рамках данной 
региональной организации1. Во время встречи в Сочи 23 сентября 2013 г., глав 
государствчленов ОДКБ в узком кругу президент Армении С.Саргсян заявил «что 
авторитет и эффективность ОДКБ напрямую зависят от степени координации 
внешнеполитической деятельности странучастниц. Мы не раз отмечали, что 
дальнейшее повышение эффективности нашей работы и престижа нашей 
организации напрямую зависит от уровня координации нашей внешнеполитической 
деятельности. Армения всегда и в полном объеме выполняет взятые ею в этом 
контексте обязательства, так как она исходит из приоритетности наших 
союзнических отношений и принципа ненанесения ущерба системе коллективной 
безопасности, вместе с тем в наших докумен тах, в том числе и в принятой в декабре 
прошлого года Московской деклара ции, была отмечена важность исключительно 
мирного решения нагорнокарабахского конфликта при посредничестве 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе Устава ООН, принципов и норм 
международного права, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы 
применения силы, равноправия и права народов на самоопределение и 
территориальной целостности государств. Аналогичное положение зафиксировано 
также и в коллективных указаниях. Однако, вопреки духу принятых нами же 
решений, некоторые государствачлены на других площадках и в иных организациях, 
по тому же вопросу принимают заявления, диссонирующие с принятыми в ОДКБ 
решениями. За последние годы были приняты документы, в том числе на 
президентском уровне, в которых с подачи азербайджанской стороны выборочно, 
в ущерб остальным принципам, выделяется принцип террито риаль ной целостности2». 

Из выступления президента РА, следует отметить, что ОДКБ должна быть 
не только формальной организацией, но также иметь определенную позицию 
по политическим вопросам, учитывая наличие ее военно – политического блока. 
Роccийскоармянcкие вооружённые силы вместе охраняют армяноиранскую и 
армянотурецкую границы, то есть внешние рубежи СНГ. Кроме того охраняется 
и воздушное пространство Армении. В аэропорту «Эребуни» дислоцируются 
совместно ВВС России и Армении. Армянские вооружённые силы активно 
учаcтвуют в боевом дежурcтве в рамках Объединённой cиcтемы ПВО CНГ.

Существенными являются достижения России и Армении и в экономи
ческой области. С учетом полублокадного состояния Армении, формирование 
энергетического сектора является ключевым компонентом безопасности 
страны. В 2007 г., до начала эксплуатации газопровода Иран – Армения, 
Россия была единственным поставщиком газа в Армению. И сейчас это 
актуально, поскольку иранский газ перерабатывается в электричество, затем 
поставляется опять в Иран. Газопровод Иран–Армения очень значим, поскольку 
изза частых нештатных ситуаций на газопроводе, в Армению из России газ 

1 Տե՛ս Марабян К. П., Теоретические и практические основы «Стратегии национальной безопасности 
Рес публики Армения». // Вестник МГИМОУниверситета., 2013. №1 (28).,с. 8387

2 Տե՛ս http://www.regnum.ru/news/polit/1711103.html 
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попадает через Грузию. В газовой области республики действует компания 
«Газпром Армения», на 100% принадлежащая российскому «Газпрому». ЗАО 
«Газпром Армения» реализует проект «Раздан5».

В 2006 г. между Правительством РА и ОАО «Газпром» было подписано 
соглашение, согласно которому тогда еще ЗАО «Арм Росгазпром» приобретет 
активы пятого энергоблока Разданской ТЭС с обязательством завершить его 
строительство и модернизацию. Согласно данному проекту ЗАО, «АрмРосгазпром» 
доведет энергоблок до мощности 440 МВт. Кроме оплаты стоимости приобретения 
активов незавершённого 5го энергоблока Разданской ТЭС в размере 248,8 
млн долл. США, ЗАО «АрмРосгазпром» реализовал инвестиции в энергоблок 
общим объёмом около 150 – 170 млн долл. США. Планируется, что вместе с 
вводом 5ого энергоблока в эксплуатацию даст Армении возможность увели
чения поставок электроэнергии в Грузию1.

Другим примером сотрудничества России и Армении в энергетической 
сфере является Мецаморская атомная электростанция (АЭС), которая 
полностью работает на российском сырье. Здесь активно действует российская 
компания ОАО «Интер РАО ЕЭС», управляющая Мецаморской АЭС. АЭС 
является гарантом энергетической безопасности Армении и одним из 
основных факторов повышения экономической, и, в дальнейшем, полити
ческой конкурентоспособности Армении в регионе. Сегодня, на Южном 
Кавказе, Армения является единственной страной, которая способна экспо
ртировать электроэнергию. В области энергетики Россия играет главную роль 
в Армении. Роль России отражается в Стратегии национальной безо пасности 
РА: «Республика Армения, имея ограниченные природные ресурсы, находится 
в энергетической зависимости. Осуществлённые реформы дали возможность 
уменьшить данную зависимость, построив эффективные взаимоотношения 
в энергетической области как внутри страны, так и с основным партнёром 
по поставкам энергоносителей – РФ2». Российские компании есть практически 
во всех областях экономики Армении. В транспортной сфере активно 
действует ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Государственное ЗАО 
«Армянская железная дорога» в 2008 г. было передано в управление ЗАО 
«ЮжноКавказская железная дорога» (ЮКЖД). Согласно договору, срок 
концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 
10 лет после первых двадцати лет работы по взаимному согласию сторон. 
Немаловажно также присутствие российского капитала и в банковской сфере 
Армении, кроме того в сферах телеком му ни каций, страхования и в 
алюминиевой промышленности. В банковской сфере действуют российские 
«Арэксимбанк», который входит в группу «Газпромбанка», «ВТБ»и др. На 
рынке телекоммуникаций работают «МТС» и «Вымпелком». Кроме того, к 
российским относятся два из трех армянских сотовых операторов. Россия 

1 Տե՛ս https://regnum.ru/news/885278.html 
2 Տե՛ս Военная доктрина Республики Армении://www.mil.am/files/mildoctrinearm.pdf 
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представляется основным торговым партнёром Армении. Также вырисовы
вается новый формат сотрудничества РФ и Армении в рамках Евразийского 
экономического союза ( ЕАЭС ). ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и 
Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России. 
Таможенный союз начал функционировать с января 2010 года, а в декабре 2011 
года было принято решение о вступлении в силу международных договоров, 
формирующих Единое экономическое пространство, определяющее введение 
в действие с 1 января 2012 года соглашений, формирующих ЕЭП с конечной 
целью создания к 2015 году Евразийского экономического союза. 29 мая 2014 
года Президенты государствчленов ТС и ЕЭП на заседании Высшего евразийского 
экономического совета подписали Договор о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС), который вступил в силу с 1 января 2015 года. Договор о присоединении 
Республики Армения к Договору о ЕАЭС был подписан 10 октября 2014 года и 
вступил в силу 2 января 2015 года. 23 декабря 2014 года в Москве был подписан 
Договор о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС (Кыргызстан 
является членом ЕАЭС с 12 августа 2015 года)1. Объявление о намерении 
Армении вступить в эту интеграционную организа цию стало достаточно 
неожиданным шагом армянского руководства изза подготовки им Соглашения 
об аccоциации Армении c Европейским Cоюзом (ЕС). В Вильнюсе 29 ноября 2013 
г. на саммите «Воcточного партнерcтва» cтраны постсоветского пространства 
– Армения, Грузия, Азербайджан, Мол дова, и Украина – обязались подписать 
Соглашения об ассоциации с ЕС. Но, 3 сентября 2013 г., во время визита в 
Москву президент Армении С. Саргсян объявил о намерении вступления в ТС2. 
В результате в Вильнюсе вместо Соглашения oб аccоциации было сделано 
совместное заявление Армении и ЕС. В нём говорится, что Европейский союз 
и Армения констатируют, что завершили переговоры по Соглашению об 
Ассоциации, в том числе по созданию зоны глубокой и всеобъемлющей 
торговли, однако, не парафируют его вследствие принятия Арменией новых 
международных обязательств. Стороны условились о необходимости обновить 
План действий Европейской политики соседства Армения – ЕС3. Спустя четыре 
года, 24 ноября 2017г. в Брюсселе, в присутствии Президента Республики 
Армения Сержа Саргсяна и президента Европейского Совета Дональда Туска, 
министр иностранных дел Эдвард Налбандян и Верховный представитель 
Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика 
Могерини подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
между Респуб ликой Армения и ЕС4, которая не противоречит обязательствам 
Армении как члена ЕАЭС.

Однако, сегодня нерешенными остаются определенные проблемы, умал

1 Տե՛ս http://mfa.am/ru/international-organisations/EurAzES/ 
2 Տե՛ս http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-and-President-Vladimir-Pu-
tin-joint-statement/ 
3 Տե՛ս https://armenpress.am/rus/news/741966/armenia-and-eu-reconfirm-commitment-to-develop-cooperation.html 
4 Տե՛ս http://mfa.am/ru/press-releases/item/2017/11/24/cepa_signing/ 
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чивание о которых в ряде случаев не дает возможность сторонам быть откро
венными друг с другом, что не может не повлиять на перспективы и динамику 
двухсторонних отношений. По причине вырванности из общего контекста, 
определенные темы становятся хорошим поводом для полити ческих спеку
ляций в угоду некоторым внутриполитическим группам, очень часто – в 
интересах международных акторов, которые не заинтересованы в уси лении 
российскоармянского сотрудничества.

К примеру, в августе 2008 года реакция армянских властей на события 
Южной Осетии была подчеркнута осторожной. Это естественно вызвало критику 
в российских СМИ и со стороны многих экспертов и политиков. Но важно 
понимать, что позиция Армении обуславливалась сохраняющейся зависимостью 
республики от транзита через грузинскую территорию, кроме того нежеланием 
ставить под угрозу армянское население Грузии. Опасность репрессий, 
направленной против армян была реальной: до начала операции в Южной Осетии 
грузинские власти арестовали лидеров армян Джавахка, блокировали дороги, 
практически полностью изолировав данный регион от внешнего мира.

Ещё одна проблема в отношениях обеих стран  продажа Россией 
Азербайджану на протяжении последних лет современного вооружения. Еще 
в июне 2013 года представители российской стороны заявляли из уст 
Генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжа, что «При продаже оружия 
странам, не являющимся членами ОДКБ, в данном случае Азербайджану, 
прежде всего во главе принятия решения ставится сохранение паритета на 
Кавказе»1, а премьерминистр России Дмитрий Медведев оправдал соглашения 
по продаже оружия Азербайджану после того, как побывал в Ереване 7 апреля 
2016 года, заявив, что они способствуют укреплению «военного баланса» в 
зоне конфликта. Он сказал, что, если Москва не будет поставлять вооружения 
Армении и Азербайджану, обе воюющие стороны будут покупать оружие у 
других стран2. Такой ответ определенно, не устраивал властей РА, поскольку 
это обстоятельство втягивает страну в гонку вооружения. «Продажа Россией 
оружия Азербайджану – самая болезненная сторона армянороссийской 
дружбы, армянороссийского военного сотрудничества, двусторонних 
отношений в целом. Этот вопрос, по моему мнению, бросает тень на многое. 
Но, с другой стороны, существуют обстоятельства, которые, возможно, для 
нас не являются приемлемыми, в то время как приемлемы для них. Пока 
ничего серьезного не произошло. Если в какойто момент это приведет к 
серьезным последствиям, тогда и можно обвинять. Если же серьезных 
последствий не будет, мы должны рассматривать это как долгосрочную 
политическую деятельность российской стороны по стабилизации ситуации 

1 Տե՛ս https://www.panorama.am/ru/news/2013/06/26/bordyuzha/490379 

2 Տե՛ս https://www.svoboda.org/a/27673113.html 
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в регионе1», – сказал глава государства Серж Саргсян.
Подводя итоги, можно отметить, что изменения, которые происходят в 

мировой политике, в наше время по своим последствиям представляются не 
менее важными, чем события двух мировых войн XX века. РФ, которая 
является самым большим государством на всей планете, ведет активную 
политическую деятельность по укреплению российско – армянских отноше
ний, так как именно они являются гарантом безопасности южных рубежей 
РФ, где сталкиваются интересы России, США, ЕС, НАТО и ОДКБ.

 
Հովսեփ Մաթևոսյան

Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի ասպիրանտ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՇԱՀԵՐԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ՀԱՅՌՈՒՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է հայռուսական հարաբերությունների համատեքստում 
Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի Դաշնության շահերին: 18րդ դարից 
սկսած Հարավային Կովկասը եղել է մեծ տերությունների աշխարհաքաղաքական 
և աշխարհատնտեսական շահերի բախման կենտրոնում: Հոդվածում փորձ 
է արվում վերլուծել հայռուսական ռազմատեխնիկական և տնտեսական 
համագործակցության ոլորտները ՀԱՊԿի և ԵԱՏՄի շրջանակներում, ընդ
գծվում է Հայաստանի աշխարհաքաղաքական կարևորությունը Հարավային 
Կովկասում, ինչպես նաև ուշադրություն է հրավիրվում այն գործոնների վրա, 
որոնք անհրաժեշտ են դարձնում հայռուսական համագործակցությունը: 
Հեղինակը չի անտեսում նաև հայռուսական հարաբերություններին առնչվող 
որոշ խնդրահարույց հարցեր, ինչպես օրինակ, Ադրբեջանին ռուսական 
արտադրության զինատեսակների վաճառքը:

Բանալի բառեր. Հարավային Կովկաս, Ռուսաստան, Հայաստան, աշխար
հա քաղաքականություն, աշխարհատնտեսություն, ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ, ԵՄ:

1 Տե՛ս http://www.panarmenian.net/rus/news/244237/ 
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Ա շոտ  Մար դո յան
Եվ րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի  Կա ռա վար ման և ՏՏ ամ բիո նի վա րիչ,

 Հա յաս տա նի պե տա կան տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի
  Բան կա յին գոր ծի և  ա պա հո վագ րութ յան ամ բիո նի դո ցենտ,  

տնտե սա գի տութ յան թեկ նա ծու

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 
ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 Հոդ վա ծի շրջա նա կում ներ կա յաց վել է ՀՀ վար կա յին պորտ
 ֆե լի ներ կա վի ճա կը, դի նա մի կան և  կա ռա վար ման ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րը:  Հոդ վա ծում ու սումն ա սիր վում է վար կա յին 
պորտ ֆե լի կա ռա վար ման արդ յու նա վե տութ յան վրա ազ դող 
հիմն ա կան գոր ծոն նե րը և  փորձ է կա տար վել մատ նան շել այն 
մի ջո ցա ռումն ե րի ամ բող ջութ յու նը, ո րի շնոր հիվ կա ռա վա րու
մը կդառ նա ա ռա վել արդ յու նա վետ: Ու սումն ա սիր վել է նաև 
ՀՀ բան կե րում վար կա յին պորտ ֆե լի կա ռա վար ման ա նարդ
յու նա վե տութ յան հիմն ա կան ցու ցա նիշ նե րը, և  մի ջազ գա յին 
լա վա գույն փոր ձի ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում կա տար
վել են հա մա պա տաս խան եզ րա հան գումն եր:

 Հիմ ա բա ռեր. բանկ, վարկ, պորտ ֆել, արդ յու նա վե տութ
յուն, տո կոս, կա ռա վա րում: 

 Հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ներ կա յումս ՀՀ առևտ րա յին 
բան կե րը, ել նե լով սուր մրցակ ցա յին պայ ման նե րից, հա ճախ վար կա յին 
ներդ րումն եր կա տա րե լու ուղ ղութ յամբ այն պի սի քայ լեր են կա տա րում, 
ո րոնք որ ևէ կերպ չեն բխում նրանց կող մից նա խա պես կա յաց րած ո րո
շումն ե րից և  այդ պատ ճա ռով էլ հայտն վում են դժվար կա ցութ յան մեջ, ին
չը բնու թագր վում է պորտ ֆե լի ցածր ե կամ տա բե րութ յամբ և չզսպ վող ռիս
կայ նութ յամբ:

