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Համապատասխան եզրույթի հետ կապված 
հետաքրքիր տեղեկատվություն կամ 
պատմություն

Հարց, որի պատասխանը տրված չէ Ձեռնարկում 
և ընթերցողը այն պետք է ինքնուրույն գտնի այլ 
աղբյուրներից

Եզրույթի վերաբերյալ հարց և պատասխան 

Ինտերնետային կայքի հասցե, որտեղ 
համապատասխան եզրույթի վերաբերյալ առկա 
է առավել մանրամասն տեղեկատվությունը



Ազատ առևտրային գոտի
Ազատ առևտրային գոտին տնտեսական քաղաքականության ձև է, որի 
դեպքում այդ գոտու մասնակից-պետությունների իշխանությունները 
միմյանց միջև ապրանքաշրջանառության ժամանակ չեն կիրառում 
մաքսատուրքեր ներմուծման նկատմամբ և սուբսիդավորում՝ 
արտահանման նկատմամբ: Սակայն դա չի նշանակում, որ 
պետությունն ընդհանրապես հրաժարվում է ներմուծման ու 
արտահանման նկատմամբ հսկողությունից կամ դրանց նկատմամբ 
հարկեր կիրառելուց: Կոնկրետ պետության տեսանկյունից կարող է 
շահավետ լինել առևտրային սահմանափակումների կիրառումը, եթե 
տվյալ պետությունը գերազանցապես ներմուծող է կամ, հակառակը, 
արտահանող է: Գործնականում, սակայն, տեղական, հայրենական 
արտադրության պետական պաշտպանությունը կարող է շահավետ 
լինել միայն հասարակության մի մասի համար և կորստաբեր՝ 
մյուսների համար: Երկրներն ընտրում են տնտեսական ինտեգրման 
այս տեսակը, եթե նրանց տնտեսությունները փոխլրացնող են, իսկ 
մրցակցայինի դեպքում` նրանք շահագրգռված չեն լինի այդպիսի 
գոտու ստեղծման մեջ:  

Ի տարբերություն մաքսային միության, ազատ առևտրի գոտու 
յուրաքանչյուր մասնակից-պետություն պահպանում է երրորդ 
երկրների նկատմամբ ինքնուրույն առևտրային ռեժիմ սահմանելու 
իրավունքը: Անդամ-երկրների միջև պահպանվում են մաքսային 
սահմանները, պետական սահմանը հատող ապրանքների ծագման 
նկատմամբ վերահսկողությունը:

Ընդհանուր առմամբ, ազատ առևտրի գոտու նպատակն է 
նվազեցնել միջպետական ապրանքափոխանակության վրա 
ազդող խոչընդոտները: Դեպքերի մեծ մասում այդ պայմանագրի 
պայմանները տարածվում են բոլոր ապրանքների վրա: Գոտու ներքին 
կանոնակարգումը կարող է համակարգվել միջկառավարական 
կառույցների կողմից, որը տեղակայվում է անդամ-երկրներից 
մեկում: Սակայն կան դեպքեր, երբ այդպիսի կառույց չի ստեղծվում 
և միջպետական առևտրաշրջանառությունը կարգավորվում է 
անդամ-երկրների համապատասխան գերատեսչությունների 
ներկայացուցիչների հանդիպումների միջոցով: 

20-րդ դարից սկսած՝ բազմաթիվ պետություններ ավելի ու ավելի 
են կրճատում միջազգային առևտրի մաքսային խոչընդոտներն 
ու արժութային սահմանափակումները: Այդուհանդերձ, այլ 
սահմանափակումներ կարող են լինել հավասարապես շահավետ: 
Օրինակ, կոնկրետ պայմաններում պետությունների համար կարող 
են ավելի նպատակահարմար ու շահավետ լինել քվոտավորումն 
ըստ ապրանքատեսակի և ներմուծման երկրի կամ հայրենական 
արտադրության առանձին ապրանքատեսակների սուբսիդավորումը:



Ազատ առևտրի գոտու առավել հայտնի օրինակներից են Ազատ 
առևտրի հյուսիսամերիկյան գոտին (ՆԱՖՏԱ) ԱՄՆ-ի, Կանադայի 
և Մեքսիկայի միջև,  Ազատ առևտրի եվրոպական ասոցիացիան 
Իռլանդիայի, Լիխտենշտեյնի, Նորվեգիայի և  Շվեյցարիայի միջև, 
ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտին, որն ստորագրվել է ԱՊՀ երկրների 
կողմից 2011թ. և ուժի մեջ է մտել 2012թ.: 2012 թ. դրությամբ այդ 
համաձայնագրին են միացել Ռուսաստանը, Բելառուսը, Ուկրաինան 
և Հայաստանը: Վերջինիս հայտարարված նպատակներից են 
ազատ առևտրի համընդգրկուն ռեժիմի ներմուծումը, միջպետական 
ապրանքաշրջանառության հետագա զարգացումը, գործող 
սահմանափակումների աստիճանական վերացումը, այդ թվում՝ 
հումքի ներմուծման և պատրաստի արտադրանքի արտահանման 
ոլորտներում: Կարևոր են նաև էներգետիկ պաշարների առևտրի 
դյուրացմանը և տրանսպորտային ցանցի ձևավորմանը վերաբերող 
դրույթները: 

2009 թ. մեկնարկած Եվրոպական միության «Արևելյան 
գործընկերություն» ծրագրի շրջանակներում ևս նախատեսվում է 
գործընկեր-պետությունների (առայժմ՝ Ուկրաինայի, Մոլդովայի, 
Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի) հետ կնքել խորը և 
համապարփակ առևտրի մասին պայմանագիր, ինչի արդյունքում 
Եվրոպական միության և այդ պետությունների միջև կստեղծվի 
ազատ առևտրի գոտի: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 
նաև Եվրոպական միության տարածք այդ երկրների բնակչության 
որոշ խմբերի (օրինակ, գիտնականներ, ուսանողներ, բիզնեսմեններ, 
լրագրողներ, քաղաքական գործիչներ) ներկայացուցիչների մուտքի 
վիզային ռեժիմի ազատականացում, դյուրացում: 

Տե՛ս նաև Առևտրային պայմանագիր, Եվրոպական միություն, Անկախ 
պետությունների համագործակցություն:

Ազատականություն (լիբերալիզմ)
Ազատականությունը (լիբերալիզմ) տնտեսական և քաղաքական 
գաղափարախոսություն է, որը մարդուն դիտում է որպես 
բացարձակ արժեք, գերակայություն է տալիս նրա իրավունքներին 
և ազատություններին: Ազատականությունը հանդես է 
գալիս հասարակական կյանքում պետական միջամտության 
սահմանափակման, ազատ ձեռնարկատիրական գործունեության և 
քաղաքացիական հասարակության ամրապնդման օգտին:      

Ազատականության հիմնարար սկզբունքներն են.

1. մարդու բնական և քաղաքացիական իրավունքների 
գերակայությունը,

Եվրոպական միության «Արևելյան 
գործընկերություն» ծրագիր, տե՛ս` 
http://www.eeas.europa.eu/eastern/
index_en.htm
http://www.easternpartnership.org/

Անկախ պետությունների 
համագործակցություն, տե՛ս`
http://www.e-cis.info/
 



2. իրավահավասարությունն ու օրենքի առջև բոլորի 
հավասարությունը,

3. շուկայական տնտեսությունը,

4. հանրային կյանքին պետության միջամտության 
սահմանափակումը և պետական իշխանության 
թափանցիկությունը: 

Գոյություն ունեն ազատականության մի քանի հոսանքներ, որոնք 
երբեմն հակասում են միմյանց: 

•	 Դասական (տնտեսական) ազատականությունը գտնում 
է, որ բոլոր իրավունքները պետք է կենտրոնացված լինեն 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ձեռքում, իսկ 
պետությունը պետք է միջամտի միայն այդ իրավունքների 
պաշտպանությանը: 

•	 Սոցիալական ազատականությունը գերակայություն է տալիս 
հնարավորությունների հավասարությանը (տե՛ս Հավասար 
հնարավորություններ) և տնտեսական շահագործման 
բացառմանը,

- «Երրորդ սերնդի ազատականությունն» ուշադրությունը 
կենտրոնացնում է շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
(տե՛ս Բնապահպանություն) խնդիրներին և ունի 
հակագլոբալիստական (տե՛ս Համաշխարհայնացում) 
ուղղվածություն,

- Քաղաքական ազատականությունն ուշադրությունը 
կենտրոնացնում է անձի քաղաքական և տնտեսական 
ազատությունների, ազատական ժողովրդավարության, 
համընդհանուր ընտրական իրավունքի, օրենքի 
գերակայության հարցերի վրա:

Ազատականության այս հոսանքների միջև կան որոշ հակասություններ: 
Օրինակ, տնտեսական ազատականները գտնում են , որ մարդու 
բնական իրավունքները կարող են խախտել նրա քաղաքացիական 
իրավունքները: Նրանք կողմնակից են օրինականության 
պահպանման, անվտանգության և պաշտպանության հարցերում 
պետության միջամտության սահմանափակմանը: Դրան հակառակ, 
սոցիալական ազատականները գտնում են , որ պետության 
հիմնական խնդիրը հենց սոցիալական պաշտպանության և 
կայունության ապահովումն է, իսկ դա ենթադրում է` հանրային 
կյանքին պետական բավական մեծ միջամտություն: Դրա փոխարեն, 
«երրորդ սերնդի ազատականությունն» ավելի շատ կենտրոնացած 
է համաշխարհայնացման բացասական կողմերի դեմ պայքարի, 



բնապահպանական խնդիրների, քան բուն քաղաքական կամ 
տնտեսական կացութաձևի հարցերի վրա: 

Ազատականության բոլոր նշված ձևերը ենթադրում են իշխանության 
և անհատների միջև հավասարակշռված պատասխանատվություն, 
որում պետության գործառույթները պետք է սահմանափակված 
լինեն այն խնդիրներով, որոնք չեն կարող պատշաճ կերպով լուծվել 
մասնավոր հատվածի կողմից: 

Տե՛ս նաև Գաղափարախոսություն, Պահպանողականություն, Աջեր, 
Ձախեր:

Ազատություն
Ազատությունը գաղափար է, իրավիճակ, որն արտացոլում է 
անհատի վերաբերմունքն իր գործողությունների նկատմամբ: Այն 
մարդու ընտրության հնարավորությունն է՝ գործելու իր անձնական 
հետաքրքրություններին, նպատակներին համապատասխան, 
հիմնված իր գիտելիքների և փորձի վրա: 

Որոշ առումով, ազատությունը հակադրվում է անհրաժեշտությանը: 
Էթիկայում ազատություն հասկացությունը  կապված է մարդու 
ազատ կամքի առկայության հետ: Կամքի ազատությունը մարդու 
վրա դնում է պատասխանատվություն և ստիպում արժևորել իր 
խոսքն ու արարքները: Այս առումով էթիկան  ուղղված է մարդու 
կողմից իր ազատության գիտակցմանը և վերջինիս հետ կապված 
պատասխանատվության գիտակցմանը: 

Իրավունքի մեջ ազատությունը կապված է ոչ միայն սուբյեկտի կողմից 
իր արարքների համար ընդհանրապես պատասխանատվություն 
կրելու, այլև այդ պատասխանատվության աստիճանի հետ: Այս 
իմաստով ազատությունը սահմանադրությամբ կամ այլ իրավական 
ակտերով ամրագրված մարդու կողմից որոշակի վարքի դրսևորման 
հնարավորությունն է (օրինակ` խոսքի, դավանանքի ազատությունը): 

Քաղաքացիական ազատությունները վերաբերում են կոնկրետ 
անհատներին, սակայն կարող են արտահայտել ինչպես 
անհատական, այնպես էլ խմբային իմաստներ: Այդպիսիք են, օրինակ, 
խղճի, կրոնի, խոսքի, մամուլի, հավաքների ու միավորումների 
ազատությունները: Դրանք նաև համալրվում են` անձի և նրա 
սեփականության անձեռնմխելիության, պատշաճ ընթացակարգով 
դատավարության, արդարադատության, սեփականության, 
ինքնապաշտպանության և այլ իրավունքներով: Քաղաքացիական 
ազատություններն ու իրավունքներն ամրագրվում են ինչպես 

Գոյություն ունեն 
անձի իրավունքներն 
ու ազատությունները 
կարգավորող ազգային և 
միջազգային մեխանիզմներ: 
Ազգային մեխանիզմներն 
ամրագրված են երկրների 
սահմանադրություններում 
և օրենքներում, իսկ 
միջազգայինները՝ միջազգային 
տարբեր կոնվենցիաներում, 
հռչակագրերում: Վերջիններից 
են, օրինակ, ՄԱԿ-ի Մարդու 
իրավունքների համընդհանուր 
հռչակագիրը (1948 թ.), Մարդու 
իրավունքների պաշտպանության 
եվրոպական կոնվենցիան (1950 թ.)

Ազատության 
հարաբերականությունն 
արտացոլված է թևավոր դարձած 
այս արտահայտության մեջ. «Իմ 
ազատությունն ավարտվում է 
այնտեղ, որտեղ սկսվում է քո 
ազատությունը»: Որտեղի՞ց է ծագել 
այդ արտահայտությունը:



միջազգային պայմանագրերում, այնպես էլ պետությունների ազգային 
իրավական համակարգերում:

Քաղաքական ազատությունները հանդիսանում են 
ժողովրդավարության միջուկը և ժողովրդավարական 
հասարակության կարևորագույն առանձնահատկություններ: 
Դրանք բնութագրվում են որպես ամեն տեսակ ճնշումից, 
հարկադրանքից անկախ քաղաքական հարաբերություններ: Դրանք 
հիմնականում վերաբերում են քաղաքական կյանքում անձին տրվող 
ազատություններին և սերտորեն կապված է քաղաքացիական 
ազատության և մարդու իրավունքների հայեցակարգի հետ:

Գոյություն ունի ազատության երկակի ընկալում՝ բացարձակ և 
հարաբերական: Բացարձակ ազատությունը ենթադրում է, որ 
անձի գործողությունների, վարքի վրա չկա որևէ սահմանափակում, 
իսկ հարաբերականը ենթադրում է, որ անհատի ազատությունը 
նորմավորված է՝ հենվում է ինչ-որ նորմերի համակարգի վրա, 
ինչպիսիք են` օրենքները, ավանդույթները, էթիկան: Ըստ այդմ, 
անձի և նրա կամքի ազատությունը նրա վրա պարտավորություն, 
պատասխանատվություն է սահմանում՝ կանոնակարգելով նրա 
վարքն ու խոսքը հասարակության մեջ: Սակայն ազատությունը 
չի կարող լինել բացարձակ, անսահմանափակ: Չի կարելի ապրել 
և գործել հասարակության և պետության մեջ ու լինել միանգամայն 
ազատ նրանից, առկա պետական ու հասարակական նորմերից:  Այդ 
պատճառով, իրականության մեջ մարդու, քաղաքացու ազատությունը 
սահմանափակված է: 

Տարբեր մշակույթներում ազատությունը տարբեր կերպ է 
ընկալվում և տարբեր արժեք ունի: Քաղաքականապես հասուն 
է այն հասարակությունը, որում, մի կողմից, անձն օրենսդրորեն 
օժտված է ազատությունների ողջ «փաթեթով» և ունի դրանք 
կյանքում իրագործելու հնարավորություն, բայց, մյուս կողմից, 
ազատության տիրապետումն այդ անձն ընկալում է նաև որպես 
համարժեք պատասխանատվություն ու ինքնասահմանափակում 
հասարակության մյուս անդամների հետ հարաբերություններում: 

Տե՛ս նաև Ժողովրդավարություն, Ժողովրդավարական համակարգ, 
Քաղաքացիական հասարակություն:



Ազատություն
Ցանկացած հասարակություն և պետություն կարող է կոչվել 
ժողովրդավարական միայն այն դեպքում, երբ դրանցում մարդն 
ազատ է, նրա բնական իրավունքներն ու ազատությունները ճանաչվել 
են բարձրագույն արժեք և երաշխավորված են իրականում։ Մարդու 
բնական ազատությունն ամենից առաջ վերաբերում է նրա անձին։ 
Ազատության այդ կողմն անվանում են անձնական ազատություն։ 
Մարդն ի ծնե ազատ է, ազատ ստրկությունից, ճորտությունից, 
խտրականությունից, ունի ներքին` հոգևոր ինքնավարություն։ 
Քանի որ մարդը միաժամանակ և’ կենսաբանական (ֆիզիկական), 
և’ հոգևոր էակ է, ապա անձնական ազատությունը ենթադրում է 
մարդու արտաքին` ֆիզիկական և ներքին` հոգևոր ազատությունն 
ու ինքնավարությունը։ Անձնական ազատությունն արտահայտում 
և երաշխավորում են Սահմանադրությամբ ամրագրված անձնական 
իրավունքները։ Սակայն անհատի ազատությունն ունի ոչ միայն 
անձնական, այլև տնտեսական ու քաղաքական առումներ։

Ազատությունից զրկելը
Ազատազրկումը հիմնական 
քրեական պատժատեսակներից 
է, որը նշանակվում է 
հանցանք կատարած անձանց 
նկատմամբ դատարանի 
դատավճռով։ Ազատազրկման 
դատապարտված անձին 
հարկադրաբար մեկուսացնում 
են հասարակությունից 
դատավճռով սահմանված 
ժամկետով։ Ազատազրկումը 
լինում է որոշակի ժամկետով (3 
ամսից մինչև 20 տարի: Տարբեր 
երկրներում ժամկետները 
տարբեր են:) և ցմահ՝ 
կախված հանցագործության 
վտանգավորության աստիճանից։ 

Ազատազրկման դատապարտված անձինք ազատազրկումը կրում են 
հատուկ քրեակատարողական ուղղիչ հիմնարկներում։

Ազատությունից զրկելը, որը կատարվում է ապօրինաբար, 
ոչ թե օրենքով սահմանված կարգով, հանցանք է։ Այն որպես 
հանցագործություն ուղղված է մարդու անձնական ազատության 
դեմ։ Այդ հանցագործությունը կարող է կատարվել մեկուսացված 
շինությունում պահելու կամ կապկպելու, կամ շինությունից դուրս 

Մարդու ազատության 
արտահայտման ձևերից են 
տնտեսական և սոցիալական 
իրավունքները։ Այնտեղ, որտեղ 
չկա սեփականություն, չկա և 
սկզբունքորեն անհնարին է 
ազատությունը։ Հետևաբար, 
մարդը պետք է լինի ազատ 
սեփականության ձևի, 
աշխատանքի ընտրության 
հարցում։ Պետությունը 
պարտավոր է բոլորի համար 
ստեղծել պայմաններ` 
գործադրելու իր ուժերը և 
ջանքերը, օգտագործել իր 
տնտեսական իրավունքները՝ 
իր սոցիալական 
պահանջմունքները 
բավարարելու համար։

1. Ի՞նչ է ազատությունը Ձեր 
կարծիքով։ Կարո՞ղ է այն ի չարս 
գործադրվել։
2. Արդյո՞ք ազատությունն ունի 
սահմաններ։ Ազատության ո՞ր 
սահմանն է ավելի ազդեցիկ՝ 
արտաքին իրավակա՞նը, թե՞ 
ներքին բարոյականը։

Ո՞րն է անձնական 
ազատության և 
քաղաքական իրավունքների 
կապը։
Միայն անձնական 
ազատությունը բավարար 
չէ մարդու ազատ 
զարգացումն ապահովելու 
համար։ Ազատությունն 
ունի նաև քաղաքական 
կողմ։ Քաղաքական 
ազատությունից բխող 
իրավունքների օգտագործմամբ 
հասարակությունը հիմնադրում 
է իր պետական կառավարման 
համակարգը, վերահսկում է 
այն։



գալու արգելք սահմանելու միջոցով։

Տե՛ս նաև Հանցագործություն, Մեղադրանք, Քրեական օրենսգիրք, 
Անվճար իրավաբանական օգնություն, Փաստաբան:

Ազգ

Ազգ հասկացությունն ունի երկու իմաստ` քաղաքական և էթնիկ։ 
Քաղաքական իմաստով ազգ հասկացությունը հոմանիշ է ժողովուրդ 
հասկացությանը։ Օրինակ՝ ամերիկյան ազգ։ 

Էթնիկ իմաստով ազգը էթնոսոցիալական ընդհանրություն է, որին 
բնորոշ է իր նույնականության ինքնագիտակցությունը, այսինքն` 
պատմական ճակատագրի, հոգեբանության, բնավորության, 
ազգային, նյութական և հոգևոր արժեքների ընդհանրությունը, ինչպես 
նաև տարածքային, լեզվական և տնտեսական միասնությունը։ Ինչպես 
պետությունը, այնպես էլ ազգն օժտված է ինքնիշխանությամբ։ Ազգի 
ինքնիշխանության դրսևորման իրավական ձևը ազգի ինքնորոշման 
իրավունքն է, որը միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքներից 
է։

Ազգային անվտանգության խորհուրդ
Ազգային անվտանգության խորհուրդը, որպես կանոն, պետության 
բարձրագույն պաշտոնատար անձին կից գործող խորհրդակցական 
մարմին է։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության` ազգային անվտանգության խորհուրդը 