Ինչ պես վկա յում է տնտե սա պես զար գա ցած երկր նե րի բան կա յին գոր
ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման դրա կան փոր ձը, վար կա յին ներդ րումն ե րի արդ
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յու նա վետ կա ռա վար ման հիմ քում ըն կած է պորտ ֆե լա յին կա ռա վար ման 
սկզբուն քը: Այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս գնա հա տել և  կա ռա վա րել բան
կի ակ տիվն ե րի և  պար տա վո րութ յուն նե րի ընդ հա նուր պորտ ֆե լի ռիս կը, որն 
ա ռա վել ար դիա կան է դառ նում ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման ըն թաց քում 
դի վեր սի ֆի կա ցիա յի ճիշտ ընտ րութ յան հա մար:  Վար կա յին պորտ ֆե լի ռազ
մա վա րա կան պլա նա վո րում ի րա կա նաց նե լիս հարկ է ո րո շել ռիս կի գոր ծոն
նե րը ինչ պես վար կա յին շու կա յում, այն պես էլ նրա ա ռան ձին ստո րո բա ժա
նումն ե րում՝ հա մե մա տե լով այն ընդ հա նուր պորտ ֆե լում նե րառ ված վար կե
րի տե սա կա նու հետ:  Վար կե րի պորտ ֆե լա յին կա ռա վա րում ի րա կա նաց նե լիս 
անհ րա ժեշտ է տե սա կա վո րել այդ պորտ ֆե լում առ կա վար կա յին ներդ րում
նե րը և  ո րո շել դրանց տե սա կա րար կշի ռը:  Միա ժա մա նակ բանկն իր վար
կա յին գոր ծու նեութ յու նը պլա նա վո րե լիս պետք է ընտ րի այն պի սի ռազ մա
վա րութ յուն, որ կա խում չու նե նա տնտե սութ յան 1 ճյու ղից, 1 վար կա ռո ւից 
կամ ա ռա վել զգույշ լի նի բան կի հետ կապ ված ան ձանց վար կա վո րե լիս:1

 Վար կա յին պորտ ֆե լի կա ռա վար ման բա րե լա վու մը կախ ված է վար կա
վոր ման գոր ծըն թա ցի ճիշտ կազ մա կեր պու մից, մաս նա վո րա պես՝

 ¾  Վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցի կա նո նա կար գում,
 ¾  Վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցում ի րա վա սութ յուն նե րի բաշ խում,
 ¾  Վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցում պա տաս խա նատ վութ յուն նե րի սահ

մա նում,
 ¾  Վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցում կենտ րո նաց ված կար գով ո րո շում

նե րի ըն դուն ման կա նո նա կար գում,
 ¾  Վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցում հա ճա խորդ նե րի նկատ մամբ հրա

պա րա կա յին և  միաս նա կան մո տեց ման ա պա հո վում:
 Վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցի կա նո նա կար գու մը վե րա բե րում է վար կա

յին գոր ծառ նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման բո լոր փու լե րի կա նո նա կարգ մա
նը բան կի ներ քին ի րա վա կան ակ տե րով, ո րոնք սահ մա նում են դրանց ըն
թա ցա կար գե րը, ժամ ետ նե րը, հեր թա կա նութ յու նը, բան կի պա տաս խա նա
տու մար մին նե րի, ստո րա բա ժա նումն ե րի և  աշ խա տա կից նե րի գոր ծա ռույթ
նե րը, ի րա վա սութ յուն ներն ու պա տաս խա նատ վութ յու նը:

 Վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցում ի րա վա սութ յուն նե րի բաշ խու մը, պա
տաս խա նատ վութ յուն նե րի սահ մա նու մը շատ կար ևոր են վար կա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում բան կի կա ռա վար ման մարմն ի, հա մա պա տաս խան կա ռուց
ված քա յին և  տա րած քա յին ստո րա բա ժա նումն ե րի ի րա վա սութ յուն նե րի, պա 
տաս խա նատ վութ յան սահ ման ման գոր ծըն թա ցում:

 Պորտ ֆե լի կա ռա վար ման արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րա նում է վար
կա վոր ման գոր ծըն թա ցում կենտ րո նաց ված կար գով ո րո շումն ե րի ըն դուն
ման կա նո նա կարգ ման սկզբուն քի կի րառ ման դեպ քում:

 Կա ռա վա րե լութ յան սկզբուն քով հնա րա վոր է դառ նում բան կի կող մից 
վար կա յին գոր ծառ նութ յուն նե րի և ձ ևա վոր ված վար կա յին պորտ ֆե լի ա մե

1 Линишина О. А, Банковские резервы как условия эдофактивности функциониривания кредитной сис
темы / Деньги и кредит, 1999 N 7, стр 53. 
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նօր յա կա ռա վա րում և հս կում, ինչ պես նաև վար կա յին գոր ծառ նութ յուն նե
րի պար բե րա բար վե րահս կում, ին չը վտանգ նե րի պա րա գա յում թույլ է տա
լիս նա խա պես ձեռ նար կել կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռումն եր:

 Հա ճա խորդ նե րի նկատ մամբ միաս նա կան մո տեց ման կի րառ ման սկզբուն
քը են թադ րում է բան կի կող մից սահ ման ված միև նույն չա փա նիշ նե րին բա
վա րա րող հա ճա խորդ նե րի նկատ մամբ միաս նա կան մո տեց ման ցու ցա բե
րում:

 Ֆի նան սա կան կա յու նութ յան ա ռու մով կար ևոր է վար կա յին ակ տիվն ե րի 
և  պար տա վո րութ յուն նե րի փոխ հա մա ձայ նեց ված կա ռա վար ման ա պա հով
ման սկզբուն քի պահ պա նու մը, ո րով ի րա կա նաց վում է վար կա յին ակ տիվ
նե րի և  պար տա վո րութ յուն նե րի ծա վալ նե րի և  ժամ ետ նե րի այն պի սի կա
ռա վա րում, ինչն ա պա հո վում է բան կի ի րաց վե լիութ յու նը:

 Վար կա յին պորտ ֆե լի կա ռա վար ման բա րե լավ մա նը նպաս տող գոր ծոն 
ենք հա մա րում վար կա ռո ւի վար կու նա կութ յան գնա հատ ման ի րա տե սա կան 
մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, ո րը կա րող է յու րա հա տուկ լի նել տվյալ բան կի 
հա մար՝ կախ ված որ դեգ րած վար կա յին քա ղա քա կա նութ յու նից:

 Վար կու նա կութ յան գնա հա տու մը չպետք է դիտ վի միա փուլ գոր ծո ղութ
յուն, այ սինքն՝ բան կե րը վար կա յին պորտ ֆե լի արդ յու նա վետ կա ռա վար
ման հա մար չպետք է բա վա րար վեն մինչև վար կի տրա մադ րու մը կա տար
վող վար կու նա կութ յան գնա հատ մամբ:  Պորտ ֆե լի չաշ խա տող վար կե րի ծա
վա լը չա վե լաց նե լու նպա տա կով բան կը վար կի գոր ծո ղութ յան ողջ ժա մա
նա կա հատ վա ծում պետք է պար բե րա բար ի րա կա նաց նի վար կու նա կութ յան 
գնա հա տում՝ ժա մա նա կին ստեղ ծե լով ռիս կե րը զսպե լու հնա րա վո րութ յուն: 
Այս գոր ծըն թա ցում կար ևոր վում է ֆի նան սա կան մո նի թո րին գի անց կա ցու մը:

 Ֆի նաս նա կան մո նի թո րին գը պետք է ի րա կա նաց վի հետև յալ ուղ ղութ
յուն նե րով՝

 ¾ վար կա յին մի ջոց նե րի նպա տա կա յին օգ տա գործ ման,
 ¾ գրա վի պահ պան ման մո նի թո րինգ,
 ¾ վար կա ռո ւի ֆի նան սա կան վի ճա կի մո նի թո րինգ,

 Սո վո րա բար ՀՀ առևտ րա յին բան կե րում վար կա յին մի ջոց նե րի օգտա
գործ ման նպա տա կայ նութ յու նը ստուգվում է վար կի տրա մադր ման օր վա
նից 3 ա միս հե տո, մաս նա բաժ նա յին կամ փու լա յին վար կա վոր ման դեպ
քում՝ յու րա քանչ յուր հա ջորդ մաս նա բաժ նի տրա մադ րու մից ա ռաջ:

 Պորտ ֆե լի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը կա րող է բա րե լավ վել, ե թե մո
նի թո րին գի անց կաց ման պար բե րա կա նութ յու նը ա վե լաց վի:  Վար կի տրա
մադ րու մից հե տո կար ճա ժամ ետ ժա մա նա կա հատ վա ծում անց կաց վող մո
նի թո րին գը հնա րա վո րութ յուն կտա շատ ա վե լի վաղ կան խա տե սել տար
բեր տե սա կի ան ցան կա լի ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջա ցու մը:

 Վար կա յին պորտ ֆե լի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ
յան բարձ րաց ման գոր ծում իր ա ռանց քա յին դերն ու նի վար կա յին մաս նա
գե տը: ՀՀ բան կե րը բո լոր աշ խա տա կից նե րին պետք է տան հա վա սար 
հնա րա վո րութ յու ներ:  Դա նշա նա կում է, որ աշ խա տան քի ըն դու նու մը, գնա
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հա տու մը և  անձ նա կազ մի հմտութ յուն նե րի բարձ րա ցումն ի րա կա նաց վու մ  
են՝ ել նե լով յու րա քանչ յուր ա ռան ձին մաս նա գե տի մաս նա գի տա կան պա 
տաս խա նատ վութ յան և  ան հա տա կան ո րակ նե րի մա կար դա կից:

Այս ա ռու մով, բան կե րը վար կա յին մաս նա գե տին ընտ րե լիս պետք է 
ներ  կա յաց նեն նվա զա գույն պա հանջ ներ, ո րոնք կա րող են լի նել ինչ պես 
մաս նա գի տա կան, այն պես էլ անձ նա յինհո գե բա նա կան: 

Որ պես մաս նա գի տա կան պա հանջ, կա րող ենք նշել այն, որ վար կա յին 
մաս նա գե տը պետք է ու նե նա բարձ րա գույն տնտե սա գի տա կան կրթութ յուն, 
տի րա պե տի հա մա կարգ չա յին գրա սեն յա կա յին ծրագ րե րին, մա թե մա տի կա
կան հմտութ յուն նե րին, ծա նոթ լի նի բան կա յին գոր ծի ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րին և  ի րա վա կան կար գա վոր մա նը:

 Վար կա յին մաս նա գե տի ընտ րութ յան ժա մա նակ կար ևոր վում է նաև 
վար կա յին մաս նա գե տի հո գե բա նա կան պատ կե րի ու սումն ա սի րութ յու նը. 
ող ջու նե լի են այն մաս նա գետ նե րը, ո րոնք ճկուն են, ըն դու նակ են ո րո շում
ներ կա յաց նե լու, ինչ պես նաև ըն դուն ված ո րո շումն ե րը կա տա րե լու, նոր 
գի տե լիք ներ ստա նա լու հար ցում, ու նեն պա տաս խա նատ վութ յուն, ինչ պես 
նաև կան խա տե սո ղա կան մտա ծո ղութ յուն:

 Մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում և ՀՀ առևտ րա յին բան կե րում ըն դուն ված 
է սկսնակ մաս նա գետ նե րի հա մար անց կաց նել փոր ձաշր ջան, ո րի ըն թաց
քում կա տար վում է փորձ նա կի ուղ ղոր դու մը, այ սինքն՝ վար կա յին որ բլո
կում նա կա րող է հե տա գա յում արդ յու նա վետ աշ խա տել:  Սո վո րա բար փոր
ձաշր ջա նը տևում է 36 ա միս, որն ա վարտ վում է փորձ նա կի գի տե լիք նե րի 
ստուգ ման գրա վոր թես տա վոր ման և  բա նա վոր հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով:

ՀՀ բան կե րում վար կա յին պորտ ֆե լի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի բա
րե լավ ման հա մար կար ևոր վում է վար կա յին աշ խա տա կից նե րի վե րա պատ
րա սու մը:  Վե րա պատ րաս տումն ե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
է բան կե րի վար կա յին գոր ծառ նութ յուն նե րում տե ղի ու նե ցող պար բե րա կան 
փո փո խութ յուն նե րով:

ՀՀ բան կե րը վար կա յին պորտ ֆե լի կա ռա վար ման արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց ման հա մար պետք է ներդ նեն վար կա յին աշ խա տակ ցի խրա խուս
ման հա մա կարգ՝ ուղղ ված բան կի աշ խա տա կից նե րի գոր ծու նեութ յան ակ
տի վաց մա նը՝ նրանց առջև դրված խնդիր նե րի լուծ ման և  բան կի ռազ մա
վա րա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար:  Միա ժա մա նակ, մո տի վա ցումն 
աշ խա տո ղին զերծ կպա հի կո ռուպ ցիոն գոր ծիք նե րից, ինչն էլ դրա կան ազ
դե ցութ յուն կու նե նա բան կի վար կա յին քա ղա քա կա նութ յան արդ յու նա վե
տութ յան վրա: Դ րա հա մար պետք է ի րա կա նաց վի աշ խա տա կից նե րի ֆի
նան սա կան և  բա րո յա կան խթա նում, ստեղծ վեն պայ ման ներ նրանց ա մե
նօր յա գոր ծու նեութ յան և  մաս նա գի տա կան զար գաց ման հա մար: Այս ա մե
նի ի մաստն այն է, որ բան կը սկզբում  «ար տադ րում» է ո րակ ալ մաս նա
գետ ներ և  հե տո միայն « բան կա յին ար տադ րանք»:

Այ սօր ՀՀ առևտ րա յին բան կե րում գոր ծում են խրա խուս ման տար բեր 
հա մա կար գեր, ո րոնց մեծ մա սը հիմն ված է պլա նա յին ա ռա ջադ րանք նե րի 
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կա տար ման վրա, այ սինքն՝ պարգ ևավ ճար նե րը հաշ վարկ վում են պլա նա
յին ա ռա ջադ րանք նե րի ցու ցա նիշ նե րից ել նե լով ո րո շա կի տո կո սա յին ար
տա հայ տութ յամբ:

 Հա ջորդ գոր ծո նը, ո րը դիտ վում է որ պես վար կա յին պորտ ֆե լի կա ռա
վար ման գոր ծըն թա ցը բա րե լա վող գոր ծիք, աու դիտն է:

 Վար կա յին պորտ ֆե լի վե րահսկ ման և գ նա հատ ման հա մար աու դի տոր
նե րը պետք է կա տա րե լա պես տի րա պե տեն բան կի և դ րա հա ճա խորդ նե րի 
միջև գո յութ յուն ու նե ցող ցան կա ցած վար կա յին հա րա բե րութ յան: Աու դի տը 
հան դի սա նում է լրա ցու ցիչ մի ջոց վար կա յին ռիս կի զսպման հար ցում, քա նի 
որ ստու գումն ե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է լի նում բա ցա հայ տել վար կա վոր ման 
ըն թաց քում առ կա բաց թո ղումն ե րը, ինչ պես նաև խնդրա հա րույց վար կե րը:

 Վար կա յին պորտ ֆե լի արդ յու նա վետ կա ռա վար ման ա ռու մով կար ևոր է 
վար կա յին գոր ծառ նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում օ րի նա կա նաց ման 
պահ պան ման ստու գու մը՝ բան կի կող մից ի րա կա նաց վող վար կա յին քա ղա քա
կա նութ յան հա մա պա տաս խա նութ յու նը գոր ծող ի րա վա կան նոր մե րին և  բան կի 
ընտ րած քա ղա քա կա նութ յա նը, ո րը նե րա ռում է հետև յալ հար ցե րը.