Անձնական ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունքը 
բացարձակ չէ։ Սահմանադրությունը 
սահմանում է ազատությունից 
զրկելու դեպքերը, օրինակ՝ հանցանք 
կատարելու համար դատարանի 
կողմից անձին ազատազրկման 
դատապարտելը։ Ազատազրկման 
նպատակը հանցավոր անձին 
պատժելը և ուղղելն է կամ հանցանք 
կատարելու մեջ մեղադրվողին 
կալանավորելը, եթե դա անհրաժեշտ 
է անձի կողմից հանցանքի 
կատարումը կամ այն կատարելուց 
հետո նրա փախուստը կանխելու 
համար։

Ինչպես ցանկացած պատիժ, այնպես 
էլ ազատազրկումը կատարում 
է իրավախախտումների 
ընդհանուր և հատուկ կանխում։ 
Ին՞չ են դրանք։

Որո՞նք են անձնական 
ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունքի 
սահմանադրական երաշխիքները։
Անձին ապօրինաբար ազատությունից 
զրկելը համարվում է հանցանք։ 
Ազատությունից զրկված անձն իրեն 
հասկանալի լեզվով անհապաղ 
տեղեկացվում է պատճառների, իսկ 
քրեական մեղադրանք ներկայացվելու 
դեպքում՝ նաև մեղադրանքի մասին։ 
Մարդուն չի կարելի խուզարկել այլ 
կերպ, քան օրենքով սահմանված 
դեպքերում և կարգով։ 



ստեղծում և ղեկավարում է Հանրապետության Նախագահը։ Ըստ 
էության, Հայաստանում Ազգային անվտանգության խորհուրդը 
սահմանադրական մարմին է, որը քննարկում է ներքին և արտաքին 
քաղաքականության հարցերով Հայաստանի Հանրապետության 
անվտանգության ապահովման հարցերը։ 

Ազգային անվտանգության խորհրդի որոշումները Հանրապետության 
Նախագահի համար ունեն խորհրդատվական նշանակություն։ Դրանք 
կարող են կենսագործվել միայն Նախագահի հրամանագրերով։

Ազգային տոն
Ազգային տոնը կոնկրետ պետության կամ ազգի՝ պաշտոնապես, 
օրենսդրորեն ընդունված տոնն է: Այն, որպես կանոն, կապված է 
լինում պետականության հռչակման հետ: Ազգային տոնը նշվում 
է տվյալ պետության կամ ազգի զարգացման պատմության մեջ 
առավել նշանակալի որևէ օր կամ անկախության, պետականության 
հռչակման պաշտոնական օրը: Որպես կանոն,  տվյալ պետության 
ներսում այդ օրը համարվում է ոչ աշխատանքային: Ազգային տոնի 
կապակցությամբ պետության տարածքում կազմակերպվում են 
տոնակատարություններ: Առավել տարածված ազգային տոներն են 
Անկախության, Ազատության (Ազատագրման), Հանրապետության 
կամ Միապետության օրերը:

Հայաստանի և Արցախի հանրապետություններում տոներն 
ու հիշատակի օրերը հայոց պատմության կարևորագույն 
իրադարձությունների և համազգային հիշատակի օրերն են, 
ինչպես նաև` որոշ ժողովրդական ավանդական, եկեղեցական 
ու մասնագիտական տոները: Իրենց նշանակությամբ հիշարժան 
են, մասնավորապես, Անկախության տոնը (սեպտեմբերի 21), 
Հանրապետության օրը (մայիսի 28), Հաղթանակի և խաղաղության 
տոնը (մայիսի 9), Բանակի օրը (հունվարի 28), Արցախի վերածննդի 
օրը (փետրվարի 20), Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը 
(ապրիլի 24), Երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օրը (դեկտեմբերի 
7), Մայրության և գեղեցկության տոնը (ապրիլի 7): Դրանց կողքին 
մեծ ժողովրդականություն են վայելում նաև այնպիսի եկեղեցական 
ու ժողովրդական տոներ, ինչպիսիք են Ամանորը, Տրընդեզը, 
Վարդավառը, Սուրբ Սարգիսը, Ծաղկազարդը, Զատիկը:

Քաղաքակիրթ պետություններում 
տարբեր ազգային, էթնիկական, 
կրոնական խմբեր համատեղ 
խաղաղ գոյակցում են։ 
Սակայն կան երկրներ, 
որտեղ ներքին էթնիկական 
հակամարտություններն ուղեկցվում 
են բռնությամբ, հազարավոր 
մարդկանց տառապանքներով, 
բնակչության տեղահանությամբ, 
տնտեսական քայքայմամբ։ 
Աշխարհում արդեն տասնամյակներ 
առկա են ազգամիջյան բախումները, 
որոնք երբեմն հանգեցնում են 
էթնիկական զտումների։

1. Ձեր շրջապատում կա՞ն 
այլազգիներ։ Որո՞նք են 
Ձեր ընդհանրությունները և 
տարբերությունները։
2. Ի՞նչ էր միջնադարյան 
մահմեդական օտարատեցությունը։

Ազգից և պետությունից բացի 
ինքնիշխան են համարում 
նաև ժողովրդին։ Ի՞նչ է ժողովրդի 
ինքնիշխանությունը։
Ժողովրդի ինքնիշխանությունը 
նրա որպես իշխանության աղբյուրի 
և կրողի գերակայությունն է։ 
Ժողովուրդն իրեն պատկանող 
իշխանությունն իրականացնում 
է ինչպես անմիջապես, 
այնպես էլ իր կողմից ընտրված 
ներկայացուցչական մարմինների 
միջոցով։  

Ազգային անվտանգության խորհրդի 
կայք, տե՛ս` http://www.nsc.am

Հայաստանում նշվող ազգային-
պետական, եկեղեցական և 
ժողովրդական տոների մի մասին 
կարելի է ծանոթանալ այստեղ`
http://www.encyclopedia.am/pages.
php?bId=2&hId=1396



Ազգային փոքրամասնություն
Ազգային կամ էթնիկ փոքրամասնությունը որևէ պետության 
տարածքում ապրող և այդ պետության քաղաքացի հանդիսացող 
որևէ էթնիկ խումբն է, որը, սակայն, չի պատկանում բնակչության 
մեջ մեծամասնություն կազմող էթնոսին: Որպես կանոն, ազգային 
փոքրամասնությունը սահմանվում է որպես մարդկանց մի խումբ, 
որը`

1. թվաքանակով ավելի փոքր է, քան տվյալ պետության մնացած 
բնակչությունը,

2. չունի գերիշխող դիրքեր տվյալ հասարակության մեջ,

3. ունի բնակչության մեծամասնությունից տարբերվող մշակույթ, 
լեզու, կրոն, ռասա և  այլն,  

4. ունի երկարաժամկետ ներկայություն այն տարածքում, որտեղ 
ապրում է տվյալ պահին, 

5. որի անդամներն այն պետության քաղաքացի են, որտեղ նրանք 
փոքրամասնության կարգավիճակ ունեն:

Կան նաև մի քանի հատկանիշներ, որոնց հիման վրա բնորոշվում են 
էթնիկ փոքրամասնությունները: Դրանք են.

- տվյալ խմբի ներկայացուցիչների կողմից ինքնանույնացումը, 
ինքնագիտակցումը որպես ազգային փոքրամասնություն,

- ծագումը,

- հստակ արտահայտվող մշակութային բնութագրիչները, 
մասնավորապես, ընդհանուր լեզուն,

- այնպիսի սոցիալական կազմակերպվածության գոյությունը, որի 
շնորհիվ խմբի անդամները հաղորդակցվում են խմբի ներսում և 
հասարակության այլ խմբերի հետ:

Ազգային փոքրամասնություններ գոյություն են ունեցել հնագույն 
ժամանակներից: Պատմության ընթացքում նրանք բախվել 
են տարբեր խնդիրների, որոնց արդյունքում նրանց մի մասն 
անհետացել է, նրանց մշակույթը՝ վերացել: Նրանց վերացման 
համար պատճառ են հանդիսացել ինչպես ֆիզիկական ոչնչացումը 
կամ բռնի տեղահանությունները (հատկապես գաղութացման 
քաղաքականության արդյունքում), այնպես էլ գերիշխող մշակույթի 
կողմից նրանց մշակույթի աստիճանական «կլանումը»՝ ուծացումը: 
Ֆիզիկական բնաջնջման կամ բռնի տեղահանության վտանգը 

Հայաստանում ազգային 
փոքրամասնության 
կարգավիճակ ունեն 
եզդիները, քրդերը, ռուսները, 
հույները, ասորիները, 
հրեաները և այլն: Բնիկ 
ժողովրդի կարգավիճակ 
Հայաստանում  ունեն միայն 
հայերը: 
Հայաստանը ստորագրել 
և վավերացրել է 
Տարածաշրջանային 
լեզուների եվրոպական 
խարտիան (2002 թ.): 
Վրաստանը և Թուրքիան չեն 
ստորագրել, իսկ Ադրբեջանը 
ստորագրել, սակայն չի 
վավերացրել այդ խարտիան: 
Որտե՞ղ են էթնիկ 
փոքրամասնություն 
հանդիսանում հայերը:

Որո՞նք են Ադրբեջանի բնիկ 
ժողովուրդները:
 

Ադրբեջանի 
Հանրապետությունում բնիկ 
ժողովուրդ են համարվում 
կովկասյան ծագում ունեցող 
լեզգիները, ծախուրները, 
ավարները, ուդիները, 
իրանական ծագում ունեցող 
թալիշները, թաթերը և այլն:

European Charter for Regional 
or Minority Languages, տե՛ս`
http://www.coe.int/t/dg4/educa-
tion/minlang/Default_en.asp

Հայաստանում 
գրանցված ազգային 
փոքրամասնությունների 
կազմակերպությունները, 
տե՛ս`http://mincult.am/
national_minority.html 

Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային 
փոքրամասնությունների և 
կրոնի հարցերի վարչություն, 
տե՛ս` http://www.gov.am/am/
religion/



գոյություն ունի նաև այսօր, ինչի վառ վկայություններն են էթնիկ 
զտումները և ցեղասպանություններն Օսմանյան կայսրության 
տարածքում, Հիտլերյան Գերմանիայում, նախկին Հարավսլավիայում, 
Ռուանդայում,  Սուդանում և այլուր: Պահպանվում և գնալով 
ուժգնանում է նաև մշակութային ուծացման վտանգը: Ժամանակակից 
միջազգային  իրավունքը փորձում է պաշտպանել ազգային 
փոքրամասնություններին այդպիսի վտանգներից: Ազգային 
փոքրամասնությունների պաշտպանության նպատակով, ի լրումն կամ 
որպես հիմք ազգային-իրավական նորմերի, գոյություն ունեն նաև մի 
շարք միջազգային համաձայնագրեր: Իրավական պաշտպանության 
ամենազարգացած համակարգը համարվում է եվրոպականը: Դրա 
օրինակներից է 1992 թ. Եվրոպայի խորհրդի կողմից ընդունված 
Տարածաշրջանային կամ փոքրամասնության լեզուների եվրոպական 
խարտիան: 

Փոքրամասնությունների մեջ հատուկ խումբ են 
կազմում բնիկ (ավտոխտոն) ժողովուրդները: Նրանք այն 
ժողովուրդներն են, որոնք ապրել են իրենց տարածքներում 
մինչև ժամանակակից պետական սահմանների ի հայտ 
գալը, վերաբնակիչների՝ այդ տարածք գալը: Բնիկ ժողովուրդ 
համարվելու համար տվյալ խումբն ինքն իրեն պետք է 
համարի այդպիսին, ունենա սոցիալական, տնտեսական, 
մշակութային և այլ ինստիտուտներ, որոնք այդ ժողովրդին 
տարբերում են նույն տարածքում ապրող հասարակության 
մյուս հատվածից:

Բնիկ ժողովուրդները վտանգվեցին հատկապես 15-20-րդ 
դդ. գաղութացման քաղաքականության ընթացքում, որի 
արդյունքում ոչ միայն զավթվեցին նրանց բնակության 
տարածքները, այլև վտանգի տակ դրվեցին նրանց 
ֆիզիկական գոյությունն ու ինքնատիպ մշակույթը: Այսօր էլ 
համաշխարհայնացման ազդեցության տակ` պահպանված 
բնիկ ժողովուրդների յուրօրինակ մշակույթները գտնվում 
են անհետացման վտանգի առջև: Այդ ժողովուրդների  
պաշտպանության և հատուկ իրավունքների միջազգային 
ճանաչման սկիզբը դրվեց 1957 թ., երբ ընդունվեց Աշխատանքի 
միջազգային կազմակերպության Կոնվենցիան:

Տե՛ս նաև Սփյուռք, Փոքրամասնություն, Հայրենիք, Մայրենի լեզու, 
Ինքնություն, Ցեղասպանություն, Էթնիկ զտումներ, Մեծ Եղեռն, 
Հոլոքոստ:



Ազգային օրհներգ
Օրհներգը կամ հիմնը (հունարեն hymnos - հանդիսավոր երգ) 
բանաստեղծական-երաժշտական ստեղծագործություն է, որն 
օրհնում, փառաբանում է հայրենիքը, պետությունը, պատմական 
ինչ-որ դեպքեր, դրանց հերոսներին։ Արդի պետություններն ունեն 
իրենց պետական օրհներգը, որը պետական դրոշի և զինանշանի հետ 
մեկտեղ համարվում է պետության պաշտոնական խորհրդանիշը։ 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն 
Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը սահմանվում է 
օրենքով։ Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը  հանդիսավոր 
երաժշտական  ստեղծագործություն է, որը կատարվում է վոկալ, 
գործիքային, նվագախմբային, երգչախմբային, նվագախմբային-
երգչախմբային տարբերակներով։  Ներկայումս Հայաստանի 
Հանրապետության օրհներգը «Մեր Հայրենիքն» է, որի տեքստի հիմքը 
Մ. Նալբանդյանի «Իտալացի աղջկա երգը» բանաստեղծությունն է։ 

Տե՛ս նաև Զինանշան, Պետական դրոշ:

Ազգայնականություն 

Ազգայնականությունը (ֆրանսերեն Nationalisme) 
գաղափարախոսություն է, որի պաշտպանության օբյեկտն ազգն է՝ 
իր հոգևոր-մշակութային ժառանգությամբ հանդերձ: Այն ենթադրում 
է ազգային արժեքների, շահերի, նպատակների առաջնայնություն, 
գերակայություն անձնականի կամ խմբայինի նկատմամբ: Իր բնույթով 
ազգայնականությունը բավական մոտ է հայրենասիրությանը, 
սակայն դրանից տարբերվում է իր «քաղաքականացվածությամբ»՝ 
գաղափարական սկզբունքների, գործունեության ուղղությունների, 
վարքի նորմերի համակարգի առկայությամբ: 

Որպես կանոն, ազգայնականությունն ուղղված է լինում և՛ դեպի 
«դուրս»՝ այն երևույթների, պետությունների դեմ, որոնք սպառնում 
են սեփական ազգի կամ պետության անվտանգությանը, շահերին, 
և՛ դեպի «ներս»՝ նպատակ ունենալով տվյալ հասարակության մեջ 
պահպանել ազգային մշակութային նորմերը: Ընդհանուր առմամբ, 
ազգայնականությունն ազգի ինքնիշխանության, մշակութային 
ինքնակերպության, համազգային շահերի պաշտպանությանն 
ուղղված գաղափարախոսություն է: Ազգայնականությունը 
կարևորում է համաշխարհային մասշտաբով տարբեր ազգերի 
առանձնահատկությունների, տարբերությունների պահպանումը: 
Իր բնույթով այն հակադիր է կայսերական կամ նվաճողական 
գաղափարախոսություններին:

Օրենքը սահմանում 
է Հայաստանի 
Հանրապետության օրհներգի 
պարտադիր  կատարման 
դեպքերը։ Օրինակ՝ օրհներգը 
հեռարձակվում է Հայաստանի 
Հանրապետության 
տարածքում գործող բոլոր 
հեռուստաընկերությունների 
և ռադիոընկերությունների 
կողմից`  անկախ 
սեփականության ձևից, ամեն 
օր` հեռարձակման սկզբին և 
ավարտին։ 

1. Ո՞րն էր Հայաստանի 
առաջին հանրապետության 
օրհներգը, և ո՞վ էր դրա 
երաժշտության հեղինակը։ 
2. Ուրիշ ի՞նչ օրհներգեր 
գիտեք։

Ինչպե՞ս պետք է վարվեն 
անհատներն օրհներգի 
կատարման ժամանակ։
Օրհներգի կատարման 
ժամանակ բոլորը հոտն¬կայս 
են (դրոշի առկայության 
դեպքում՝  դեմքով շրջված 
դեպի դրոշը), տղամարդիկ՝ 
առանց գլխարկի։ Օրհներգի 
նկատմամբ խորին հարգանքը 
յուրա¬քան-չյուր քաղաքացու  
սրբազան պարտքն է։



Ազգայնականության տարատեսակները խմբավորվում են՝ ելնելով 
տարբեր սկզբունքներից: Ազգայնականության առավել տարածված 
տարատեսակներն են.

	 Էթնիկ (էթնոմշակութային, օրգանական, ռոմանտիկ կամ 
արևելյան տիպի) ազգայնականությունը համարում է, որ 
ազգն էթնոսի զարգացման մի փուլ է, իսկ ազգի անդամներին 
համախմբում է ընդհանուր պատմամշակութային, 
լեզվական, կրոնական ժառանգությունը, ընդհանուր 
ծագումը, արյունակցական կապը, հայրենիք-բնօրրանի հետ 
զգացմունքային կապվածությունը: 

	 Ազատական (քաղաքացիական կամ արևմտյան տիպի) 
ազգայնականության մեջ ազգին պատկանելն ու տվյալ 
պետության քաղաքացի լինելը նույնացվում է: Այսինքն՝ 
համախմբման հիմքը քաղաքացու կարգավիճակն է, դրանից բխող 
իրավունքները, ազատությունները և պարտավորությունները: 
Որպես կանոն, ազգայնականության այս տարատեսակը գործում 
է քաղաքացի-հասարակություն-պետություն հարթության վրա:

	 Սինկրետիկ ազգայնականությունը ձգտում է պաշտպանել 
սեփական ազգը, նրա մշակույթն օտար գաղափարների ու 
արժեքների ազդեցությունից:

	 Մշակութային ազգայնականությունն ազգը սահմանում 
է լեզվի, մշակույթի և ավանդույթների ընդհանրությամբ: 
Պետության լեգիտիմությունը բխում է ազգի պաշտպանության, 
նրա մշակութային և հասարակական կյանքի զարգացման 
հնարավորություններից: 

	 Պետականաստեղծ ազգայնականություն՝ միատարր 
պետականություն ստեղծելու նպատակով մշակութային խմբերի 
ձուլման, նոր «ազգի» ստեղծման քաղաքականություն (օրինակ, 
«օսմանյան ազգ», «սովետական ժողովուրդ»):

	 Ծայրամասային (գավառական) ազգայնականությունն 
արտահայտվում է կենտրոնական իշխանությունների 
ազդեցությունից դուրս գալու կամ առավելագույն 
ինքնավարություն ձեռք բերելու՝ պետության ծայրամասային 
տարածքների բնակչության ձգտմամբ (օրինակ` Քվեբեկը՝ 
Կանադայից, Կատալոնիան՝ Իսպանիայից, Շոտլանդիան՝ 
Անգլիայից, Աբխազիան և Հարավային Օսիան՝ Վրաստանից):

	 Իռեդենտիկ ազգայնականության դեպքում մի պետություն 
ցանկանում է իր տարածքը մեծացնել ի հաշիվ սահմանակից 



պետության, որտեղ բնակվում են իր արյունակից էթնիկ 
հանրույթները:

	 Միավորող ազգայնականություն, երբ երկու քաղաքականորեն 
անջատ, բայց մշակութային տեսակետից նույնական միավորներ 
ձգտում են միավորման մեկ պետության մեջ (օրինակ՝ տրոհված 
գերմանական իշխանությունների միավորումը մեկ պետության 
սահմաններում՝ 1871թ., Իտալիայի միավորումը՝ 1860թ., 
Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի հանրապետության 
վերամիավորումը):

Գործնականում ազգայնականության նշված տեսակները «մաքուր» 
ձևով երևան չեն գալիս. դրանց գործնական արտահայտությունների 
մեջ կարելի է տեսնել ազգայնականության տարբեր ձևերի տարբեր 
համակցություններ՝ որևէ մի ձևի գերակայությամբ: 

Տե՛ս նաև Ազգ, Էթնիկ խումբ, Հայրենիք, Հայրենիք, Հայրենասիրություն:

Ազգերի լիգա
Ազգերի լիգան Առաջին աշխարհամարտից հետո Փարիզի հաշտության 
համաժողովում (1919 թ.) ստեղծված միջազգային միջկառավարական 
կազմակերպություն էր, որը գոյություն ունեցավ մինչև 1939 թ.։ Այդ 
կազմակերպության նպատակն էր զարգացնել համագործակցությունը 
ժողովուրդների միջև, ինչպես նաև երաշխավորել խաղաղությունը և 
անվտանգությունը։ ԱՄՆ-ն չմտավ Ազգերի լիգայի կազմի մեջ։

1933 թ. Ազգերի լիգայի կազմից դուրս եկան Ճապոնիան և 
Գերմանիան։ 1939 թ. Ազգերի Լիգայի կազմից դուրս եկավ ԽՍՀՄ-ը, 
որովհետև այդ կազմակերպությունը միջազգային խաղաղության ու 
համագործակցության բնագավառում չհասավ իր նպատակներին։ 
Այն նույնիսկ չկարողացավ կանխել Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմը։ 1945 թ. Ազգերի լիգայի հիմքի վրա ստեղծվեց 
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը (ՄԱԿ)։ Ձևականորեն 
Ազգերի լիգայի գործունեությունը դադարեցվեց 1946 թ.՝ հատուկ 
հրավիրված խորհրդաժողովի  որոշմամբ։ 