1. Չ կա՞ն արդ յոք հա կա սութ յուն ներ բան կի կող մից վար կե րի տրա
մադր ման կար գի և  գոր ծող օ րենսդ րա կան դաշ տի միջև,

2.  Վար կե րի տրա մադր ման պա հից սկսած մինչև մա րու մը ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծում պահ պան վո՞ւմ են արդ յոք օ րենսդ րութ յամբ 
կամ ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված պա հանջ նե րը,

3. Վար կե րի դի մաց գրավն ե րի ըն դուն ման և դ րան ցով վար կա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րի մար ման ըն թաց քում պահ պան վո՞ւմ են 
օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված պա հանջ նե րը,

4. Որ քա նո՞վ է բան կի կող մից վար կե րի տրա մադր ման կար գը ար դիա
կան և  միա ժա մա նակ հա մա հունչ բան կի ռազ մա վա րա կան ծրագ
րին:1

ՀՀ բան կե րի հա մար վար կա յին ռիս կի կրճատ ման արդ յու նա վետ տար
բե րակ է վար կա յին պորտ ֆե լի դի վեր սի ֆի կա ցիան:  Սա կայն վար կա յին 
պորտ ֆե լի խիստ դի վեր սի ֆի կա ցու մը կա րող է ռիս կե րի կա ռա վար ման մեջ 
լրա ցու ցիչ դժվա րութ յուն ներ ա ռա ջաց նել և  հան գեց նել դրա ա վե լաց մա նը: 
 Վար կա յին պորտ ֆե լի դի վեր սի ֆի կա ցիա յի լա վա գույն մա կար դա կը վար
կա յին ռիս կի նվա զեց ման հու սա լի մի ջոց է, սա կայն վար կա յին ռիս կի նվա
զեց ման միայն այս մե թո դը հու սա լի չէ:

 Վար կա յին պորտ ֆե լի դի վեր սի ֆի կա ցիա յի հա մար անհ րա ժեշտ է սահ
մա նել սահ մա նա չա փեր, ո րոնց կի րառ ման նպա տակն է նվա զեց նել վար
կա յին ռիս կե րը, կա նո նա կար գել վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցը, ստեղ ծել 
վար կա յին պորտ ֆե լի կա ռա վար ման գոր ծիք ներ, ընտ րել վար կա յին քա ղա
քա կա նութ յան ճիշտ ռազ մա վա րութ յուն:  Վար կա յին քա ղա քա կա նութ յան 
ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու, ինչ պես նաև ո րակ ալ պորտ

1 Իվանյան Ա., Եսայան Տ., «Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ», ֆինանսաբանկային քոլեջ, 
Երևան 2003թ, էջ 47
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ֆել ձևա վո րե լու տե սանկ ու նից կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի ա ռան ձին 
վար  կա տե սակ նե րի սահ մա նա չա փե րի սահ մա նու մը:

ՀՀ բան կե րի ղե կա վա րութ յու նը, սահ մա նե լով վար կա յին սահ մա նա չա
փեր, պետք է ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հի շա հու թա բե րութ յու նը, շու
կա յի ի րա վի ճա կը, ի րաց վե լիութ յու նը և  բան կի ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 
խնդիր նե րը:  Ժա մա նա կի ըն թաց քում այս գոր ծոն նե րը փո փոխ վում են:

 Սահ մա նա չա փե րի ներ մու ծումն ար տա կարգ բարձր խնդիր է, քա նի որ 
ա ռա ջաց նում է և՛  բան կի աշ խա տող նե րի, և՛  հա ճա խորդ նե րի կող մից դի մադ
րութ յան:  Բան կի աշ խա տա կից նե րը պնդում են, որ սահ մա նա չա փե րը կա րող 
են հան գեց նել մրցակ ցութ յան նվազ ման, իսկ հա ճա խորդ նե րը հա մա ձայն
վում են նմա նա տիպ սահ մա նա չա փե րի անհ րա ժեշ տութ յան հետ բո լոր հա
ճա խորդ նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում, բայց ոչ միայն իր նկատ  մամբ: 
Չ նա յած նրան, որ սահ մա նա չա փե րի սահ մա նու մը ա մե նաարդ յու նա վետ 
գոր ծիք նե րից մեկն է, դրա ար մա տա վո րու մը բա վա կա նին դժվար է:1

 Վար կա վոր ման սահ մա նա չա փե րի սահ ման ման հիմն ա կան խնդիրն է 
ո րո շել վար կա յին պորտ ֆե լի դի վեր սի ֆի կա ցիա յի այն պի սի մա կար դակ, որ 
վար կա յին պորտ ֆե լի կենտ րո նա ցու մը մո տեց նի ոս կե մի ջի նին:  Քա նա կա կան 
մե թոդ ներն այս տեղ հա ճախ ա նարդ յումն ա վետ են. դրանք օգնում են հաս
կա նալ մեր առջև դրված խնդիր նե րի էութ յու նը, բայց գործ նա կա նում տվյալ 
մե թո դի կան կի րա ռե լի չէ. այն պա հան ջում է յու րա քանչ յուր ա ռան ձին վար
կի կան խա տե սե լի վար քա գիծ:  Վերջ նա կան արդ յուն քում բան կի ղե կա վա
րութ յու նը սահ մա նում է կենտ րո նաց ման սահ մա նա չա փեր՝ ել նե լով մաս նա
գի տա կան դա տո ղութ յու նից, որն ամ րապնդ վում է վար կա յին պատ մութ յան 
վեր լու ծութ յամբ և վն ա սի հա վա նա կա նութ յան գնա հա տա կա նով:

ՀՀ բան կա յին հա մա կար գում վար կա վոր ման սահ մա նա չա փե րի ներդ
րումն ակն հայտ խնդիր է վար կա յին պորտ ֆե լի կա ռա վար ման մեջ: Այս 
գոր ծըն թացն ան խու սա փե լիո րեն սուբ յեկ տիվ է և  կա րող է ժա մա նա կա վո
րա պես կրճա տել վար կա յին պորտ ֆե լի ծա վա լը: Ի դեպ, ֆի նան սա կան 
ճգնա ժա մի պայ ման նե րում սահ մա նա չա փե րի մշակ ման հա մա կար գը դառ
նում է բան կե րի հա մար ա մե նաարդ յու նա վետ պաշտ պա նութ յու նը: ՀՀ բան
կե րում սահ մա նա չա փե րի ընտ րութ յու նը կա տար վում է ա ռանց լուրջ ու
սումն ա սի րութ յուն ներ կա տա րե լու:  Բայց հաշ վի առ նե լով այ սօր վա տեխ նի
կա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը, գի տութ յուն նե րի պրակ տիկ ուղղ վա ծութ յու
նը՝ բան կե րը կա րող են սահ մա նա չա փե րի կար գա վո րու մը ի րա կա նաց նել՝ 
օգտ վե լով ո րո շա կի գի տա կան մե թոդ նե րից:

Առևտ րա յին բան կե րի մրցակ ցա յին հա րա բե րութ յուն նե րը պա հան ջում 
են ակ տիվ մար քե թին գա յին ար շա վի կազ մա կեր պում:

 Բան կա յին մար քե թին գը գոր ծու նեութ յուն է, ո րի մի ջո ցով բա ցա հայտ
վում են բան կա յին ծա ռա յութ յուն նե րի նկատ մամբ հա սա րա կութ յան պա
հանջ մունք նե րը և  բա վա րա րում դրանք շա հույթ ստա նա լու ակն կա լի քով:2

1 Морсманмладший Эдгар М., Управление кредитным портфелем, Москва 2004, стр.72
2 Հայրապետյան Ն., Հայրապետյան Ն., «Բանկային մարքեթին», ՖԲՔ, 2003թ., էջ 6
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 Բան կե րի մար քե թին գա յին քա ղա քա կա նութ յան դե րը կա յա նում է հին 
հա ճա խորդ նե րի պահ պան ման և  նո րե րի ներգ րավ ման մեջ:  Պորտ ֆե լի 
պլա նա վոր ման ուղ ղութ յամբ մե կան գամ յա գոր ծո ղութ յուն նե րով հնա րա վոր 
չէ բա վա րար արդ յունք ա պա հո վել:

 Մար քե թին գի խնդիր ներն են՝
1. Շու կա յի ու սումն ա սի րութ յու նը՝ վար կա վոր ման ծա վալ նե րի ո րոշ ման 

նպա տա կով,
2. Շու կա յա կան ցան ցի կազ մու մը և դ րա կա նո նա վոր ճշտումն ե րը
3. Շու կա յի կա ռա վա րու մը՝ ուղղ ված հա ճա խորդ նե րի ներգ րավ ման բարձ

 րաց մա նը և  շու կա յում մաս նա բաժ նի ընդ լայն մա նը:
4.Անձ նա կազ մի փոր ձա ռութ յան կա տա րե լա գոր ծու մը մար քե թին գա յին բնա

գա վա ռում, նրանց գի տե լիք նե րի խո րա ցում գո յութ յուն ու նե ցող և  հա  վա նա կան 
հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յան բարձ  րաց ման նպա
տա կով:

 Շու կա յի ու սումն ա սի րու մը նե րա ռում է ըն թա ցիկ հա ճա խորդ նե րի բա զա յի 
վեր լու ծութ յու նը և  հա վա նա կան հա ճա խորդ նե րի ցու ցա կի կազ մու մը:  Շու կան 
ու սումն ա սի րող վար կա յին մաս նա գե տը պետք է դա սա կար գի ա ռաջ նա հեր
թութ յու նը գո յութ յուն ու նե ցող և  հա վա նա կան հա ճա խորդ նե րի միջև, ին չը 
թույլ է տա լիս կենտ րո նաց նել բան կի ռե սուրս նե րը շու կա յի այն մա սե րում, որ
տեղ կա ա մե նա մեծ պո տեն ցիա լը: Ն ման պայ ման նե րում աշ խա տա կից նե րին 
անհ րա ժեշտ են այն պի սի գոր ծիք ներ, ու նա կութ յուն ներ, ո րոնք վար կա վոր ման 
մաս նա գի տա կան ու սուց ման ժա մա նակ ոչ միշտ են տրվում: Դ րանք են՝ մար
քե թին գի և  վա ճառ քի նոր մո տե ցումն ե րը, պորտ ֆե լի պլա նա վոր ման գոր ծըն
թա ցը, վար կա վոր ման մշա կույ թը ներդ նե լու և  զար գաց նե լու ու նա կութ յու նը: 
 Բան կի ղե կա վա րը, մինչև վա ճառք նե րի կա ռա վար ման անց նե լը, պետք է լու
ծի բո լոր մար քե թին գա յին խնդիր նե րը. շու կա յի ու սումն ա սի րում, անձ նա կազ
մի ու սու ցում, վար կե րի կա ռա վար ման տե ղա բաշ խում:

Այս պի սով, ՀՀ բան կե րի ղե կա վար նե րը, ո րոնք ըն դու նում են վար կա յին 
ռիս կի կա ռա վար ման վե րա բեր յալ ո րո շումն եր, կա րող են ուղ ղա կիո րեն ազ 
դել վար կա յին պորտ ֆե լի կա ռա վար ման արդ յու նա վե տութ յան վրա:
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 Սու րեն Օ հան յան
Եվ րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, 

աշ խար հագ րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Ի րի նա Բա բա յան
Եվ րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի ու սում ա մե թո դա կան  և  

գի տա կան աշ խա տանք նե րի  գծով  պրո ռեկ տոր

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Հոդ վա ծում բարձ րաց ված են բարձ րա գույն մաս նա գի տա
կան կրթութ յան մա սին ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծի վե րա բեր յալ մի 
շարք գործ նա կան բնույ թի ա ռա ջար կութ յուն ներ։ Դ րանք ա ռա
վե լա պես վե րա բե րում են հա մալ սա րա նա կան կա ռա վար ման 
օպ տի մա լաց ման, հատ կա պես երկ րի տնտե սա կան հա մա կար
գից բխող մաս նա գի տա կան կրթութ յան ի րա կա նաց ման գոր
ծում շու կա յա կանմրցակ ցա յին լծակ նե րի օգ տա գործ մա նը։

Հիմ ա բա ռեր. կրթա կան բա րե փո խում, հա մալ սա րա նա
կան կա ռա վա րում, օ րեն քի նա խա գիծ, պե տա կան բու հեր, 
մաս նա վոր բու հեր, միջ բու հա կան մրցակ ցութ յուն, շու կա յա
կան լծակ ներ։

ՀՀում սկսվել է կրթա կան բա րե փո խումն ե րի մի նոր շրջա փուլ։ Դա տե
լով հրա պա րակ ված նա խագ ծե րից ու այդ բնա գա վա ռի ա ռան ձին պաշ տո
նա տար ան ձանց ե լույթ նե րից՝ գա լիս ենք այն հա մոզ մա նը, որ բարձ րա
գույն կրթութ յան նոր օ րի նագ ծի1 գլխա վոր բո վան դա կութ յու նը և շար ժա
ռիթ նե րը դարձ յալ ա վե լի նո րաց ված ձևով շու կա յա կան մրցակ ցա յին լծակ
նե րի խնամ քով ան տե սումն է։ Ինչ պես նախ կի նում այսօր, դարձ յալ պահ
պան վել է բու հե րի կա ռա վար ման գոր ծող գծա յինուղ ղա հա յաց կամ կենտ

1 «Հայաստանի Հանրապետության օրենքը բարձրագույն կրթության մասին» (նախագիծ, լրամշակ
ված), հոդված 10, հոդված 16, հոդված 24, կայք, www.edu.am,
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րո նաց ված հա մա կար գը, իսկ դա նշա նա կում է, որ բու հե րը դեռևս չեն 
կա րող լիար ժեք գոր ծել շու կա յա կան ա զա տա կա նաց ված դաշ տում:

Այս պա րա գա յում հարց է ա ռա ջա նում. ե թե էա կան կամ խոր քա յին ու 
ո րա կա կան նոր բա րե փո խումն եր չեն նա խա տես վում, ա պա ի՞նչ նպա տակ է 
հե տապն դում նոր օ րեն քը. մի՞ թե չի կա րե լի գոր ծող օ րեն քի շրջա նակ նե րում 
գտնել ու սուց ման ո րա կի բարձ րաց մա նը միտ ված նպա տա կա յին լու ծումն եր, 
մա նա վանդ որ «նոր» (նա խագ ծի) և «հին» օ րենք նե րի միջև սկզբուն  քա յին 
տար բե րութ յուն նե րը մեծ չեն: Ա վե լին, հայտն վել ենք դի մոր դա սուղ՝ չնա խա
տես ված ի րա վի ճա կում, դեռևս չենք քա ղել ինս տի տու ցիո նալ հա վա տար
մագր ման պտուղ նե րը1: Մաս նա գի տա կան կրթութ յա նը խո չըն դո տող հիմ
նախն դիր նե րը և դ րանք ծնող պատ ճառ ներն ար դեն բա ցա հայտ ված են, և 
պարզ են նաև դրանց լուծ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը. ըն դա մենն անհ րա
ժեշտ է բարձ րաց նել բո լոր օ ղակ նե րի նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յու նը և  ա ռան
ձին կա ռա վա րիչ նե րի մո տի վաց վա ծութ յու նը: Բու հի կա ռա վար ման բա րե
լավ ման խնդրի կար ևո րութ յու նից ել նե լով՝ ժա մա նակն է նա խա ձեռ նել այն
պի սի լու ծումն եր (դի ցուք՝ ա ռա ջին հեր թին խիստ ահ րա ժեշտ է լու ծել դա
սա խո սա կան կազ մի վե րա պատ րաստ ման հար ցը, ո րի հա մար պետք չէ 
նոր օ րենք ըն դու նել), ո րոնք ա ռանձ նա պես ծախ սա տար չեն և  ըն դա մե նը 
պա հան ջում են նոր մո տե ցումն եր, ու ո րոնց մա սին բու հե րը ար դեն ա վե լի 
կամ պա կաս չա փով ի րա զեկ ված են: Յու րա քանչ յուր հա մալ սա րան նո րա
րա րա կան և ս տեղ ծա րար բնույ թի բա րե փո խումն ե րը պետք է ի րա կա նաց
նի՝ հաշ վի առ նե լով տվյալ բու հի յու րա հատ կութ յուն նե րը, հատ կա պես 
մաս նա գի տա կան կրթա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար ե ղած դա
սա խո սա կան նե րու ժը, ու սա նող նե րի ի րա կան ՄՈԳե րը, ու սուց ման ժա մա
նա կա կից պայ ման նե րով ա պա հով վա ծութ յու նը և  այլն2: 

Ան չափ կար ևոր է նաև, որ բա րե փո խումն ե րը հա մա պա տաս խա նեն ՀՀ 
սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման ներ կա յիս ի րադ րութ յա նը, ու սումն ա կան 
հա տա տութ յան պայ ման նե րին ու են թա կա ռուց վածք նե րի ու նե ցած նե րու
ժին։ 

Բա ցա ռիկ կար ևոր գոր ծոն ներ են հան դի սա նում ներ կա յիս մաս նա գի
տա կան կրթա կան ծրագ րե րի՝ նոր պա հանջ նե րով հի ման վոր ված ել քա յին 
արդ յունք նե րի ար ժա նա հա վա տութ յու նը, դրանց պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խան վե րա պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րի առ կա յութ յու նը, ժա մա նա
կա կից ու սումն ա մե թո դա կան ռե սուրս նե րով ա պա հով վա ծութ յու նը, դեռևս 
թույլ կամ ոչ լիար ժեք ձևա վոր ված աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րը, ֆի
նան սա կան սուղ մի ջոց նե րը, դի մորդ նե րի քա նա կի հե տա գա վի ճա կագ
րութ յու նը: 

Բե րենք ըն դա մե նը մեկ օ րի նակ. ե թե դա սա խո սը գտնվում է թո շա կա յին 
տա րի քում, բնա կան է, որ դժվա րութ յուն ներ կու նե նա ու սումն ա մե թո դա կան 
և տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րով աշ խա տե լիս, հար կադ րա բար հակ

1 «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք», Երևան 2016, էջ 125128:
2 Երիցյան Ս., Ճուղուրյան Ա., «Բոլոնիայի գործընթացի ուղենիշները», Երևան, 2017, էջ 67:
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ված կլի նի ա վան դա կան ե ղա նակ նե րով ու սուց մա նը, մինչ դեռ այդ փոր ձա
ռու դա սա խոս նե րը կա րող են զբաղ վել դա սըն թաց նե րի ամ փոփ ռե սուրս
նե րի մշակ մամբ և  որ պես կոն տենտ ներ՝ դրանք ե րի տա սարդ մաս նա գետ
նե րի ու ժե րով՝ ժա մա նա կա կից IT տեխ նո լո գիա նե րի օգ նութ յամբ ներ կա
յաց նել ու սա նո ղութ յա նը։ Այլ կերպ ա սած՝ թո շա կա յին տա րի քի փոր ձա ռու 
դա սա խո սի կա տա րած աշ խա տան քը պետք է նպա տա կայ նո րեն օգ տա գոր
ծել:

ՀՀը մի բարդ սո ցիալտնտե սա կան հա մա կարգ է, ո րի մեջ մտնող ո լորտ
նե րը չեն կա րող տա րան ջատ զար գա նալ։ Հա մա կար գի մեջ մտնող ո լորտ
նե րից յու րա քանչ յու րը, ա ռա վել ևս սպա սարկ ման գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց
նող բնա գա վառ նե րը կա րող են զար գա նալ պե տա կան կամ բա րե գոր ծա
կան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ։ Ե թե այ սօր պե տա կան բյու ջեից կրթու
թ յան հա մար կա տար ված հատ կա ցումն ե րը չնչին են, հետ ևա բար և լայ նա
մասշ տաբ և խոր քա յին բա րե փո խումն ե րի մա սին խո սելն ա վե լորդ է, մա
նա վանդ, որ վճա րո վի կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րը նույն պես կրթա կան 
մեծ ռե սուրս ներ չեն ա պա հո վում ցածր վար ձավ ճար նե րի և ն վա զա գույն ու
սա նո ղա կան հա մա կազ մի պատ ճա ռով1։ Ու րեմն, ու սուց ման արդ յու նա վե
տութ յան բարձ րաց մա նը միտ ված բա րե փո խումն եր նա խա ձեռ նե լուց ա ռաջ 
անհ րա ժեշտ է նախ ֆի նան սա կան բա ղադ րի չի խնդրին անդ րա դառ նալ, 
հե տո միայն բարձ րաց նել ռազ մա վա րա կան բնույ թի նոր խնդիր ներ։

Ն կա տի ու նե նա լով նշված հան գա մանք նե րը՝ այ սօր ար դեն կա րող ենք 
են թադ րել, որ այս շրջա փուլն իր ա նարդ յու նա վե տութ յամբ ըն դա մե նը նո
րից նա խա դեպ կա րող է հան դի սա նալ հա ջոր դի հա մար ու այս պես շա րու
նակ, ինչ պես ան ցած «բա րե փո խումն ե րի» ըն թաց քում։ Ի րա կա նում բա րե
փո խու մը են թադ րում է ըստ բնա գա վառ նե րի, ծրագ րա յին ու ո րա կա կան 
բնու թագ րումն ե րի, ՀՀ յու րա հա տուկ պայ ման նե րում գոր ծող բու հե րի զար
գաց մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի և  այլ ուղ ղութ յուն նե րով կա տա րել էա
կան բա րե լա վումն եր ու ար մա տա կան փո փո խութ յուն ներ այն հաշ վով, որ 
զար գաց ման նոր և  ի րա կան նա խադր յալ ներ ա ռա ջա նան2, տե ղի ու նե նան 
ո րա կա կան թռիչք ա պա հո վող այն պի սի տե ղա շար ժեր, ո րոնք լի նեն ոչ թե 
ցան կութ յուն նե րի ո լոր տից, այլ տա րի նե րի ըն թաց քում ա ռան ձին տի պա
կան ու սումն ա կան հա տա տութ յուն նե րում նա խա պես հե տա զոտ ված և փոր
ձարկ ված, ակն կալ վող արդ յունք ներն էլ լի նեն ե րաշ խա վոր ված: 

Ան շուշտ, կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո խումն ե րի այս փու լում 
խիստ նպա տա կար հար մար է բարձ րա ձայ նել մի քա նի հիմն ախն դիր ներ, 
ո րոնց լու ծու մը դրա կան նա խադր յալ ներ կստեղ ծի բու հի կա ռա վար ման 
հա մա կար գի կա տա րե լա գործ ման հա մար։

Նախ ընդգ ծենք այ սօր վա գլխա վոր խնդի րը. չքննար կե լով ե ղած անձ նա

1 Տե՛ս Саргсян Г., Маркосян А. и др. «Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства», 
Ереван, 2016, էջ 346362:
2 Տե՛ս Օհանյան Ս., Բաբայան Ի., «Ուսուցում՝ինդուկտիվ և բազմազան մեթոդաբանություն», ԵՄՀ, «ՀՀ 
սոցիալտնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և առաջնահերթությունները» գիտաժողովի, էջ 
274281:
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կան կամ բո լոր այլ կար գի հե ռա հար ու ստվե րա յին զա նա զան խո չըն դոտ ներ 
ա ռա ջաց նող հար ցե րը և հե տաքրք րութ յուն նե րը՝ պետք է նպաս տել ու սուց
ման հա մընդ հա նուր արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը, նպա տա կայ նո րեն 
կա տա րել բու հե րի կա ռա վար ման այն պի սի բա րե փո խումն եր, ո րոնք գործ նա
կա նո րեն կհան գեց նեն ու սուց ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մանը։ 

Ա մե նագլ խա վոր խնդի րը առնչ վում է նոր հա սա րա կար գին բնո րոշ շու
կա յա կան լծակ նե րի կի րառ մա նը, հատ կա պես՝ բո լոր պաշ տոն նե րում մրցակ
 ցա յին ծրագ րե րով ընտ րութ յուն նե րի անց կաց մա նը, ու սա նող նե րի կող մից 
դա սա խոս նե րի ընտ րութ յա նը, ո րոշ բու հե րին տրվող նա խա պատ վութ յուն
նե րի վե րաց մա նը, հա մալ սա րան նե րի միջև ար դա րա ցի ու հա վա սար նա խա
պայ ման նե րի ստեղծ մա նը, միջ բու հա կան մրցակ ցութ յան խթան մա նը և  այլն։ 
Ա ռան ձին բու հե րի նկատ մամբ պե տա կան հո վա նա վոր չութ յու նը թույլ չի տա
լիս, որ պես զի յու րա քանչ յուր բուհ ինք նու րույ նա բար պայ քա րի կրթա կան 
շու կա յա կան դաշ տում գո յատ ևե լու հա մար։ Նույ նիսկ նույ նա տի պութ յան 
պատ ճա ռով պե տա կան բու հե րի միջև մրցակ ցութ յուն տե ղի չի ու նե նում. 
դի մոր դը նույն մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով բու հե րի միջև որ ևէ ընտ րութ յուն 
չի կա տա րում, ո րով հետև նրանց միջև ակ նա ռու տար բե րութ յուն ներ չկան:

Տա րի ներ շա րու նակ շրջա նառ վող « Պե տա կան դիպ լոմ» ընդ հան րա կան 
և «նա խընտ րութ յուն տվող» հաս կա ցութ յու նը ջնջում է բու հե րի միջև ե ղած 
չնչին տար բե րութ յուն նե րը, աշ խա տա շու կա յում էլ նույն մաս նա գի տութ յան 
շրջա նա վարտ նե րը մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րով միմ յան ցից գրե թե 
չեն զա նա զան վում (դի մորդ ներն էլ հար կադ րա բար նա խընտ րում են մի
ջազ գա յին կամ միջ պե տա կան բու հե րը, ո րոնք ա զատ և  ինք նու րույ նա բար, 
այլ երկր նե րի օ րենք նե րով են գոր ծում՝ ա ռա ջար կե լով գրե թե նույն ծրագ
րե ր:

Մեկ այլ խնդիր. տե ղա կան բու հերն անց նում են հա վա տար մագր ման 
միև նույն գոր ծըն թա ցով՝ ան կախ այն փաս տից, թե բու հի հիմն ա դի րը պե
տութ յո՞ւնն է, թե՞ մաս նա վոր ան ձը կամ ըն կե րութ յու նը, գոր ծում են միև նույն 
օ րի նա կա նութ յուն պա հան ջող դաշ տում, պե տութ յան առջև կրում են միև նույն 
պա տաս խա նատ վութ յու նը։ Հետ ևա բար, «պե տա կան» և «մաս նա վոր» բուհ 
բնո րո շումն երն ար դեն խտրա կա նութ յան պատ ճառ են դառ նում և բ նակ չութ
յան շրջա նում ա ռա ջին նե րի հան դեպ վստա հութ յուն է ա ռա ջա նում, ո րը և 
դի մորդ նե րի հա մար միաս նա կան քննա կան հա մա կար գին մաս նակ ցե լիս ու 
բուհն ընտ րե լիս նա խա պատ վութ յան պատ ճառ է դառ նում։ Յու րա քանչ յուր 
հա մալ սա րան ու նի իր հե ղի նա կութ յու նը, վար կա նի շը, մաս նա գետ նե րի պատ
րաստ ման ու ո րա կա վոր ման բնու թագ րե րը, ո րոնք չեն բա ցա հայտ վում և 
բուհն ընտ րե լիս հաշ վի չեն առն վում: Միան գա մայն անտ րա մա բա նա կան է, 
օ րի նակ, որ մի ջազ գա յին բու հե րը գոր ծում են այլ՝ դի մորդ նե րի հա մար նա
խընտ րե լի բարձր գրավ չութ յուն ու նե ցող սկզբունք նե րով՝ աս տի ճա նա բար 
նե ղաց նե լով տե ղա կան բու հե րի գոր ծու նեութ յան շրջա նակ նե րը: Այս խնդիր
նե րը լրջո րեն խախ տում են բու հե րի միջև հա վա սա րութ յան սկզբուն քը. ցածր 
մո տի վաց վա ծութ յուն ու նե ցող դի մոր դը նա խընտ րում է այն հա մալ սա րա նը, 
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որ տեղ ըն դու նե լութ յու նը հեշտ է (ա ռա վել ևս՝ օ տա րա մո լութ յամբ տա ռա
պող նե րը):

Հա ջորդ խնդի րը վե րա բե րում է ըն դու նե լութ յան կար գին. դի մոր դը պետք 
է կա րո ղա նա ինք նու րույ նա բար կա տա րել բու հի ընտ րութ յուն, ա ռանց բու հի 
նախ նա կան ընտ րութ յան՝ ԳԹԿի կող մից ու նե նա իր ա ռար կա նե րի հա վաս
տա գի րը (ո րը պետք է ու նե նա նաև ֆի նան սա կան պա րու նա կութ յուն) և հե
տո միայն ինք նու րույ նա բար կա տա րի ա ռա վել ո րակ ալ ու սու ցում ա պա հո
վող բու հի ընտ րութ յուն։ Մինչ դեռ բու հե րի ըն դու նե լութ յան կար գե րը գրե թե 
չեն փոխ վել, նման նոր հնա րա վո րութ յուն ներ չեն ա պա հո վում։ Ե թե հա մե
մա տենք այ սօր վա և խորհր դա յին բու հե րը միմ յանց հետ, ա պա ըն դու նե լութ
յան կար գում քիչ տար բե րութ յուն ներ կգտնենք. բայց չէ՞ որ երկ րի հա սա րա
կա կանքա ղա քա կան կա ռուց ված քը փոխ վել է, հետ ևա բար բարձ րա գույն 
կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րը նույն պես պետք է գոր ծեն այդ նոր հա սա
րա կար գի գլխա վոր սկզբուն քի՝ շու կա յա կան մրցակ ցա յին պա հանջ նե րով։

Մի հրա տապ խնդիր ևս. վեր ջերս, ու սա նող նե րի թվից ել նե լով. հա մալ
սա րան նե րի տար բե րա կու մը զա նա զան շա հար կումն ե րի տե ղիք է տա լիս։ 
Հա մալ սա րա նի ա ռա վե լա գույն և ն վա զա գույն ու սա նո ղա կան հա մա կազ մի 
թվի վե րա բեր յալ հիմն ա վո րումն եր չկան, չեն էլ կա րող լի նել։ Բու հի ու
սուց ման ո րա կա կան բնու թագ րումն ե րից է կախ ված նրա գոր ծու նեութ յան 
ըն թաց քը։ Հարց է ա ռա ջա նում՝ ին չու չենք խո սում հան րա պե տութ յան բո
լոր բու հե րը մեկ հա մալ սա րա նում միա վո րե լու մա սին (կան եվ րո պա կան 
հա մալ սա րան ներ հար յուր հա զա րից ա վե լի ու սա նող նե րով, ա վե լի շատ, 
քան ՀՀ բո լոր բու հե րը միա սին վերց րած)1։