Քաղաքական իրավունքներն 
ապահովում են անհատի 
մասնակցությունը 
հասարակության և 
պետության կյանքին, 
այդ թվում՝ հանրային 
իշխանության 
ձևավորմանը, նրա 
գործունեության նկատմամբ 
վերահսկողությանը։

1. Ի՞նչ եք կարծում` արդյոք 
ճիշտ չէ ընտրություններին 
մասնակցելը դարձնել 
պարտականություն։
2. Ուրիշ ի՞նչ քաղաքական 
իրավունքներ գիտեք, որոնք 
ամրագրված են Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ։

Հայաստանում բացի 
քաղաքացիներից ովքե՞ր 
ունեն ընտրական իրավունք։ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունը, 
նկատի ունենալով 
ղարաբաղյան դեպքերի 
հետևանքով Ադրբեջանից 
Հայաստան տեղափոխված 
փախստականներին, թույլ է 
տալիս օրենքով սահմանել 
քաղաքացիություն չունեցող 
անձանց` տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
ընտրություններին և 
տեղական հանրաքվեներին 
մասնակցելու իրավունքը։

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կայք, տե՛ս` 
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Ազգի ինքնորոշման իրավունք
Ազգի ինքնորոշման իրավունքն ազգի իրավունքն է ազատ, առանց 
դրսից միջամտության որոշելու իր ներքին և արտաքին քաղաքական 
կարգավիճակը, իրականացնել իր տնտեսական, սոցիալական 
և մշակութային զարգացումը։ Ներքին կարգավիճակի որոշումը 
հանգում է կառավարման ձևի, հասարակական և պետական կարգերի 
կառուցման ճանապարհների ու միջոցների ընտրության իրավունքի 
ազատությանը։ Արտաքին քաղաքական կարգավիճակի որոշումը 
հանգում է ազգի իրավունքին` ստեղծել ինքնուրույն պետություն, 
միանալ այլ պետության։ Օրինակ` ինքնորոշման իրավունքի 
իրականացման արդյունքում 1918 թ. մայիսի 28-ին հիմնադրվեց 
Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Մեր օրերում այդ 
իրավունքն օգտագործելով` անկախացավ ԼՂՀ-ն։

Ազգի ինքնորոշման իրավունքը (ազգի ինքնիշխանությունը) կարող է 
դրսևորվել նաև ազգային տարածքային ինքնավարությամբ և ազգային 
մշակութային ինքնավարությամբ։

Արդի պետությունները, որպես կանոն, բազմազգ են։ Բազմազգ 
պետության ինքնիշխանությունը պետք է երաշխավորի միավորված 
ազգերից յուրաքանչյուրի ինքնիշխանությունը։ Ցանկացած 
պետական կազմավորում, համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության, 
պետք է հարգի ազգի ինքնորոշման իրավունքը և ապահովի այդ 
իրավունքի կենսագործումը, չնայած, որ դա հակասում է պետության 
տարածքային գերակայության և ամբողջականության սկզբունքին։

Ազգություն
Ազգությունն իրավական հարաբերությունների համակարգ է անձի 
և պետության միջև: Սովորաբար այն ենթադրում է պետության 
կողմից որոշակի պաշտպանություն և որոշ պարտավորություններ 
պետության առջև: Այս իրավահարաբերությունները տարբեր 
երկրներում տարբեր դրսևորումներ ունեն: Այդ իրավական կարգը 
տեխնիկապես և իրավականորեն տարբերվում է քաղաքացիությունից, 
չնայած` արդի պետությունների մեծ մասում բոլոր ազգությունները 
նաև քաղաքացի են, իսկ բոլոր քաղաքացիները համարվում են 
տվյալ պետության ազգություններ: Քաղաքացիությունից հիմնական 
տարբերությունը նրանում է, որ քաղաքացիներն ունեն քաղաքական 
կյանքին մասնակցելու իրավունք, ինչպես, օրինակ` քվեարկությունը 
և ընտրվելը: Դրա փոխարեն ազգության ներկայացուցիչը պարտադիր 
չէ, որ նաև քաղաքացի լինի (նա կարող է պարզապես լինել հպատակ): 
Այսպիսի առանձնահատկությունները կարգավորվում են ազգային 
օրենսդրությամբ, իսկ որոշ դեպքերում միջազգային այնպիսի 

ԼՂՀ-ն մինչև 
անկախանալը գտնվում 
էր Ադրբեջանի կազմում 
ազգային տարածքային 
ինքնավարության 
իրավունքով՝ Լեռնային 
Ղարաբաղի Ինքնավար 
Մարզ։ Տարիներ շարունակ 
Ադրբեջանի հակահայկական 
քաղաքականության 
հետևանքով ճնշված 
ժողովուրդը 1988 թ. սկսեց 
պայքարն իր իրավունքների 
համար և հասավ 
հաղթանակի։

Ի՞նչ են ազգային-
տարածքային 
ինքնավարությունը և 
ազգային-մշակութային 
ինքնավարությունը, և ինչո՞վ 
են դրանք տարբերվում 
ազգային-պետական 
ինքնավարությունից։

Ի՞նչ է ազգերի բռնի 
ասիմիլյացիան(ուծացում)։ 
Բռնի ասիմիլյացիան 
գերիշխող ազգի կողմից 
վարվող հատուկ 
քաղաքականություն է, որի 
նպատակն է ձուլել որևէ 
էթնիկ խումբ։ Արդյունքում 
վերջինս վերանում կամ 
կորցնում է իր ազգային 
առանձնահատկությունները։ 



մեխանիզմներով, ինչպիսին է Ազգությունների մասին եվրոպական 
կոնվենցիան:

Տե՛ս նաև Ազգ, Ժողովուրդ, Էթնիկ խումբ:

Ակտիվ ընտրական իրավունք

Քաղաքական իրավունքներից մեկն էլ հանրային կառավարմանը 
մասնակցելու իրավունքն է։ Այս իրավունքն ունի բավականին 
բարդ կառուցվածք, և դրա տարրերից է պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում ընտրելու իրավունքը։ 
Ընտրելու իրավունքն անվանում են ակտիվ ընտրական իրավունք։ 
Սահմանադրությունը երաշխավորում է ընտրելու իրավունք բոլոր 
18 տարին լրացած քաղաքացիների համար։ Ընտրելու իրավունք 
չունեն դատարանի վճռով անգործունակ ճանաչված, օրինական 
ուժի մեջ մտած դատավճռով ազատազրկման դատապարտված և 
պատիժը կրող քաղաքացիները։ Դատարանի վճռով անգործունակ 
կարող է ճանաչվել քաղաքացին, ով  հոգեկան խանգարման 
հետևանքով (օրինակ` տկարամտության) չի կարող հասկանալ իր 
գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք։ 

Տե՛ս նաև Ընտրություն, Պասիվ ընտրական իրավունք:

Քաղաքական իրավունքներն 
ապահովում են անհատի 
մասնակցությունը 
հասարակության և 
պետության կյանքին, 
այդ թվում՝ հանրային 
իշխանության 
ձևավորմանը, նրա 
գործունեության նկատմամբ 
վերահսկողությանը։

1. Ի՞նչ եք կարծում` արդյոք 
ճիշտ չէ ընտրություններին 
մասնակցելը դարձնել 
պարտականություն։
2. Ուրիշ ի՞նչ քաղաքական 
իրավունքներ գիտեք, որոնք 
ամրագրված են Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ։

Հայաստանում բացի 
քաղաքացիներից ովքե՞ր 
ունեն ընտրական իրավունք։ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունը, 
նկատի ունենալով 
ղարաբաղյան դեպքերի 
հետևանքով Ադրբեջանից 
Հայաստան տեղափոխված 
փախստականներին, թույլ է 
տալիս օրենքով սահմանել 
քաղաքացիություն չունեցող 
անձանց` տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
ընտրություններին և 
տեղական հանրաքվեներին 
մասնակցելու իրավունքը։

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կայք, տե՛ս` 
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Ակցիա 
Քաղաքական իմաստով ակցիան հանրային հասարակական-
քաղաքական գործողություն է, որի նպատակն է ինչ-որ խնդրի վրա 
հանրային ուշադրություն հրավիրելը: Ակցիան հանդես է գալիս նաև 
որպես բողոքի նշան ինչ-որ բանի դեմ: Ակցիաները, որպես կանոն, 
երկարաժամկետ նպատակներ չեն հետապնդում, այլ կոնկրետ 
որևէ խնդրի լուծմանն են ուղղված: Հանրային հասարակական-
քաղաքական ակցիաները դասակարգվում են՝ ելնելով ամենատարբեր 
չափանիշներից. ըստ մասշտաբների՝ տեղական, համապետական և 
միջազգային, ըստ ուղղվածության՝ բողոքի, պաշտպանության և այլն: 
Որպես կանոն, քաղաքական ակցիաների մեծ մասը միաժամանակ 
կրում է այդ դասակարգումների մի քանի հատկանիշներ: Առավել 
տարածված սոցիալ-քաղաքական ակցիաների ձևերից են հավաքները, 
երթերը, գործադուլները, հացադուլները:

Հավաքներ անցկացնելու ազատությունն ամրագրված է միջազգային 
տարբեր կոնվենցիաներում և առանձին պետությունների 
օրենսդրության մեջ: Հայաստանի Հանրապետությունում հավաքներ 
անցկացնելու ազատությունը կարգավորվում է «Հավաքների 
ազատության մասին» օրենքով: Հավաքներին մասնակցելու 
իրավունք ունի յուրաքանչյուր ոք, իսկ մասնակցությունը կամավոր 
է: Օրենքով ամրագրված է, որ արգելվում է հավաքների ազատության 
օգտագործումը սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, ազգային, 
ռասայական, կրոնական ատելություն բորբոքելու, բռնություն կամ 
պատերազմ քարոզելու նպատակով:

Տնտեսության մեջ ակցիան (բաժնետոմս) էմիսիոն թուղթ է, որն 
ամրագրում է նրա սեփականատիրոջ (բաժնետիրոջ) իրավունքները` 
բաժնետիրական ընկերության շահույթների որոշ մասի ձեռքբերման 
(շահութաբաժնի տեսքով), ընկերության ղեկավարմանը մասնակցելու, 
ինչպես նաև ընկերության լուծարումից հետո սեփականության 
մի մասի նկատմամբ: Տարբերում են սովորական և արտոնյալ 
բաժնետոմսեր: Սովորական բաժնետոմսերն իրավունք են տալիս 
մասնակցելու ընկերության կառավարմանը և շահույթի բաշխմանը: 
Սովորական բաժնետոմսերի բաշխումը սեփականատերերի միջև 
իրականացվում է համամասնորեն` ըստ ներդրված միջոցների, 
կախված  ձեռք բերված բաժնետոմսերի քանակից: 