Կամ ին չո՞ւ չի կա րե լի ու նե նալ շու կա յա կան պա հան ջարկ ու նե ցող մի 
քա նի մաս նա գի տութ յամբ և մի քա նի հար յուր ու սա նո ղա կան հա մա կազ մով 
բարձ րա կարգ կրթութ յուն ի րա կա նաց նող հա մալ սա րան ներ, ո րոնք միայն 
դիա լեկ տի կո րեն զար գա նա լով կա րող են խո շո րա նալ (այլ ոչ թե փոր ձենք 
մե խա նի կո րեն խո շո րաց նե լով՝ միմ յանց միա վո րել բո լոր ա ռումն ե րով թույլ 
բու հե րը)։ Բե րենք մի վառ օ րի նակ՝ ՀՀում Ա մե րիկ ան հա մալ սա րա նը հիմ
նադր վե լիս ու ներ մոտ վաթ սուն ու սա նող, իսկ այ սօ՞ր... Կամ նույ նը վե րա բե
րում է գյու ղա կան սահ մա նա մերձ դպրոց նե րին՝ ներ կա յիս դասդա սա րա
նա յին հա մա կար գը պահ պա նե լու դեպ քում մի քա նի ա շա կեր տով դա սա րան
ներ չեն կա րող գոր ծել, իսկ ե թե ան ցում կա տա րենք տա րի քա յին ա ռու մով 
խա ռը՝ խմբա յին ա զատ ու սուց ման, ա պա բո լոր դպրոց ներն էլ կա րող են 
գոր ծել2: Բու հա կան հա մա կար գի ու սա նո ղա կան հա մա կազ մի թվի վրա բա
ցա սա կան ազ դե ցութ յուն է թո ղել ար տա գաղ թը, ոչ պե տա կան բու հե րի 
նկատ մամբ դրսևո րած ոչ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քը (օ րի նակ՝ հա վա
տար մագր ման գոր ծըն թա ցի կա սե ցու մը), հան րակր թա կան բա րե փո խումն ե
րի բո վան դա կութ յու նը, 12ամ յա կրթա կան հա մա կար գի ներդ րու մը և  այլն: 

Մի շարք ոչ պե տա կան բու հե րի զար գա ցու մը տա րի ներ ա ռաջ կա սեց

1 Տե՛ս Митио Каку «Учеба уже не будет базироваться на запоминании», www.vospitaj.com

2 Տե՛ս «Лучшее образованиефинское. Как у них это получилось?», www.ptzqovorit.ru 
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վեց, և ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող ըն կե րութ
յուն նե րը, օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի պար տադր ման մի ջո ցով, զրկվե ցին այդ 
ի րա վի ճա կից օգտ վե լու հնա րա վո րութ յու նից, պե տա կան բու հե րի հետ հա
մա տեղ ա նար դա րա ցիո րեն հայտն վե ցին միև նույն միաս նա կան քննա կան 
հա մա կար գում, ո րի հետ ևան քով ի ներ ցիոն կար գով բարձր վար կա նիշ և 
հա սա րա կա կան ճա նա չում ու նե ցող ար դեն բևե ռաց ված բու հե րը շա հե ցին։ 
Տու ժե ցին մաս նա վոր բու հե րը, ո րոնք ար դեն այս հա ջորդ բա րե փո խումն ե
րի փու լում ա նի րա վա ցիո րեն հայտն վե ցին «խո շո րաց ման» վտան գի ա ռաջ:

Դի ցուք, խո շո րաց րե ցինք բու հե րը, ինչ է՝ կբարձ րա նա՞ ու սուց ման ո րա կը, 
մի՞ թե այ սօր խո շոր բու հե րը այդ տե սա կե տից լավ օ րի նակ են հան դի սա նում։ 
Փոր ձով ա պա ցուց ված է, որ միայն փոք րա թիվ խմբե րում է հնա րա վոր հաս նել 
ու սուց ման բարձր ո րա կի, մինչ դեռ 60ից 120 ու սա նող նե րով խմբե րում, հատ
կա պես մաս նա գի տա կան գործ նա կան կա րո ղութ յուն նե րի և հմ տութ յուն նե րի 
զար գաց ման մա սին խո սելն ա վե լորդ է (ին չը այ սօր վա գլխա վոր պա հանջն 
է)։ Ո րա կա կան այդ բնու թագ րումն ե րին խո շոր բու հե րը նույն պես փոր ձում են 
հաս նել փոք րա թիվ խմբե րով աշ խա տե լու մի ջո ցով, այ սինքն՝ դրանք ևս ձեռք 
են բե րում փոքր բու հե րին բնո րոշ հատ կա նիշ ներ: Փաս տո րեն, խո շոր բու հե րը 
ա ռանձ նա նում են նաև ան կա ռա վա րե լիութ յամբ պայ մա նա վոր ված թե րութ
յուն նե րով, ո րոնք հան գեց նում են նաև անտն տես վա րութ յան:

Հետ ևա բար, ա վե լորդ ենք հա մա րում բու հե րի տար բե րա կումն ըստ ու սա
նող նե րի թվի։ Այ սօր բու հին ներ կա յաց վող գլխա վոր պա հան ջը ու սա նո ղի 
տար բե րակ ված հե տագ ծով ու սուց ման ա պա հո վումն է, ինք նու սուց ման, ինք
նակր թութ յան և հե տա զո տա կան դաշ տում մե թո դա պես անս խալ գոր ծե լու 
լիար ժեք հնա րա վո րութ յուն նե րի ստեղ ծու մը, ու սուց մա նը զու գըն թաց մաս նա
գի տա կան աշ խա տան քի (թե կուզ որ պես կա մա վոր) ներգ րա վու մը, շա րու նա
կա կան կրթա կան գոր ծու նեութ յան ի րա կա նա ցու մը, ո րոնց ա վե լի ա րագ և  
արդ յու նա վետ կա րե լի է հաս նել փոք րա թիվ ու սումն ա կան խմբեր ձևա վո րե լով։

Հա մալ սա րա նա կան կա ռա վար ման բա րե լավ ման և  ու սուց ման բարձր արդ
յու նա վե տութ յան ա պա հով ման նպա տա կով էա կան նշա նա կութ յուն կա րող են 
ու նե նալ նոր ծրագ րա յին հա մա կար գե րի ներդ րու մը, շրջա նա վարտմաս նա
գետ նե րի մոտ նա խա պես սե փա կան բիզ նես նա խա ձեռ նե լու կա րո ղութ յուն նե րի 
զար գա ցու մը, մրցու թա յին հի մունք նե րով աշ խա տան քի անց նե լու հա մար անհ
րա ժեշտ գործ նա կան և ս տեղ ծա րար մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի զար
գաց մա նը միտ ված ռազ մա վա րութ յան ի րա կա նա ցու մը:
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Օգ տա գործ ված գրա կա նութ յան ցանկ

1. Ե րից յան, Ս., Ճու ղուր յան Ա., « Բո լո նիա յի գոր ծըն թա ցի ու ղե նիշ նե
րը», Եր ևան, 2017: 

2. « Հա յաս տա նի վի ճա կագ րա կան տա րե գիրք», Եր ևան 2016, էջ 125
128:

3. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քը բարձ րա գույն կրթութ յան 
մա սին» (նա խա գիծ, լրամ շակ ված), հոդ ված 10, հոդ ված 16, հոդ ված 
24, կայք, www.edu.am:

4. Օ հան յան Ս., Բա բա յան Ի., Կր թա կան բա րե փո խումն ե րի մեկ նար կա
յին հիմն ադ րույթ նե րը//« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սո ցիալ
տնտե սա կան զար գաց ման հիմն ախն դիր նե րը և  ա ռաջ նա հեր թութ
յուն նե րը» գիտ. նյու թե րի ժո ղո վա ծու: Եր., Եվ րա սիա մի ջազ գա յին 
հա  մալ սա րան, Գիրք 2, 2013, էջ 46: 

5. Օ հան յան Ս., Բա բա յան Ի., Մաս նա գի տա կան կրթա կան ծրագ րի կազմ
ման մե թո դա կան մի քա նի հար ցեր//« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յան սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման հիմն ախն դիր նե րը և  ա ռաջ
նա հեր թութ յուն նե րը» գիտ. նյու թե րի ժո ղո վա ծու: Եր., Եվ րա սիա մի
ջազ գա յին հա մալ սա րան, Գիրք 2, 2013, էջ 1922: 

6. «Лучшее образованиефинское. Как у них это получилось?», www.
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7. Митио Каку, «Учеба уже не будет базироваться на запоминании», 
www.vospitaj.com

8. Саргсян Г., Маркосян А. и др. «Трансформационные аспекты фено
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ЭТНОС И ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ
Национальный язык является наиболее существенным 

этнообразующим фактором как для формирования нации, так и 
для дальнейшего ее существования. В результате проведенного 
опроса был подтвержден тот факт, что необходимо учитывать 
не только данные обúективной реальности, но также психо
лингвистические субúективные данные. Одной из цент раль ных 
проблем этнопсихолингвистики считается проблема соотношения 
языка и мышления, или, иначе, влияние языков на познавательную 
деятельность их носителей. Этнопсихо лингвистика пытается 
исследовать наблюдаемые формы функ ционирования механизма 
производства и восприятия речи, реализуемые всегда в на цио
нальном языке и национальной культуре. 

Ключевые слова: Этнос, этнопсихолингвистика, языко
вое сознание, национальный язык, национальная культура, на
цио нальная роль. 

Мы все живем в мире, который неотделим от языкового сознания. Ис
следователей в сфере культурологии и языкознания все больше интересуют 
проблемы национальнокультурной специфики общения. В этом плане важную 
роль получает этнопсихолингвистика, изучающая национальнокультурную 
вариативность речевых операций и речевых действий. 

Человек существует в рамках определенных сообществ, которые объе
диняют различные духовные и материальные связующие нити. К подобным 
сооб ществам относятся нации. Это естественные сообщества, объединенные 
общностью языка, духовной и материальной культурой, психическими 
особенностями, историческим развитием, жизнью в рамках определенным 
образом организованного государственного образования и т.д. 

Национальный язык является наиболее существенным этнообразующим 
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фактором как для формирования нации, так и для дальнейшего ее су щест
вования. Ведь не случайно, что у большинства наций название языка и на ции 
образованы от одного корня, как например, армянский язык – армяне, анг
лийский язык – англичане и т.д. 

Изучая язык как феномен психики, что специфично именно для психо
лингвистики, следует учитывать тот факт, что язык есть культурноистори
ческий феномен1. Одной из центральных проблем этнопсихолингвистики счи
тается проблема соотношения языка и мышления, или, иначе, влияние языков 
на познавательную деятельность их носителей. Личность и ее мышление, в том 
числе и речевое мышление, формируются в онтогенезе как результат процесса 
присвоения культуры общества. Процесс становления личности возможен 
только в речевом общении. Процесс овладения культурой общества проходит 
не стихийно, но контролируется обществом через институт социальных 
ролей. Культурные знания усваиваются личностью в том обúеме и настолько 
глубоко, насколько это необходимо для осуществления ролевых деятельностей, 
входящих в ее репертуар и одной из ролей личности является национальная 
роль, которая формируется на первых этапах социализации и является общей 
для всех носителей данного языка. Культурно историческую специфику 
деятельности человека следует искать не только в своеобразии реальной 
действительности, в которой живет конкретный народ, она в значительной 
степени определяется операциями – способами осуществления действий, в 
форме которых протекает любая деятельность2. 

Язык есть система ориентиров необходимая для деятельности в нашем 
предметном мире. Данная система может быть использована для собственной 
ориентировки или для обеспечения с ее помощью ориентировки других 
людей. Коммуникация может быть рассмотрена как способ внесения той или 
иной коррекции в образ мира собеседника – ситуативный, но непосредст
венный. Соответственно усвоение нового языка есть переход на новый образ 
мира, необходимый для взаимопонимания и сотрудничества с носителями 
другого языка и другой культуры.

То, что все означаемые слова находятся в мысли, бесспорно. Но прежде 
чем попасть в мир мысли, прежде чем стать означаемыми, материальные 
вещи, реальные переживания людей, физические и психические состояния 
существуют, разные события и явления происходят в сфере обúективной, 
независимой от человека реальности. Экстралингвистический мир определяет 
особенности отражения в мышлении говорящих, группировку образов, 
направление взаимоотношений между ними. В результате познавательной 
деятельности человек обнаруживает очень много самых различных признаков 
и свойств тех или иных предметов и явлений, однако в словах, использующихся 
для их обозначения, закрепляются только некоторые из этих признаков, 

1 Տե՛ս Шахнарович А. М. Семантика в речевой деятельности. На материале антогенеза. М. Наука, 1988, էջ 6: 
2 Տե՛ս Шахнарович А. М., նշվ. աշխ. էջ 6:
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выступающих в качестве характеризующей информации об обозначаемых 
явлениях. 

Очень важна информация о культурноспецифических явлениях и средств их 
выражения. Мы провели небольшой психолингвистический опрос  эксперимент 
с восемью носителями английского языка, находящимися в Армении. Четверо из 
восьми информантов находились в Армении в течении года, двое – три месяца, 
и еще двое – три недели. Информантам, были представлены слова реалии – 
խաչքար, լավաշ, հարիսա, տարազ, խաշ и было предложено обúяснить их 
значения. Как и следовало ожидать те кто находились в стране в течении 
более продолжительного времени, с большей легкостью смогли обúяснить 
значения реалий. Тем не менее, один из информантов, который находился в 
стране в течении всего трех недель, смог лучше всех обúяснить все слова. 
Как выяснилось позже данный информант выучил все возможные реалии 
прежде, чем приехать в Армения. Данный результат подтверждает тот факт, 
что необходимо учитывать не только данные обúективной реальности, но также 
психолингвистические субúективные данные. Кроме того, каждый носитель 
того или иного языка обладает своим собственным идиолектом, в котором 
отражаются его индивидуальные особенности, так как речи каждого человека 
присущи свои индивидуальные излюбленные слова, выражения, поговорки, 
интонация и т.д. Для каждого носителя языка существует свой малый круг 
языковых форм, которые он активно употребляет, и гораздо более обширный 
круг форм, которые он сам не употребляет, но способен воспринимать и 
понимать. Этно  психолингвистика пытается исследовать наблюдаемые формы 
функционирования механизма производства и восприятия речи, реализуемые 
всегда в национальном языке и национальной культуре. 

Каждое, даже самое незначительное явление действительности непов
торимо, индивидуально. Мир в целом и во всех своих частях постоянно 
меняется. Материальное единство мира обуславливает закономерность его 
изменений, иначе говоря, заключает в определенные рамки возможные 
изменения, обеспечивает его устойчивость. Сохранение устойчивости при 
постоянном изменении означает удержание основных свойств, их закономерную 
смену и повторяемость как в пространстве, так и во времени. В сравнительно 
короткие промежутки времени, сопоставимые с периодом существования 
человеческого общества, и тем более индивида, многие свойства окружающего 
мира сохраняют видимую стабильность, поскольку временные границы их 
изменения несравненно шире периода существования индивида. 
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Քրիստինե Հարությունյան 
Եվրասիա միջազգային համալսարանի և  

Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ, 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

ԷԹՆՈՍԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ազգային լեզուն էթնոսի կամ ազգի կազմավորման ամենակարևոր տարրերից 
է, ինչպես նաև վերջիններիս հետագա գոյության գրավականը: Կատար ված 
հարցման արդյունքում հաստատվեց այն փաստը, որ անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել ոչ միայն օբյեկտիվ իրականության տվյալները, այլ նաև հոգելեզվա
բա նական սուբյեկտիվ տվյալներ: Էթնոհոգելեզվա բանության գլխավոր խնդիր
ներից մեկը համարվում է լեզվի և մտածո ղության փոխհարաբերությունների 
խնդիրը, կամ, այլ կերպ ասած, լեզուների ազդեցությունը լեզվակիրների 
ճանաչողական գործունեության վրա: Էթնոհոգելեզվաբանությունը փորձում 
է ուսումնասիրել լեզվի արտադրմնան և ընկալման մեխանիզմի դիտարկվող 
ձևերը, որոնք միշտ իրականացվում են ազգային լեզվում և ազգային մշակույթում: 

Հիմաբառեր. էթնոս, էթնոհոգելեզվբանություն, ազգային գիտակ ցու թյուն, 
ազգային լեզու, ազգային մշակույթ, ազգային դեր: 

Kristine Harutyunyan 
Associate Professor at Eurasia International University and 

 Yerevan State University, Ph.D. in Philology

ETHNICS AND NATIONAL CONSCIOUSNESS

National language is an essential ethnic factor not only for the nation forma
tion but also for the further existence of the latter. The results of the conducted 
experiment have proved the fact that it is necessary to take into consideration 
not only the data of the objective reality but also psycholinguistic subjective 
data. One of the central problems of ethnopsycholinguistics is the problem of 
relationship of language and thinking or, in other words, the influence of lan
guages on cognitive activity of the speakers. Ethnopsycholinguistics tries to 
study the forms of the functional mechanisms of speech production and acquisi
tion that are always realized in national language and culture.