Արտոնյալ բաժնետոմսերը կարող են ընկերության կառավարման 
հարցերում մտցնել սահմանափակումներ կամ, հակառակը, տալ 
հավելյալ իրավունքներ, բայց, ի տարբերություն սովորական 
բաժնետոմսերի, արտոնյալներն ունեն մի շարք առավելություններ, 
ինչպիսիք են՝ երաշխավորված եկամտի հնարավորություն, 
շահույթի առաջնահերթ հատկացում` շահաբաժնի վճարման 
ժամանակ, բաժնետիրական ընկերության լուծարման դեպքում` այդ 

Հայաստանում 
անկախացման, ինչպես նաև 
Արցախյան (Ղարաբաղյան) 
շարժումներն ուղեկցվել են 
հանրային լայնամասշտաբ 
ակցիաներով՝ 
հանրահավաքներով

«Հավաքների ազատության 
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բաժնետոմսերի արժեքների առաջնահերթ մարում: 

Տե՛ս նաև Դիվիդենտ, Բորսա, Ընդդիմություն:

Ահաբեկչություն

Ահաբեկչության (լատ. terror–վախ բառից) երևույթը մարդկությանը 
հայտնի է հնագույն ժամանակներից: Այդուհանդերձ ցայսօր 
ակադեմիական շրջանակներում չկա միասնական մոտեցում 
ահաբեկչության սահմանման և տիպաբանության հարցում: 



Դա պայմանավորված է ահաբեկչական շարժումների 
տեսակների, նպատակների, մասնակիցների, համոզմունքների և 
կարողությունների բազմազանությամբ: Չկա նաև ահաբեկչական 
կազմակերպությունների միասնական ցուցակ աշխարհի բոլոր 
պետությունների համար: 

Ընդհանուր առմամբ, ահաբեկչությունը կարելի է բնորոշել 
որպես բռնության պարբերական, համակարգված օգտագործում, 
կիրառություն՝ բնակչության շրջանում վախի մթնոլորտ ձևավորելու 
և այդկերպ ինչ-որ քաղաքական խնդիրներ լուծելու նպատակով: 
Պատմության ընթացքում ահաբեկչությունը՝ որպես մեթոդ կիրառվել 
է աջ և ձախ քաղաքական ուժերի, հեղափոխականների, կրոնական 
տարբեր խմբերի, անգամ պետական ինստիտուտների (բանակ, 
հետախուզական ծառայություններ, ոստիկանություն) կողմից: Եվ եթե 
սկզբնապես ահաբեկչությունը, որպես կանոն, սահմանափակվում 
էր մեկ կոնկրետ պետության տարածքով, ապա 1960-ական թթ. ի 
հայտ եկավ միջազգային ահաբեկչությունը: Արդյունքում այսօր 
կան ինչպես տեղական մակարդակով գործող ահաբեկչական 
կազմակերպություններ, այնպես էլ ահաբեկչության միջազգային 
ցանցեր:

Խիստ ընդհանրական ձևով առանձնացվում են ահաբեկչության 
երեք տիպեր՝ հեղափոխական, ենթահեղափոխական և պետական 
կամ պետության կողմից հովանավորվող ահաբեկչություն: Ըստ 
ահաբեկչության իրականացնողի, տարբերում են ահաբեկչության 
երկու տեսակ` անհատական (ոչ կազմակերպված), երբ 
ահաբեկչություն իրականացնում են որևէ կազմակերպություն 
չներկայացնող մեկ կամ երկու անձինք, և խմբային (կազմակերպված), 
երբ ահաբեկչությունը պլանավորում և իրականացում է ինչ-
որ կազմակերպություն: Ըստ նպատակների՝ ահաբեկչությունը 
լինում է ազգայնական, որը հետապնդում է անջատողական կամ 
ազգային-ազատագրական նպատակներ, կրոնական՝ կապված 
տարբեր կրոնների (հինդուիստներ-մուսուլմաններ, քրիստոնյաներ-
մուսուլմաններ, հուդայականներ-մուսուլմաններ և այլն) կամ 
միևնույն կրոնի տարբեր հոսանքների (կաթոլիկներ-բողոքականներ, 
սունիներ-շիաներ) հետևորդների միջև պայքարի կամ  աշխարհիկ 
իշխանությունը կրոնականով փոխարինելու նպատակով; սոցիալ-
գաղափարական (հեղափոխական), որի նպատակն է տնտեսական 
կամ քաղաքական համակարգի մասնակի կամ ամբողջական 
փոփոխությունը, հասարակության ուշադրությունը ինչ-որ խնդրի 
վրա կենտրոնացնելը (որպես կանոն, այս խմբին են դասվում ձախ 
անարխիստները, սոցիալիստ-հեղափոխականները, ֆաշիստները, 

Հայաստանի 
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էկոլոգիական ահաբեկչությունը):

Մասնագետներն առանձնացնում են ահաբեկչության դեմ պայքարի 
հետևյալ հնարավոր ռազմավարությունները.

•	 զարգացող ռազմավարությունը ենթադրում է ահաբեկիչների 
պահանջների մասնակի բավարարում՝ փրկագնի վճարում, 
տարածքային կամ նյութական զիջումներ: 

•	 պահպանողական ռազմավարությունը ենթադրում է 
ահաբեկիչների և նրանց համախոհների անվերապահ 
ոչնչացում, ինչպես նաև խրախուսում նրանց, ովքեր 
համագործակցում են իշխանությունների հետ` 
ահաբեկչության դեմ պայքարում, ահաբեկիչների հետ որևէ 
բանակցությունից հրաժարում:

Ահաբեկչական կազմակերպություններն օգտագործում են 
տարատեսակ մեթոդներ՝ դիվերսիոն հարձակումներ, պայթեցումներ 
հանրային վայրերում, առևանգում, քաղաքական սպանություններ, 
կիբեր-հարձակում:    

Աղքատություն   
Աղքատությունը անհատի կամ սոցիալական խմբի սոցիալ-
տնտեսական բնութագրիչ է, որի պարագայում այդ անձինք ի 
վիճակի չեն սեփական միջոցներով բավարարել իրենց նվազագույն 
պահանջմունքները կամ դրանց մի մասը, որոնք անհրաժեշտ են 
ապրելու, առողջության, աշխատունակության պահպանման, սերնդի 
վերարտադրության համար: Աղքատությունը հարաբերական 
հասկացություն է, և դրա բնութագրման չափանիշը պայմանավորված 
է տվյալ հասարակության ներսում առկա ընդհանուր 
կենսամակարդակով:

Աղքատությունը տարատեսակ գործոնների հետևանք է: Այդ 
գործոններն ընդունված է խմբավորել հետևյալ կերպ.

- տնտեսական (գործազրկություն, ցածր աշխատավարձ, 
աշխատանքի ցածր արտադրողականություն, տնտեսության 
տվյալ ճյուղի անմրցունակություն),

- սոցիալ-բժշկական (անհատի առանձնահատկություններ, 
հիվանդացության բարձր մակարդակ, ծերությունը),

Հայաստանի 
Հանրապետության 
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- ժողովրդագրական (ոչ լիարժեք ընտանիք, ընտանիքում խնամքի 
տակ գտնվող անձանց մեծ թվաքանակ),

- կրթական-որակավորման (կրթության ցածր մակարդակ, 
մասնագիտական ոչ բավարար պատրաստվածություն),

- քաղաքական (ռազմական հակամարտություններ, հարկադրված 
արտագաղթ),

- աշխարհագրական-տարածաշրջանային (պետության 
տարածքների անհամաչափ զարգացածություն):

Պետություններն ինքնուրույն կամ այլ պետությունների, միջազգային 
կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ իրականացնում 
են աղքատության հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումներ:

Ամբողջատիրություն
Ամբողջատիրությունը պետական իշխանության իրականացման 
տեսակներից է, որն աչքի է ընկնում պետության կողմից 
հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների վրա լրիվ 
վերահսկողությամբ, սահմանադրության և դրանով ամրագրված 
մարդու իրավունքների անտեսմամբ կամ դրանց իսպառ վերացմամբ։ 
Գաղափարախոսության ոլորտում բազմազանության փոխարեն 
հաստատվում է ինչ-որ մի գաղափարախոսության թելադրանքը կամ 
գերիշխանությունը, ինչի արդյունքում ցանկացած այլակարծություն և 
այլախոհություն արգելվում և պատժվում է։ 

Քաղաքական ոլորտում ամբողջ պետական իշխանությունը 
կենտրոնացվում է մեկ անձի՝ առաջնորդի ձեռքում, որն 
իշխանությունն իրականացնելիս` հենվում է մեկ կուսակցության 
վրա։ Այլ կուսակցություններն արգելվում են։ Այս պայմաններում 
տվյալ երկրում ժողովրդավարական մարմինները և ընթացակարգերը՝ 
խորհրդարանը, ընտրությունները, հանրաքվեները, հասարակական 
կարծիքը զրկվում են իրական բովանդակությունից և ազդեցությունից, 
վերածվում են ձևականության։ Հասարակական-պետական կյանքը 
երբեմն ռազմականացվում է։ Ամբողջատիրության ծայրահեղ ձևը 
ֆաշիզմն է։ 

Ամբողջատիրական 
էր նաև խորհրդային 
կառավարման համակարգը, 
որում Հայաստանը 
ապրել է 70 տարի։ 
Միակ կուսակցությունը 
կոմունիստական 
կուսակցությունն էր, 
իսկ ընտրություններն 
այլընտրանքային չէին։

1. Ինչպե՞ս էր կոչվում 
Հայաստանի պետությունը 
խորհրդային տարիներին։ 
2. Ի՞նչ էին նշանակում դրա 
պաշտոնական անվան 
բնութագրիչները։

Ի՞նչ է նշանակում 
«հակասովետական 
ագիտացիա և 
պրոպագանդա»։
 Ցանկացած այլակարծություն, 
քարոզչություն, որ 
կշեղվեր պաշտոնական 
գաղափարախոսության 
տեսակետից, դիտարկվում 
էր «հակասովետական 
ագիտացիա և 
պրոպագանդա», որն 
օրենքով համարվում էր 
հանցագործություն և 
պատժվում էր։



Այլատյացություն (քսենոֆոբիա)