Key words: ethnics, ethnopsycholinguistics, national consciousness, national 
language, national culture, national role.
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Սի րար փի  Դավթ յան
Եվ րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի վար ժա րա նի փոխտ նօ րեն,

ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայոցորդ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՆԻՇ ԲԱՌԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԸ ԳՐԱԲԱՐՈՒՄ

  Հոդ վա ծում քննութ յան են են թարկ վում գրա բա րի ժա մա
նա կա նիշ բա ռե րի բա ռա բարդ ման կա ղա պար նե րը՝ հո դա կա
պա վոր, ան հո դա կապ, հնչյու նա փոխ ված և  անհչ յու նա փոխ: 
 Կան նաև այն պի սի բա ռեր, ո րոնք հան դես են գա լիս ինչ պես 
հնչյու նա փոխ ված, այն պես էլ անհնչ յու նա փոխ ար մատ նե րով:

Քնն վող բա ռե րը ինչ պես երկ հիմք, այն պես էլ ե ռա հիմք են: 
Ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ գրա բա րում ժա մա նա
կա նիշ բա ռե րի շրջա նում տա րած ված են երկ հիմք, հո դա կա
պա վոր և  անհնչ յու նա փոխ ար մա տով բար դութ յուն նե րը: 

 Հիմ նա բա ռեր. ժա մա նա կա նիշ բառ, կա ղա պար, բա ռա
բար  դում, հնչյու նա փոխ ված ար մատ, անհնչ յու նա փոխ ար մատ, 
հո դա կա պա վոր բար դութ յուն, ան հո դա կապ բար դութ յուն, 
երկ հիմք, ե ռա հիմք:

 Բառա կազ մութ յան հար ցե րի քննաթ յու նը հա յե րե նա գի տութ յան մեջ սկսվում 
է դեռևս  Դիո նի սոս Թ րա կա ցու «Ա րո ւեստ քե րա կա նու թեան» գրքի թարգ մա
նութ յու նից։ 

 Հին հա յե րե նի բա ռա կազ մութ յամբ զբաղ վել են Ֆ րան ցիս կոս  Ռի վո լա յը, 
Կ ղե մես  Գա լա նո սը, Ոս կան Եր ևան ցին,  Յոա խիմ Շր յո դե րը, Մ խի թար 
 Սե   բաս  տա ցին,  Բաղ դա սար Դ պի րը,  Մի քա յել  Չամչ յա նը,  Գաբ րիել Ա վե տիք
յա նը,  Մա նուկ Ա բեղ ա նը,  Վա րագ Ա ռա քել ա նը և  այ լոք:

Գ րա բա րի բա ռա կազ մութ յան հիմն ա կան ե ղա նակ նե րը բա ռա բար դումն 
ու ա ծան ցումն են:

 Քե րա կա նա կան նախ նա կան աշ խա տութ յուն նե րում բա ռա բար դումն ու 
ա ծան ցու մը հստակ չեն տար բե րակ վել:  Բա ռե րը ար հես տա կա նո րեն էին 
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հա տույ թա վոր վում, ի մաստ նե րը հա ճախ սխալ էին մեկ նա բան վում: Այս եր
ևույ թը շա րու նակ վում է մինչև լա տի նա տիպ քե րա կա նութ յան ձևա վո րու մը: 

 Բա ռա կազ մութ յան հիմն ա կան դրսևո րումն երն են՝ 
ա) ա ծան ցու մը (նա խա ծան ցու մը,  մի ջա ծան ցու մը,  վեր ջա ծան ցու մը, բար

 դութ յան ա ծան ցու մը`  բար դա ծան ցու մը ), երբ բա ռա կազ մա կան հիմ քե րին 
ա վե լաց նե լով մաս նիկ (ա ծանց) կազ մում, ենք բա ռեր կամ նոր բա ռեր,

բ) բար դա ցու մը կամ բա ռա բար դու մը (հա րադ րութ յուն, կրկնութ յուն, 
կցում), երբ պարզ, ա ծան ցա վոր բա ռե րի և  կամ ար մատ նե րի հա մակ ցու մով 
ստեղծ վամ են բա ռեր կամ նոր բա ռեր,

գ) հապավումը, երբ սկզբնատառերի՝ սկզբնահնչյունների, բառերի 
սկգբնամասերի և այլ տարրերի համակցումով բադադրյալ անուններից 
կազ մում են ուրույն (կրճատ) բաղադրություններ,

դ) քերականական ձևերի քարացումը, երբ հին լեզվավիճակների որոշ 
քերականական ձևեր հետագայում վերածվում են կա յուն, անտրոհելի 
կապակցությունների, բաղադրությունների և գործածվում են իբրև բառի 
ուղիղ, ինքնուրույն ձևեր (շնորհիվ, հարկավ, նաև),

ե) բազմիմաստ բառերի իմաստների հեռացումը, երբ բազմի մաս տու թ
յունը տրոհվում է, և իմաստներից որևէ մեկի մեկուսացումը, հեռացումը 
հան գեցնում է նոր, ինքնուրույն, անկախ բառիմաստի հաստատման, նույ
նա  նունների գոյացման։ (Հ. Պետրոսյան, Հայրենագիտական բառարան, 
Երևան Հայաստան 1987, էջ 108 109):

Բառակազմության կենտրոնական հասկացությունը բառն է, ուսումնա
սի րության հիմնական առարկան՝ բաղադրյալ բառը1:

Բառակազմական կաղապարներ ասելով հասկանում ենք բառակազ մա
կան տարրերի զուգորդման եղանակները, որոնց օգնությամբ կազմվում են 
բաղադրյալ/ բարդ և ածանցավոր/ բառերը2: 

Բաղադրյալ բառի բնույթը որոշվում է ըստ բառակազմական գործ
ընթացի վերջին քայլի: Եթե վերջին քայլն ածանցի կցումն է, կաղապարը 
մտնում է ածանցավորների մեջ, իսկ եթե վերջին քայլը երկու հիմնական 
ձևույթ ների միացումն է/ իրենց ածանցներով հանդերձ/, կաղապարը մտնում 
է բարդությունների մեջ: 

Երկու կամ ավելի հիմնական ձևույթների կամ բառերի կցումով կամ 
հարադրությամբ կազմված բաղադրությունները, որոնք ունեն մեկ ընդհա
նուր շեշտ, կոչվում են բարդություններ կամ բարդ բառեր3:

Բարդ բառերը կարող են կազմված լինել մի քանի արմատներից: Գրա
բարում տարածված են երկարմատ բարդությունները: Այս բարդութ յուն
ների սերող և բաղադրող հիմքերի որոշումը դժվարություն չի հարու ցում. 

1 Գ. Ջահուկան, Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն, Ե., 1989, էջ 
158:
2 Լ. Հովսեփյան,Գրաբարի բառակազմությունը, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան 1987, 
էջ 51:
3 Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 
1999, էջ 232:
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սո վո րաբար դրանց առաջին բաղադրիչը սերող հիմքն է, երկրորդը՝ բաղա
դրող1:

Ըստ ձևաբանական  շարահյուսական կառույցի՝ բարդությունները լինում 
են վերլուծական և համադրական: 

 Մեր քննության առարկան համադրական բարդություններն են: 
Համադրական բարդությունները լինում են կցական և իսկական: Կցա

կան են այն բարդությունները, որի բաղադրիչները հանդես են գալիս միաս
նաբար՝ այսօր, կեսօր:

Իսկական են կոչվում այն բարդությունները, որոնք կազմված են երկու 
և ավելի ձևույթներից կամ արմատական բառերից, որոնց շարահյուսական 
կապը մթագնած է կամ ձևաբանորեն չի դրսևորված համապատասխան 
վերջավորու թ յուններով, երբ բաղադրիչները կորցնում են իրենց և ձևական 
և իմաստային անկախությունը2: Օրինակ՝ Երկրատես, Հրակաթ, Փողահար 
և այլն:

Մ. Աբեղանը նշում է իսկական բարդությունների հետևյալ առանձնահատ
կությունները.

ա) Բարդության երկու մասերի մեջ մտնում է ա ձայնավորը, որը կոչվում է 
հոդակապ, բայց երբ բաղադրիչ մասերից երկրորդը սկսվում է ձայնավորով, 
հոդակապ չի մտնում:

բ) Բարդության առաջին մասն արտահայտվում է եզակի ուղղական հոլովով:
գ) Բարդության առաջին անդամի վերջին փակ վանկի ձայնավորները, 

մնալով անշեշտ, կրում են ձայնափոխություն3:
Այս խմբի մեջ են մտնում բառի կրկնությամբ կազմված կցական բար

դութ յունները, ինչպես՝ 
SSօրեցօր, տարեցտարի, ժամեժամ
SjSj օրըստօրե, հետզհետե
Նման բարդության բաղադրիչ բառերից մեկը հաճախ հանդես է գալիս 

թեքված ձևով: 
Բառի բաղադրիչներից մեկում կարող է արմատական վերջին բաղա

ձայնի կորուստ լինել՝
SS դադար/ դար/:
Բառաբարդման կաղապարները հանդես են գալիս երկու խմբով՝ հո

դակապավոր և առանց հոդակապի: Տիրապետող են SjS, SjS կաղա պար
ները: 

Բառաբարդման կաղապարների մեջ են մտնում նաև ածանցավոր բար
դու թ յունները: 

(Sa)jS անակ ժամանակակից
Sj(Sa) անակ բարեժամանակ
Երկհիմք հոդակապավոր բարդությունների մի տեսակ է նաև նույն ար

1 Լ. Խաչատրյան, Բառակազմական և ձևաբանական կաղապարները ժամանակակից հայերենում, 
Երևան 2011, էջ 15:
2 Ա. Սուքիասյան, նույն տեղում, էջ 246:
3 Մ. Աբեղան, Երկեր, հ. Զ, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան 1974, էջ 154:
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մատի կրկնությամբ ստացվող կաղապարը` 
(SjS)աղջամուղջ: 
Կան բառեր, որոնց երկրորդ բաղադրիչի իմաստը ոչ կանոնավոր հնչյու

նափոխության հետևանքով դժվարությամբ է գիտակցվում (որպես առաջինի 
փոփոխված ձև): 

(SjS) աղջամուղջ, աղտամուղտ
Ինչպես գիտենք, բարդ բառերը կազմվում են հոդակապով և առանց 

հոդակապի: Դրանք քննել ենք առանձինառանձին՝ առանձնացնելով նաև 
արմատի հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ ձևերը: 

Բարդության բաղադրիչները հանդես են գալիս հնչյունափոխված և 
անհնչյունափոխ արմատներով:

Բարդ բառերը հանդես են գալիս ինչպես հնչյունափոխված, այնպես էլ 
անհնչյունափոխ արմատներով:

Հնչյունափոխված արմատով ժամանականիշ բարդություններ

Գրաբարում հնչյունափոխության ամենատարածված տիպերն են ի> 0, 
ի>ը, ի+ա>ե, մասամբ՝ ի>ե:

Ա ձայնավորով հնչյունափոխության երևույթ կա շաբաթ բառով կազմված 
բառերում՝ չորեքշաբթի, երեքշաբթի: 

SjS ամսակէս/ի>0/, ամսանահանջ/ի>0/, ամսատօն/ի>0/, ամսապակաս/ի>0/, 
բարեկենդան/ի+ա>ե/, զատկաշաբաթ/ի>0/, ծաղկազարդ/ի>0/, միջագիշեր/
է>ի/, ծաղկատօն/ի>0/, տարեգլուխ/ի+ա>ե/, մշտատիւ/ի>ը/, զուգահետ/ույ>ու/, 
կանխաժամ/ու>0/, մշտահար/ի>ը/, դռնբաց/ու>ը/, ծռազատիկ/ու>ը/

SS երկտիւ, երկշաբաթ/ ու>0/
SS կիրակմուտ /ի>0/ 
SjS ամսամուտ/ի>0/, նախրաթող/ի>0/, կիրակամուտ/ի>0/, կիրակէմուտ/

ի+ա >0/, սրբապահ/ու>ը/, մշտակայ/ի>ը/
SjS աղջամուղջ/ա>ու/
SjS այգեկիթ, հոգեվար/ի+ա>ե/
 Բաղադրիչների հնչյունափոխությամբ կազմված կրկնավոր, մասամբ 

նաև տարարմատ բարդությունները պայմանականորեն անտրոհելի են 
համարվում՝ աղջամուղջ, ախտամուխտ և այլն:

Անհնչյունափոխ արմատով ժամանականիշ բարդություններ

 Այս կարգի բարդությունները հիմնականում երկհիմք են:
SjS արևացայթ, ամատօն, գիշերատիւ, ձայնահաւ, ճաշաժամ, միաշաբաթ, 

յարատիւ, տօթաժամ, օրագիշեր, աղուհաց, դատարկաժամ, խաւարադիր, 
մի ջակայ, յարաժամ, յարամիշտ, վաղաժամ, վաղակարծ, ամանոր, ճաշաժամ, 
երկեամ

SjS արևագալ, ձմեռնամուտ, հաւախօս, վարդավառ, շաբաթահան, 
արագահաս, հետագայ, հետակայ, յարաձիգ, շաբաթամուտ, նաւամուտ
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SS երկուշաբաթ, կարաձմեռն, հինգշաբաթ, հասարակօր, ծառզարդար, 
այսօր, մինչդեռ, ակնթարթ

SS օրհաս
Հանդիպում ենք նաև եռահիմք բարդություններ՝
SSjS վաղվաղափոյթ, մահտարաժամ
Sj(SS) ժամահամբոյր
(SjS)jS աղուհացամուտ
Կան բառեր, որոնց արմատները կարող են հանդես գալ և՛ հնչյու նա

փոխված, և՛ անհնչյունափոխ ձևով՝ չորեքշաբաթSaS, չորեքշաբթիSaSa: 

Հոդակապով ժամանականիշ բարդությունների կաղապարներ

Հոդակապը զուրկ է իմաստից և իմաստային տարբերակում առաջ չի բե
րում միևնույն բաղադրիչներից կազմված բարդության տարբերակնե րում՝/ 
դռնբաց դռնաբաց, կիրակմուտ կիրակամուտ/ և այդ պատճառով էլ 
կոչվում է գործառական ձևույթ: Գրաբարում որոշ բառերում այն տարբերակիչ 
դեր է ունեցել՝ բանավոր բանվոր:

Ա ստվածաշնչում գործածված բառակազմության հիմնական միջոցը 
ածանցումից հետո ա հոդակապով բարդություններն են:

Հոդակապը տրոհելի բառակազմական գործառական մասնիկ է դարձել 
միայն հայերենի հնագույն շրջանում և որպես այդպիսին սկսել է գի
տակցվել հիմնային վերջաձայնավորների թուլացումից և անկումից հետո1:

Գրաբարում ունենք ժամանականիշ բարդություններ, որոնց մեջ հոդակապի 
դերով հանդես են գալիս ո, ե, ու, ի ձայնավորները երկոտասան, հնգե-
տասան, որոնք, սակայն, հոդակապ չեն, այլ հնագույն շրջանից պահպանված 
ձայնավոր բներ, որոնք վկայում են, որ ա հոդակապն էլ նախապես եղել է 
բնի ձայնավոր՝ աղուհաց, աղուհացամուտ, կիրակէմուտ: Պատմական 
զարգացման ընթացքում ձայնավորական բներն ընկել են, և հին հայերենում 
առավել տարածված ա բնով բաղադրությունների մեջ այդ ան գիտակցվել 
է որպես բառից անկախ, բաղադրության հիմքերն իրար կապող, միավորող 
ձայնավոր, այսինքն՝ հոդակապ2:

Հոդակապ ունեցող բարդությունները կոչվում հոդակապավոր բար դու
թյուն ներ:

Հոդակապի դերում հանդես եկող ե ձայնավորը սերող հիմքի վերջնա
հանգ ի ձայնավորի և հոդակապի կամ բաղադրող հիմքի սկզբնահնչյուն 
ա ձայնավորի միավորում է՝ ի+ա>եա>ե՝ այգե կութ, տարեգլուխ, բարե 
ժամ, հոգե վար, այգեկիթք, բարեկենդան, կիրակէմուտ, տարե
պատ, հոգեվարանք, հոգեվարք:

Հոդակապավորների մեջ գերակշռում են երկհիմք բարդությունները՝
SjSաղուհաց, ամատօն, գիշերաժամ, գիշերատիւ, միաշաբաթ, յարատիւ, 

տարաժամ, օրագիշեր, յարաժամ, վաղակարծ, Շանթակող, Շանթակողմն, 

1 Լ. Հովսեփյան, նույն տեղում, էջ 55:
2 Լ. Հովսեփյան, նույն տեղում, էջ 264
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Տարափող, Լուսափայլ, Լուսադեմ,ամամէջ: 
SjSարագահաս, աղջամուղջ, ամառնամուտ, ձմեռնամուտ, ճրագալոյց, 

հաւախօս, ոտնուլուայ, վարդավառ, շաբաթահան, խաւարադիր, Ձոպաբեր, 
Վանատուր, Շանթակալ, Հրակաթ, Կատաղատես, Փողահար, Լուսագայ, 
Լուսա ճեմ:

Ճրագալոյց/SjS/ բառի լոյց հիմքը համընկնում է պատճառական բայերի 
անցյալ կատարյալի հիմքին:

Հետակայ, առաջակայ/SjS/ բառերի կայ հիմքը համընկնում է ներկա 
ժամանակի եզակի երրորդ դեմքին: 

Խաչալուայ/SjS/ բառի լուայ հիմքը համընկնում է: 
SjSամսագլուխ, ամսակէս, ամսանահանջ, ամսատօն, զատկաշաբաթ, 

ծաղկազարդ, կիսաժամ, կրկնազատիկ, միջագիշեր, զուգահետ, կանխաժամ:
Հոդակապով բարդությունների օրինակներում հանդիպում են նաև 

ածանցներ՝
(SjS)a տարաժամութիւն, պայծառակերպութիւն
(SjS)a աղջամղջութիւն, բաղարջակերք, բաղարջակերութիւն, յարաձ

գութիւն, յարատևութիւն, 
(SjS)a մշտակայութիւն
SjSa շաբաթապահք, շաբաթապահութիւն
(Sa)jS պասեքատօն, ժամանակակէտ
SjSa սրբապահութիւն
Ssa բազմօրեայ
(Sja)jSa քառասնապահութիւն
ajS ապագա
(SjS)aa հարատևողութիւն
SjSa պտղահասութիւն
(ajS)a նախատօնակ
Sj(Sa) զուգաժամանակ
Մաքուր հիմքերով երկհիմք հոդակապավոր բարդությունները կազմում 

են գրաբարի բարդությունների մեծ մասը:
Եռահիմք բարդություններ՝
S(SjS) մահտարաժամ
(SjS)jS աղուհացամուտ
SSjS վաղվաղափոյթ
Ինչպես գիտենք, հոդակապի դերում հանդես են գալիս նաև շաղկապ

ներն ու նախդիրները: 
SpS ի ժամիժամ, ընդ ժամընդժամ
SfpS ի ժամէիժամ
SpSf – ըստ միըստմիօջէ, օրըստօրէ
զ հետզհետե 
Գրաբարում հոդակապի արժեքով հանդես են եկել նաև ու, է, ի ձայնա

վորները՝ աղուհաց, աղուհացք, կիրակէմուտ, ժամէիժամ: 
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Անհոդակապ ժամանականիշ բարդությունների կաղապարներ

Հոդակապից զուրկ բարդությունները կոչվում են անհոդակապ բար
դութ յուններ:

Ժամանականիշ բարդությունների հիմանկաղապարների մյուս տիպն 
անհոդակապ երկարմատ կազմություններն են, որի մեջ ամենագործունը 
անհնչյունափոխ արմատների միացումն է՝ այնժամ, չորեքշաբաթ, պասեքտօն, 
երկտիւ, երկշաբաթ,արևմայր, հինօր, միջօր և այլն:

Երկրորդ բաղադրիչը հոգնակի սեռական հոլովաձև է՝ SSf հինաւուրց: 
Երկու բաղադրիչների քերականական ձևավորում՝ Sf Sf –յառաջիկայ:
Այս բարդությունները ևս կարող են ձևավորվել այլևայլ բառակազմական 

մասնիկներով՝ հիմնականում նախածանցներով և վերջածանցներով, իսկ 
երբեմն՝ նախածանցի արժեք ստացած նախդիրներով՝ ի, առ և այլն: 

(aS)S յայնժամ,յորժամ
S(Sa)  հինգշաբաթի, երկուշաբթի
Այս խմբում ևս կան նույն արմատի կրկնությամբ կազմություններ՝
SS վաղվաղ, դադար, աղջաղջ,
Sf S շաբթէշաբաթ:
Կան նաև անջատ բաղադրիչներով կրկնավորներ՝ վաղ-վաղ, արագ–արագ, 

երբեմ-երբեմ, գամու-գամու, անդէն-անդէն, երագ-երագ: 
Հատկանշական է այն, որ բարդությունների առաջին մասն արտահայտ

վում է հիմնականում ուղղական հոլովով:
Sf–Sf—Այս կաղապարով վկայված են ուղղականից տարբեր հոլովաձևեր 

ունեցող բաղադրիչներով կազմություններ՝ 
եզակի սեռական տրական ամի ամի, ամսոյ ամսոյ, աւուր աւուր, 

տարւոյ տարւոյ, ժամու ժամու, տարւոյ տարւոյ:
Sa Sa անակ ժամանակ ժամանակ
 Եք երբեքերբեք
 Իւ դարիւ դարիւ
Եզակի գործիական՝ այսուհետև/Sf Sf/
Բառի բաղադրիչներն առանց հոդակապի են միանում այն ժամանակ, 

երբ երկրորդ բաղադրիչը սկսվում է ձայնավորով: Կան նաև այնպիսի 
անհոդակապ բարդություններ, որոնց երկրորդ բաղադրիչը բաղաձայնով է 
սկսվում՝ ծառզարդար, մինչդեռ, ակնթարթ և այլն: 

Կան այնպիսի բարդություններ, որոնք հանդես են գալիս ինչպես հոդա
կապով, այնպես էլ առանց հոդակապի՝

SaS ճրագալոյցSSճրագլոյց
SaSf կիրակամուտ SSfկիրակմուտ 
SSa ոտնլուայ SjSa –ոտնալուայ
Հոդակապը դուրս է ընկնում նաև ածանցման ժամանակ՝ սակաւ/ա/

օրեայ, պակաս/ա/օրեայ:
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SS կարաձմեռն, միջօր, հասարակօր, ծառզարդար, այսօր, մինչդեռ, ակնթարթ, 
երկտիւ, կիրակմուտ, երկշաբաթ, արևմայր, ներկայ, վաղվաղ, հասարակօր

Sf S բազմաւուրբ, կիրակմուտ, ճրագլոյց
SSa մանրամանակ, մանրերկրորդ, միօրայ, միջօրէ, եռօրեայ, հանապազօ

րեայ, հասարակօրեայ, հինգշաբաթեան, շաբաթօրեայ, սակաւօրեայ, պակա
սօ րեայ, կարճօրեայ, միօրէ, երկայնօրեայ, վաղվաղուկ, երկայնաւուրս, վաղ
վաղի, սոյնօրին, միանգամայն

SSf aվաղանցուկ, վաղանցիկ
SSa հինգշաբթի, նորամսութիւն, եռամսեայ
SSa բազմօրեայ, բազմամեայ, բազմամեան,կիսօրեայ, միջօրէ, հնամեայ
aSS անդադար
SSa կրկնակ
SaS չորեքշաբաթ
SaSa օրըստօրեայ
aSS զօրհանապազ, ցայսօր, ցայնժամ
Ան չի դրվում այս, այդ, այն առաջադաս ցուցական դերանուններով 

բար դություններում: Մեր խմբում այնժամ բառն է:
Պետք է նշել, որ կան բառեր, որոնք ձևավորվել են բառաբարդման և 

ածանցման միաժամանակա դրսևորմամբ և հնարավոր չէ պարզել բառակազ
մական քայլերի հաջորդականությունը: Օրինակ՝ հինգշաբթի, երկուշաբթի:

Այս խմբում բերված օրինակները ևս երկհիմք են: 
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 Սո նա  Հա կոբ յան 
Եվ րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի Օ տար լե զու նե րի և գ րա կա նութ յան 

ամ բիո նի վա րիչ,  բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ 
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են անգ լե րե նի դա սա վանդ ման 
ժա մա նա կա կից այն պի սի մո տե ցումն եր, ինչ պի սիք են հա ղոր
դակ ցա կան մո տե ցու մը, ա ռա ջադ րանք նե րի վրա հիմն ված ու
սու ցու մը, ինչ պես նաև այլ ա ռար կա նե րի բո վան դա կութ յան և  
օ տար լեզ վի միաս նա կան ու սումն ա ռութ յան մո տե ցու մը: 
 Հիմն ա կան խնդիրն է ներ կա յաց նել դա սա վան դե լու և  սո վո  րե լու 
գոր ծըն թա ցի սահ ման մա նումն ու վեր լու ծութ յու նը, ինչ պես նաև 
տվյալ գոր ծըն թացն ա պա հա վող այն պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի
սիք են սո վո րող նե րի կա րիք նե րը, խթան վա ծութ յու նը ու սում
նա ռութ յան ո ճը և  դա սա վան դող նե րի ի րա զե կութ յուն նե րը (կոմ
պե տեն ցիա նե րը): 

 Հիմ ա բա ռեր: կա րիք ներ, խթան վա ծութ յուն, ի րա զե կութ
յուն, հա ղոր դակ ցա կան մո տե ցում, ա ռա ջադ րան քի հի ման 
վրա ու սու ցում, այլ ա ռար կա նե րի բո վան դա կութ յան և  օ տար 
լեզ վի միաս նա կան ու սումն ա ռութ յուն 

 Սույն հոդ վա ծը նպա տա կադր ված է ներ կա յաց նե լու անգ լե րե նի դա սա
վանդ ման ժա մա նա կա կից մո տե ցումն ե րը՝ մաս նա վո րա պես անդ րա դառ նա
լով այ սօր ար դեն մեծ ար դիա կա նութ յուն վա յե լող հա ղոր դակ ցա կան մո տեց-
մա նը, ա ռա ջադ րանք նե րի հի ման վրա դա սա վանդ ման մո տեց մա նը, ինչ պես 
նաև այլ ա ռար կա նե րի բո վան դա կութ յան և  օ տար լեզ վի միաս նա կան ու սում-
նա ռութ յա նը:  Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ շատ հա ճախ հան դի պում 
ենք վեր ջին նե րիս անգ լե րեն ան վա նումն ներն ու հա պա վումն ե րը, ո րոնք հա
մա պա տաս խա նա բար ներ կա յա նում են հետև յալ կերպ՝ Communicative Lan
guage Teaching (CLT), TaskBased Language Teaching (TBLT), Content and Lan
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guage Integrated Learning (CLIL):  Հոդ վա ծի հիմն ա կան խնդիրն է ներ կա յաց նել 
դա սա վան դե լու և  սո վո րե լու գոր ծըն թա ցի սահ ման մա նումն ու վեր լու ծութ
յու նը, ինչ պես նաև տվյալ գոր ծըն թացն ա պա հա վող այն պի սի գոր ծոն ներ, 
ինչ պի սիք են սո վո րող նե րի կա րիք նե րը, խթա նու մը, ու սումն ա ռութ յան ո ճը և 
 դա սա վան դող նե րի ի րա զե կութ յուն նե րը: Ու սումն ա ռութ յան գոր ծըն թա ցը մե
ծա պես կախ ված է դա սա վան դող նե րից և  սո վո րող  նե րից, ո րոնք ու նեն ի րենց 
հա մա պա տաս խան դե րե րը, կա րիք ներն ու պա տաս խա նատ վութ յուն նե րը: 
Այս տեղ թերևս հի շա տա կե լի է Աբ րա համ  Մաս լո յի « Մար դու խթան ման տե
սութ յու նը» մարդ կա յին կա րիք նե րի վե րա բեր յալ:  Նա ներ կա յաց նում է հինգ 
մա կար դակ նե րից կազմ ված աս տի ճա նա կար գութ յուն1. 

Ա մե նա ցածր մա կար դա կում ներ կա յաց վում են մար դու բնա կան պա հանջ
մունք նե րը, իսկ դրա նից բարձր մա կար դակ նե րում ա ռա վել բարձր ար ժեք ներ 
են ներ կա յաց վում՝ անվ տան գութ յուն, սեր, պաշտ պա նութ յուն, հար գանք և  
այլն:  Կա րիք նե րի ա մե նա վե րին մա կար դակն ինք նի րա ցումն է, ո րը նե րա ռում 
է փաս տեր, նա խա պա շար մուն քե րի բա ցա կա յութ յուն, խնդիր նե րի լու ծում, 
բա րո յա կա նութ յուն և ս տեղ ծա գոր ծա կա նութ յուն: 

Ու սումն ա ռութ յան գոր ծըն թա ցում անհ րա ժեշտ է նկա տի առ նել, որ սո
վո րող նե րի վե րին պա հանջ նե րը կա րող են բա վա րար վել, ե թե ցածր մա կար
դա կում գտնվող պա հանջ նե րը մե ծա պես բա վա րար ված են:  Բա վա րար  վա ծութ յան 
մա կար դա կը սահ մա նում է սո վո րող նե րի՝ օ տար լե զու սո վո րե լու խթան վա
ծութ յան աս տի ճա նը: Խ թա նու մը, որ պես ու սումն ա ռութ յան գոր ծըն թա ցի հեն
քա յին գոր ծոն, սահ ման վում է որ պես ներ քին մի մղում, որն ուղ ղորդ ված է 

1  Maslow A. H. 1943. A Theory of Human Motivation. Psychological Review 50 1943, p.37096.
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կա տա րե լա գործ մա նը1: Ջ.  Հար մե րը շեշ տադ րում է ու սուց չի դե րը՝ դի տար
կե լով այն որ պես ու սա նող նե րի շա րու նա կա կան խթան ման հիմն ա կան գոր
ծոն2: Այս տեղ հատ կո րոշ վում են սո վո րե լու ո ճե րը, ո րոնք մե ծա պես կախ ված 
են սո վո րո ղի ան հա տա կա նութ յու նից, ճա նա չո ղա կան և  հո գե բա նա կան բնույ
թից: Այ սինքն՝ սո վո րե լու ո ճե րը պայ մա նա վոր վում են բա նա կա նութ յամբ և  
ին տե լեկ տով: Այս հա յե ցա կե տից ո լոր տի հե տա զո տող Հ.  Գարդ նե րը տար
բե րա կում է ին տե լեկ տի ութ տե սակ՝ լեզ վա բա նա կան, տրա մա բա նա կան, 
տա րա ծա կան, ե րաժշ տա կան, գե ղա գի տա կան, մի ջանձ նա յին, նե րանձ նա յին 
և  նա տու րա լիս տա կան3: 

Եվ ի վեր ջո, ու սումն ա ռութ յան գոր ծըն թա ցի նպա տակ նե րին հաս նե լու և  
ու սա նող նե րի պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու համար օ տար լեզ վի դա սա
վան դող նե րը պետք է ցու ցա բե րեն այն պի սի ի րա զե կութ յուն ներ, ո րոնք հեն
քա յին և  թի րա խա յին են յու րա քանչ յուր լավ ման կա վար ժի հա մար: Ըստ Մ. 
 Կե լիի յու րա քանչ յուր ման կա վարժլեզ վա բան պետք է ցու ցա բե րի չորս հիմ
նա կան ի րա զե կութ յուն ներ՝ ընդ հա նուր, գո յու թե նա կան, սո վո րե լու կա րո
ղութ յուն և  ռազ մա վա րա կան ի րա զե կութ յուն4: Ընդ հա նուր ի րա զե կութ յուն նե
րը հիմն ա կա նում միջմ շա կու թա յին և  անձ նա հո գե բա նա կան հիմք ու նեն և 
 նե րա ռում են ար ժեք ներ, հա վա տա լիք ներ ու կար ծիք ներ:  Միջմ շա կու թա յին 
հա յե ցա կե տից կար ևոր վում են մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րը, ժես տե
րի լե զուն, մշա կու թա յին տար բե րութ յուն ներն ու ար տե ֆակ տե րը: Ինչ վե րա
բե րում է սո վո րե լու և  ինք նակրթ վե լու կա րո ղութ յա նը, այս տեղ հարկ է հաշ
վի առ նել մաս նա գի տա կան զար գաց ման ինք նագ նա հա տա կա նը՝ ին տեգ
րաց նե լով նոր ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը նախ կին ու սումն ա կան հա մա տեքս
տե րին: Այս ա մե նը կա րող է ամ բող ջաց վել ռազ մա վա րա կան ի րա զե կութ յամբ, 
ո րը նե րա ռում է հմտութ յուն նե րի և  կա րո ղութ յուն նե րի պլա նա վո րում, գնա
հա տում և  ճիշտ հա ղոր դակ ցութ յան վա րում: 

Ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցում յու րա քանչ յուր դա սա վան դող պետք է հըն
թացս ցու ցա բե րի հետև յալ ի րա զե կութ յուն նե րը՝ ի րա կա նաց նե լով ո րո շա կի 
դե րեր և  հան դես գալ որ պես վե րահս կող, կազ մա կեր պող, գնա հա տող, խթա
նող, մաս նակ ցող, ռե սուրս, դա սա վան դող և  դի տորդ5:  Վե րո բեր յալ բո լոր 
գոր ծոն նե րը կա րող են ի րաց վել օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման հա մա պա
տաս խան մո տեց ման պա րա գա յում: 

 Վե րոնշ յա լի հա մա տեքս տում քննութ յան ենք առ նում անգ լե րե նի դա սա
վանդ ման ժա մա նա կա կից մո տե ցումն ե րը՝ կի զա կե տում ու նե նա լով սո վո
րող նե րի կա րիք նե րը, խթա նու մը, սո վո րե լու ո ճը և  դա սա վան դո ղի ի րա զե
կութ յուն նե րը: Դ րան ցից ա ռա ջի նը դա սա վանդ ման հա ղոր դակ ցա կան մո տե
ցու մը ա ռա վել կար ևո րում է լեզ վի գոր ծա ռույթ նե րը, քան կան ոն ներն ու 

1  Harmer J. 2001. The Practice of English Language Teaching. London: Longman. 
2  Ibid p. 52.
3 Gardner H. 1999. Intelligence Reframed. New York: Basic Books.
4 Kelly M., Grenfell M., Allan R., Kriza C., McEvoy W. 2004. European Profile for Language Teacher Education 
– A Frame of Reference. A Report to the European Commission Directorate General for Education and Culture.
5  Harmer J. 2001. The Practice of English Language Teaching. London: Longman., p. 52.
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բա ռա պա շա րը:  Հաղոր դակ ցա կան մո տեց ման հիմն ա կան սկզբունքն է սո
վո րեց նել ու սա նող նե րին կի րա ռել լեզ վա կան ձևե րը տար բեր հա մա տեքս տե
րում և  տար բեր նպա տակ նե րով1:  Հա ղոր դակ ցա կան մո տեց ման հիմն ա կան 
սկզբունք ներն են հա ղոր դակ ցա կան փո խազ դե ցութ յու նը, ակ տիվ ներգ րավ
վա ծութ յու նը, հա մա պա տաս խան նյու թե րի ընտ րութ յու նը, անգ լե րե նի դա
սա վան դու մը անգ լե րե նով, սխալ նե րի գի տակ ցու մը և  ըն դու նու մը: Այս մո
տեց մամբ դա սա վան դու մը կար ևո րում է ի րա կան հա ղոր դակ ցութ յու նը, հա
ղոր դակ ցա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ վա ծութ յու նը, որ տեղ, սա կայն, լեզ
վա կան կա նոն նե րի ճշգրտոութ յու նը այն քան էլ կար ևոր չէ:  Հա ղոր դակ ցա կան 
մո տեց մամբ դա սա վան դու մը են թադ րում է դե րա յին խա ղեր և  մո դե լա վո րում. 
դա սապ րո ցե սի ըն թաց քում սո վո րող նե րը պետք է ցան կա նան հա ղոր դակց
վել: Ջ.  Հար մե րի դի տարկ մամբ ու սա նող նե րը պետք է ու նե նան հա ղոր դակ
ցութ յան նպա տակ, պետք է կենտ րո նա նան ի րենց ար տա բե րած նյու թի բո
վան դա կութ յան վրա, այ սինքն՝ հարկ է ցու ցա բե րել ի րա զե կութ յուն ոչ թե 
լեզ վա կան կա ռուց ված քի, այլ հենց լեզ վի բազ մա զա նութ յան մա սին: 

 Հա ջորդ ժա մա նա կա կից մո տե ցու մը, ո րը խրա խուս վում է կի րա ռել, 
ա ռա ջադ րան քի վրա հիմ ված ու սու ցում (TaskBased Learning) է, որն ա ռա
ջար կել է հնդկա կան դպրոց նե րից մե կում իր հե տա զո տութ յունն ի րա կա
նաց նող Ն. Պ րաբ հուն: Ն րա հիմն ա կան ա վանդն այն է, որ լեզ վի կա ռուց
ված քի փո խա րեն սո վո րող նե րին հարկ է հանձ նա րա րել որ ևէ ա ռա ջադ
րանք կամ խնդիր, ո րը նրանք կլու ծեն2: Այս ա ռու մով, փաս տո րեն, շեշ տը 
պետք է դրվի լեզ վի կի րառ ման վրա՝ որ պես ի րա կան աշ խար հի պա հանջ
նե րի բա վա րար ման մի ջոց: Խ թա նու մը դառ նում է այն հիմն ա կան ու ժը, որն 
ուղ ղոր դում է ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցը:  Լե զուն այս տեղ կի րառ վում է 
հա ղոր դակ ցա կան սա հու նութ յան, և  ոչ թե կա նո նա յին ճշգրտութ յան հա
մար: Ի տար բե րութ յուն հա ղոր դակ ցա կան մո տեց ման, ո րը ա վե լի շատ փի
լի սո փա յութ յուն և  ուղղ վա ծութ յուն է, ա ռա ջադ րանք նե րի վրա հիմն ված ու
սու ցու մը սկզբունք նե րի և  գոր ծըթ նաց նե րի մի հա մա կարգ է, ո րը գոր ծի է 
դնում այդ փի լի սո փա յութ յունն ու ուղղ վա ծութ յու նը: Ա ռա ջադ րանք նե րի հի-
ման վրա դա սա վանդ ման հա մա տեքս տում դա սապ րո ցե սում ներ կա յաց վում 
է մի հանձ նա րա րութ յուն է, ո րը ու սա նող նե րը պետք է մշա կեն գոր ծա բա
նո րեն ցան կա լի վերջ նարդ յուն քին հաս նե լու հա մար3: 

Օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում օգ տա գործ վում են և՛ ման
կա վար ժա կան, և՛ լեզ վա բա նա կան ա ռա ջադ րանք ներ:  Ման կա վար ժա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րի հիմն ա կան թի րա խը ի մաստն է, մինչ դեռ լեզ վա բա նա
կա նը կենտ րո նա նում է ձևի խա թար ման վրա: Ա ռա ջադ րանք նե րը սո վո րա
բար ու նե նում են ոչ լեզ վա կան վերջ նարդ յունք ներ, բայց վար ժութ յուն նե
րը միտ ված են ձևա վո րե լու լեզ վա կան վերջ նարդ յունք ներ: Այս հա յե ցա կե
տից ո լոր տի հե տա զո տող Ջ. Ու լի սիը ա ռա ջար կում է ե րեք հիմն ա կան փու
լեր՝ նա խաա  ռա ջադ րանք, ա ռա ջադ րան քի շրջա նա կը և  լեզ վի կի րա ռու մը: 

1 Harmer J. 2001. The Practice of English Language Teaching. London: Longman., p. 84.
2 Prabhu, N.S. 1987. Second Language Pedagogy. Oxford: Oxford University Press.
3 Ellis R. 2003. TaskBased Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.
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 Նա խաա ռա ջադ րան քում դա սա վան դո ղը լսա րա նի հե տաքրք րութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում ընտ րում է մի թե մա՝ ա ռանձ նաց նե լով թե մա յին վե րա բե րող 
կի րա ռե լի բա ռերն ու ար տա հայ տութ յուն նե րը:  Բուն ա ռա ջադ րան քի շրջա նա
կում սո վո րող ներն ի րա կա նաց նում են ա ռա ջադ րան քը խմբե րով կամ զույ
գե րով, իսկ ու սու ցի չը ղե կա վա րում է այդ գոր ծըն թա ցը:  Լեզ վի կի րառ ման 
փու լում սո վո րող նե րը գոր ծա ռում են ո րո շա կի լեզ վա կան տար րեր, ո րոնք 
պա հան ջում է ա ռա ջադ րան քը1: 

 Լեզ վի դա սա վանդ ման հա ջորդ կար ևոր մո տե ցու մը այլ ա ռար կա նե րի 
բո վան դա կութ յան և  օ տար լեզ վի միաս նա կան ու սում ա ռութ յունն է, որ տեղ 
ներ  կա յաց վում են բո լոր այն մե թոդ նե րը, ո րոն ցով այլ ա ռար կա նե րը դա սա
վանդ վում են օ տար լեզ վով: Այս մո տեց մամբ ու սու ցա նու մը են թադ րում է 
եր կա կի նպա տակ՝ մի կող մից ի րա կա նաց վում է բո վան դա կա յին ու սու ցում, 
մյուս կող մից՝ օ տար լեզ վի հա մա ժա մա նակ ա ու սու ցում:  Լեզ վի մա սին գի
տե լի քը դառ նում է այլ ա ռար կա յի բո վան դա կութ յան ու սումն ա սի րութ յան 
մի ջոց և խ թա նում է սո վո րել բնա կան հա մա տեքս տայ նաց ված լե զուն: Այս 
մո տեց ման ա մե նա կար ևոր ա ռա վե լութ յու նը երկ լե զու մշա կույ թի կեր տումն 
է և  միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցութ յան ըն կա լու մը: Ու սումն ա կան գոր ծըն
թա ցում բա րե լավ վում են թի րախ լեզ վի վե րա բեր յալ ի րա զե կութ յուն նե րը՝ 
նպաս տե լով մայ րե նի և  օ տար լե զու նե րի մա սին գի տակ ցութ յան բարձ րաց
մա նը2:  Դա սա վանդ ման այս մո տեց ման ներդ րու մը հիմն վում է չորս հիմն ա
կան սկզբունք նե րի վրա՝ ճա նա չո ղութ յուն, հան րայ նա ցում, հա ղոր դակ ցութ
յուն և մ շա կույթ: Այլ ա ռար կա նե րի բո վան դա կութ յան և  օ տար լեզ վի միաս
նա կան ու սումն ա ռութ յան հա մա տեքս տում լեզ վի ու սուց ման չորս հմտութ
յուն ներն էլ հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են (ունկնդ րում, ըն թեր ցա նութ յուն, 
գրա վոր խոսք և  բա նա վոր խոսք): Սույն մո տեց ման արդ յու նա վետ ի րա կա
նաց ման և  ներդր ման հա մար Լ.  Վիլ կան սեյ նը ա ռանձ նաց նում է այն պի սի 
հիմն ա կան ա ռա ջադ րանք ներ, ինչ պի սիք են դա սըն թա ցի կազ մա կերպ վա
ծութ յու նը, մե թո դա բա նութ յու նը, ի րա զե կութ յուն նե րի զար գա ցու մը, դա սա
վան դե լու և  սո վո րե լու մի ջա վայ րը3: 

Այս պի սով, ժա մա նա կա կից աշ խար հի դա սա վանդ ման մար տահ րա վեր
նե րից ել նե լով՝ արդ յու նա վետ ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը 
մե ծա պես՝ կախ ված է ու սա նող նե րի խթան վա ծութ յու նից, ճիշտ դա սա
վանդ ման մո տեց ման ընտ րութ յու նից, հանձ նա րա րութ յուն նե րից և ն յու թե
րից, ո րոնք սահ ման վում են ու սա նող նե րի հո գե բա նա կան բնու թագ րիչ նե
րով, ինչ պի սիք են սո վո րե լու ո ճը և  ին տելկ տի տե սա կը: Ա ռա ջադր ված և 
քննված մո տե ցումն ե րից յու րա քանչ յու րը կա րող է կի րա ռե լի լի նել անգ լե
րե նի լսա րա նում թե՛ ա ռան ձին, և  թե՛ հա մադ րութ յամբ:  Սո վո րող նե րի կա
րիք նե րը ո րո շիչ են դառ նում հենց մո տեց ման ընտ րութ յամբ: 

1  Willis J. (1996). A Framework for TaskBased Learning. Oxford: Longman.
2  Hallet, W. 1998. “The bilingual triangle: Überlegungen zu einer Didaktik des bilingualen Sachfachunter
richts”. Praxis des Neusprachlichen Unterrichts 45, 115125.
3  Vilkancienė L. 2007. CLIL: Lithuanian Context. Language in Different Contexts. Research papers. Volume 2. 
Vilnius: Vilniaus pedagoginio uninersiteto leidykla, p. 41524.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО КАК 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье представлены современные подходы к преподаванию английского 
языка, такие как коммуникативный подход, командный метод, а также пред метно
языкавой интегрированный подход обучения. Главная проблема заключается в 
определении и анализе процесса преподавания и обучения, а также механизма 
обеспечения данных процессов, таких как потребности обучения, мотивация, 
стиль обучения и компетенция преподавателя. 

Ключевые слова: потребности, стимулы, осведомленность (компетенция), 
коммуникационный подход, командный метод обучения, предметноязыковое 
интегрированное обучение.
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MODERN APPROACHES OF TEACHING ENGLISH 
AS A FOREIGN LANGUAGE

The article reviews modern approaches in English Language Teaching (ELT): 
Communicative Language Teaching (CLT), TaskBased Language Teaching (TBLT), 
and Content and Language Integrated Learning (CLIL). It presents the definition, 
analysis and evaluation of the teaching/ learning process and the factors deter
mining its success: students’ needs, motivation, learning style, and type of intel
ligence as well as teachers’ competences.

Key Words: needs, motivation, learning style, intelligence, competence, 
Communicative Language Teaching, TaskBased Language Teaching, and Content 
and Language Integrated Learning.
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