Այլատյացությունը (հուն. Xenos – օտար, Phobos – վախ, քսենոֆոբիա) 
ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ անծանոթ, օտար, անսովոր երևույթի 
նկատմամբ վախն է կամ ատելությունը, օտարին՝ որպես 
անհասկանալի, անկանխատեսելի, հետևաբար՝ նաև վտանգավոր և 
թշնամական ընկալելը: Շատ հաճախ «այլատյացություն» և «ռասիզմ» 
հասկացությունները կիրառվում են որպես համարժեքներ, չնայած` 
դրանց օբյեկտները միշտ չէ, որ համընկնում են: Եթե այլատյացությունը 
կարող է հիմնված լինել բազմապիսի ասպեկտների վրա, ինչպիսիք 
են` ազգությունը, ռասան, լեզուն, կրոնը, մշակույթը, սոցիալական 
կարգավիճակը կամ անգամ որևէ կենցաղային հանգամանք, ապա 
ռասիզմը բացառապես էթնիկ-ազգային հիմք ունի: Այլատյացությունը 
կարող է դրսևորվել բազմաթիվ ձևերով՝ սկսած տվյալ խմբից 
դուրս գտնվող մարդու նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքից 
և ներխմբային բացասական ընկալումներից, ներառյալ՝ 
կասկածամտությունը, անվստահությունը որևէ մեկի քայլերի 
նկատմամբ, նրա ներկայությունը միևնույն տարածքում չհանդուրժելը, 
ընդհուպ մինչև կազմակերպված բռնի գործողություններն ատելության 
թիրախ հանդիսացող մարդկանց խմբի նկատմամբ՝ հալածանքներ, 
բռնագաղթ, էթնիկ զտումներ, ցեղասպանություն: 

Այլատյացությունը հիմնականում դրսևորվում է երկու ուղղությամբ: 
Առաջինը հասարակության մեջ փաստացի առկա որոշակի խումբն 
է, որը չի համարվում այդ հասարակության մաս: Հաճախ այդպիսի 

Արաբական ասացվածքն 
ասում է. «Ես դեմ եմ իմ 
եղբորը, ես և իմ եղբայրը դեմ 
ենք մեր հորեղբորորդուն: 
Մենք՝ ես, եղբայրս և 
հորեղբորորդիս դեմ ենք բոլոր 
օտարներին»:

Նկատում եք արդյո՞ք ձեր 
շրջապատում կենցաղային 
օտարատեցություն:

Ի՞նչ ձևերով կարող է 
դրսևորվել այլատյացությունը:
Այլատյացությունը 
կարող է դրսևորվել 
քաղաքավարության 
պակասով, արհամարհանքով 
և թշնամությամբ, 
մարդու իրավունքների 
խախտումներով, բռնությամբ 
և զինված բախումներով:

ՄԱԿ-ի 1993 թ. Վիեննայի 
հռչակագիրը և 
գործողությունների ծրագիրը, 
տե՛ս`
http://www.unhchr.ch/huri-
docda/huridoca.nsf/(Symbol)/a.
conf.157.23.en

Եվրոպայի Խորհրդի Ռասիզմի 
և անհանդուրժողականության 
դեմ պայքարի եվրոպական 
հանձնաժողովի (European 
Commission against Racism and 
Intolerance (ECRI) կայք, տե՛ս` 
http://www.ecri.coe.int 
Այլատյացության 
կանխարգելման 
նախաձեռնություն, տե՛ս`
http://stopxenophobia.org/



թիրախներ են դառնում ներգաղթյալները, թեև հնարավոր է, որ 
իրականում նրանք արդեն մի քանի սերունդ հանդիսանում են տվյալ 
տարածքի բնակիչ կամ էլ հայտնվել են այդ հասարակության կազմում՝ 
տվյալ պետության տարածքային էքսպանսիայի արդյունքում: 

Այլատյացության երկրորդ ձևը գերազանցապես մշակութային է, 
ֆորմալ պատճառներ են համարվում օտար համարվող մշակութային 
տարրերը, ինչպես, օրինակ, օտար կենցաղային սովորույթները: 
Այլատյացության այս ձևը հազվադեպ է հանգեցնում այդ օտար 
մշակութային տարրերը կրող անձանց նկատմամբ ագրեսիայի, 
սակայն կարող է հանգեցնել նրանց դեմ հրապարակային քաղաքական 
արշավների: 

Գոյություն ունեն այլատյացության կանխարգելման և 
դատապարտման ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային 
մեխանիզմներ: Ժողովրդավարական երկրներում, որպես կանոն, 
օրենսդրորեն արգելվում են այլատյացության դրսևորումները կամ դրա 
քարոզը: Միջազգային մեխանիզմներից է, օրինակ, 1993 թ. ընդունված 
Վիեննայի հռչակագիրը և գործողությունների ծրագիրը, որը կոչ է 
անում բոլոր երկրների կառավարություններին՝ միջոցներ ձեռնարկել 
և իրականացնել նպատակաուղղված քաղաքականություն՝ կանխելու 
ռասիզմը, այլատյացությունը կամ դրանց հարանման դրսևորումները: 

Տե՛ս նաև Ռասայականություն, Շովինիզմ, Ցեղասպանություն, 
Եղեռն, Հոլոքոստ, Էթնիկ զտում, Հավասարություն, Ազգային 
փոքրամասնություն, Ցեղասպանություն:

Այլերկրացի աշխատող
Այլերկրացի աշխատող (գերմ. Gastarbeiter) են կոչվում այն անձինք, 
ովքեր աշխատանք որոնելու նպատակով գտնվում են ոչ իրենց 
քաղաքացիության երկրում։ Ժամանակակից աշխարհում որոշ 
երկրներում դրանց թիվը հասնում է միլիոնների։ Դա պայմանավորված 
է մի շարք հանգամանքներով, առաջին հերթին` անորակ և ցածր 
վճարվող սեփական աշխատողների պակասով, այլերկրացիներին 
ցածր վճարելու հնարավորությամբ, երբեմն նաև` աշխատուժի 
պակասով։ 

Որպես կանոն, այլ երկիր տեղափոխված անձը պետք է դիմի և 
ստանա աշխատելու իրավունք։ Առանց այդ իրավունքն ստանալու 
աշխատանքային գործունեությունը համարվում է անօրինական 
աշխատանք։ Անօրինական է նաև այն աշխատանքը, որը կատարվում 
է առանց աշխատանքային պայմանագիր կամ քաղաքացիական 
պայմանագիր կնքելու։     

Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների 
ամբողջ աշխարհում 
միգրանտների թիվը 1990 
թ. կազմել է 154 մլն., իսկ 
2000 թ. 175 մլն. մարդ։ Այդ 
թիվը կազմում է երկրագնդի 
բնակչության 3 տոկոսը։ 

1. Ի՞նչ է միգրացիան, և ո՞վքեր 
են միգրանտները։
2. Ի՞նչ սահմանադրական 
պարտականություններ են 
կրում ոչ քաղաքացիները 
Հայաստանի 
Հանրապետությունում։ 

Ի՞նչ իրավունքներ ունեն 
այլերկրացի աշխատողները։
Աշխատանքային ոլորտում 
քաղաքացիների և օրինական 
հիմքերով աշխատող 
օտարերկրացիների 
իրավունքները հավասար են։ 
Այլերկրացի աշխատողներն 
իրավունք ունեն իրենց 
աշխատավարձը, 
խնայողությունները և այլ 
աղբյուրներից ստացած 
դրամը փոխանցել 
արտասահման՝ պետության 
վալյուտային օրենսդրությանը 
համապատասխան։ 



Այլընտրանքային էներգիա 

Էլեկտրաէներգիայի ստացման ավանդական միջոցներից տարբերվող 
եղանակով ստացվող էներգիա: Այն, ինչ համարվում է այլընտրանքային 
էներգիայի աղբյուր, ժամանակի ընթացքում զգալիորեն փոխել է իր 
բնույթը: Ընդհանուր առմամբ, ներկայումս այլընտրանքային է այն 
էներգիան, որը արտադրվում է առանց վառելիքի այրման անցանկալի 
հետևանքների, ինչպիսիք են, օրինակ, բարձր ածխածնի երկօքսիդի 
արտանետումները, որը համարվում է գլոբալ տաքացմանը նպաստող 
գլխավոր գործոնը: Երբեմն «այլընտրանքային էներգիայի» ավելի 
ընդգրկուն սահմանումը բացառում է նաև միջուկային էներգիան:

Ավանդական վառելիքի օգտագործման ու դրա այրման հետագա 
անընդհատ աճը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում՝ պայմանավորված 
ոչ միայն բնական պաշարների սահմանափակությամբ, այլ նաև 
շրջակա միջավայրի աղտոտման գնալով սրացող խնդիրներով: 
Մեծ քանակությամբ ավանդական վառելիքի այրման արդյունքում` 
մթնոլորտ են արտանետվում վիթխարի քանակությամբ թունավոր 
նյութեր, ինչն էլ հանգեցնում է բնության մեջ անշրջելի հետևանքների: 
Դրանք, իրենց հերթին, հանգեցնում են ինչպես Երկրի վրա բնական 
գործընթացների խանգարման, այնպես էլ մարդկության առողջության 
վատթարացման: Այս խնդիրները մարդկությանը ստիպել են գտնել 
էներգիայի անվտանգ, անսպառ կամ վերականգնվող աղբյուրներ: 
Այսպիսի էներգիայի աղբյուրներ են հանդիսանում կենսաէներգիան, 
Երկրի ընդերքի, արևի և քամու, ծովերի և օվկիանոսների 
մակընթացության ու ալիքների էներգիան և այլն: Ներկայումս նշված 



այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներից ամենատարածվածը 
հանդիսանում է արևը, որի տված էներգիայի կարևոր 
առանձնահատկությունն այն է, որ այդ էներգիան ձևափոխվում է 
ինչպես էլեկտրական, այնպես էլ ջերմային և քիմիական էներգիաների:

Այլընտրանքային էներգետիկան, էներգիայի ստացման ավանդական 
միջոցների համեմատությամբ, ավելի քիչ տարածված է, սակայն 
այն հետաքրքրություն է ներկայացնում՝ շնորհիվ դրա կիրառման 
շահութաբերության և, որպես կանոն, շրջակա միջավայրին ավելի 
քիչ վնաս հասցնելու ռիսկի: Այլընտրանքային էներգետիկայի 
ուղղություններ են համարվում արևի, քամու, տիեզերական, 
ջրածնային, քվանտային, այլընտրանքային հիդրո- և գեոթերմալ 
էներգետիկան,  բիոէներգետիկան և այլն: Դրանց համար որպես 
աղբյուր հանդես են գալիս արևը, քամին, գետերը, ծովերն ու 
օվկիանոսները, ջրածինը, նյութի ատոմը, օրգանական նյութի 
մնացորդները և այլն: 

Էներգիայի ստացման ավանդական աղբյուրների աստիճանական 
կրճատման, համաշխարհային շուկայում էներգիայի պահանջարկի 
արագ աճի պայմաններում, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա 
էներգետիկայի բացասական ազդեցությունը մեղմելու նպատակով, 
այլընտրանքային էներգետիկայի նկատմամբ հետաքրքրությունն 
աճում է: Այլընտրանքային էներգետիկայի ներդրման հարցը կախված է 
տարբեր խնդիրներից ՝ անհրաժեշտ ֆինանսական և տեխնոլոգիական 
միջոցներ, համապատասխան բնաշխարհագրական պայմաններ և 
այլն: Հայաստանի էներգետիկ շուկայում գերիշխում է ավանդական 
էներգետիկան (միջուկային, հիդրո- և ջերմաէներգետիկան): 
Այստեղ հեռանկարային է համարվում արևի և քամու էներգիայի 
օգտագործումը: Տաք ջուր և օդ ստանալու նպատակով ներկայումս 
հանրապետությունում լայն թափ է ստանում նաև արևային ջերմային 
կոլեկտորների օգտագործումը:

Տե՛ս նաև Միջուկային էներգիա, Վերականգնվող էներգիա, 
Բնապահպանություն, Գլոբալ տաքացում, Բնական աղետ, Կլիմայի 
փոփոխություն:

Հայաստանում 
այլընտրանքային 
էներգետիկայի 
ներդրումը, ի թիվս այլ 
գիտնականների, մեծապես 
կապված է Հայաստանի 
Հանրապետության ԳԱԱ 
ակադեմիկոս Պարիս 
Հերունու (1933-2008) անվան 
հետ:

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում 
Պ. Հերունու «Արև» ծրագիրը:



Այլընտրանքային զինվորական ծառայություն
Զինված ուժերի շարքում ծառայելը` Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացու սահմանադրական պարտականություն է։ 
Այլընտրանքային ծառայությունը զինված ուժերի շարքերում 
ծառայության փոխարեն` հատուկ աշխատանքային գործունեության 
տեսակ է, որը կոչվում է քաղաքացիական ծառայություն։ 
Աշխատանքը կատարվում է հասարակության և պետության շահերի 
համար՝ կոչի հիման վրա։ Կոչվում է այլընտրանքային, որովհետև 
քաղաքացին կարող է ընտրել երկուսից մեկը՝ զինվորական 
կամ քաղաքացիական ծառայությունը։ Օրինակ` Ռուսաստանի 
Դաշնության Սահմանադրությունը սահմանում է, որ քաղաքացիները, 
որոնց համոզմունքներին կամ կրոնական դավանանքին հակասում է 
զինվորական ծառայություն անցնելը, ինչպես նաև դաշնային օրենքով 
նախատեսված այլ դեպքերում` իրավունք ունեն այն փոխարինելու 
այլընտրանքային քաղաքացիական ծառայությամբ։ Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն` քաղաքացիները 
պարտավոր են օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել 
Հայաստանի Հանրապետության պաշպանությանը։ Հայրենիքի 
պաշպանությանը մասնակցելը կարող է լինել տարբեր ձևերով` 
այդ թվում նաև զինված ուժերում ծառայելով։ Սահմանադրությունը 
չի նախատեսել այլընտրանքային քաղաքացիական ծառայություն 
անցնելու հնարավորությունը, սակայն օրենքով նախատեսված է 
այլընտրանքային զինվորական և այլընտրանքային քաղաքացիական 
ծառայության հնարավորություն։ 

Անարխիա 
Հունարեն An-ժխտական մասնիկ և Arkhos-իշխանություն, 
անիշխանություն: Անիշխանությունն ունի մի շարք բնորոշումներ.

•	 պետական իշխանության բացակայություն,

•	 իրավիճակ, երբ պետությունը փոխարինված է 
«անպետություն» հասարակությամբ:

Ընդհանուր առմամբ, հասարակության մեջ իշխանության գոյությունը 
կամ դրա բացակայությունը պայմանավորվում է պետության 
գոյությամբ կամ բացակայությամբ: Նեղ ընկալմամբ, սակայն, 
անիշխանությունը բնորոշվում է ընդհանրապես որևէ տեսակի 
իշխանության բացակայությամբ: Հաճախ անարխիան բնորոշվում է 
նաև որպես անօրինություն, օրենքի բացակայություն, որի դեպքում 
կա՛մ գոյություն չունեն հասարակական հարաբերությունները 

Իսկական զինվորական 
ծառայության հերթական 
զորակոչից, զորահավաքի 
կարգով զինված ուժերի 
շարքերը զորակոչվելուց 
խուսափելը հանցանք 
է։ Հանցանք է նաև 
դասալքությունը, այսինքն` 
զինվորական ծառայությունից 
խուսափելու նպատակով 
զորամասը կամ ծառայության 
վայրը լքելը կամ 
ծառայության չվերադառնալը։

1. Ձեր կարծիքով 
ինչո՞ւ Հայաստանի 
Հանրապետության  
Սահմանադրությունը, ի 
տարբերություն Ռուսաստանի 
Դաշնության, չի նախատեսում 
այլընտրանքային 
զինվորական ծառայություն։
2. Ի՞նչ կարծիքի եք 
այլընտրանքային 
զինվորական ծառայության 
մասին։

Ի՞նչ է իրավական 
պարտականությունը։
Պարտականությունն 
օրենքով սահմանված 
անհրաժեշտությունն է, 
վարքագծի պարտադիր չափ։ 
Չկա մարդ, որ կրում է միայն 
պարտականություններ, 
կամ մարդ` որ ունի միայն 
իրավունքներ։ Կարգուկանոնն 
իրավունքների և 
պարտականությունների 
միասնությունն է։



կարգավորող օրենքներ, կա՛մ դրանք չեն գործում:

Հարկ է տարբերել անարխիան բազմիշխանությունից, երբ 
պետության ներսում քաղաքական անկայունության պայմաններում 
(քաղաքացիական պատերազմ, հեղափոխության կամ հեղաշրջման 
փորձ) որոշակի ժամանակահատված կարող են գոյություն 
ունենալ իշխանության մեկից ավելի կենտրոններ: Դրա առավել 
տարածված տեսակներից է երկիշխանությունը՝ պետության 
ներսում իշխանության երկու համակարգերի զուգահեռաբար 
գոյությունը: Այդպիսին եղել է, օրինակ, Ռուսաստանում 1917 թ. 
Փետրվարյան և Հոկտեմբերյան հեղափոխությունների միջև ընկած 
ժամանակահատվածում:

Անարխիզմի գաղափարախոսները և հետևորդները համարում են, 
որ պետությունը, պետական իշխանությունը սահմանափակում 
է անձի ազատությունը: Նրանք հանդես են գալիս պետական 
իշխանության վերացման և այն քաղաքացիների ազատ դաշինքով 
փոխարինելու օգտին, ինչը, նրանց պատկերացմամբ, կվերացնի 
անհատի նկատմամբ ամեն տեսակ քաղաքական, տնտեսական 
կամ հոգևոր իշխանություն: Իրենց նպատակներին հասնելու 
համար անարխիստներն օգտագործում են քաղաքական բողոքի 
տարբեր ձևեր՝ գործադուլ, ցույց, բոյկոտ:

Տե՛ս նաև Հեղափոխություն:

Անգրագիտություն (անալֆավիտ)
Անտառաճանաչ, անգրագետ: Գոյություն ունի անգրագիտության 
մի քանի տեսակ. 

1. առաջնային անգրագիտություն (անտառաճանաչություն). 
մարդն ունակ չէ ո՛չ գրել, ո՛չ կարդալ 
ու երբեք այդ ունակությունը չի 
ունեցել: Այս երևույթն այսօր 
առկա է մեծամասամբ 
«երրորդ աշխարհի» 
թույլ զարգացած 
երկրներում,



2. երկրորդային անտառաճանաչություն. Այս  երևույթն սկսեց 
երևան գալ 1970-ական թթ., երբ տպագիր մամուլն սկսեց իր 
տեղը զիջել հեռուստատեսությանը: Արդյունքում մարդիկ 
աստիճանաբար ետ վարժվեցին ընթերցանությունից, ինչը 
հետագայում նրանց համար որոշակի դժվարություններ էր 
առաջացնում տեքստային նյութեր կարդալիս,

3. կիսագրագիտություն. այս  դեպքում մարդը կարողանում է 
կարդալ, իսկ գրել՝ ոչ,

4. գործառութային անգրագիտություն. այս դեպքում 
մարդը ճանաչում է տառերը, կարող է դրանցով կարճ 
նախադասություններ կազմել, սակայն չի կարողանում 
արագ և առանց մեծ ճիգերի ըմբռնել երկար տեքստերը:

Գրագիտությունն այն հիմնաքարն է, որի վրա կառուցվում է 
անհատի հետագա զարգացումը՝ նրան թույլ տալով ծանոթանալ և 
յուրացնել տվյալ ազգի և համաշխարհային գրավոր ժառանգությանը: 
Բնակչության շրջանում գրագիտության մակարդակի բարձրացմանն 
ուղղված միջոցառումների համալիրը կոչվում է (համա)ժողովրդական 
կրթություն: Հայաստանում այն ունի խորը պատմական արմատներ և 
լայն տարածում է գտել Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից հայոց այբուբենի 
ստեղծումից հետո, երբ երկրով մեկ բացվեցին հայոց լեզվով ու գրերով 
կրթության կենտրոններ: 

Անկախ պետությունների համագործակցություն 

Անկախ պետությունների համագործակցությունը (ԱՊՀ) 
տարածաշրջանային միջպետական կազմակերպություն է: Նրա 
ստեղծման մասին համաձայնագիրը կնքվել է 1991 թ. դեկտեմբերի 
8-ին Բելառուսի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի կողմից, իսկ 
դեկտեմբերի 21-ին այդ համաձայնագրին միացան նաև Հայաստանը, 
Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Մոլդովան, Տաջիկստանը, 
Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը: 1993 թ. ԱՊՀ-ին միացավ նաև 
Վրաստանը, սակայն 2009 թ. նա դադարեցրեց իր անդամությունը: 
Ուկրաինան փաստացի համարվում է ԱՊՀ անդամ, սակայն de 
jure (իրավականորեն) նա այդպիսին չի հանդիսանում, քանի որ չի 
ստորագրել 1993 թ. հունվարին ընդունված ԱՊՀ Կանոնադրությունը: 
Վերջինով ամրագրվեցին կազմակերպության նպատակները, դրանք 
են. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
գրագիտության ամենաբարձր 
ցուցանիշ ունեցող երկրներից 
մեկն է աշխարհում՝ 
բնակչության 99.5%:

Ի՞նչ միջոցներով 
էին պայքարում 
անգրագիտության դեմ 
Հայաստանի առաջին 
Հանրապետությունում և 
Խորհրդային Հայաստանում:

Ինչպե՞ս է կոչվում 
անգրագիտության 
հաղթահարման գործընթացը:

Անգրագիտությունից դեպի 
գրագիտություն անցման 
գործընթացը կոչվում է 
գրագիտացում:

Հայաստանի 
Հանրապետության 
Կրթության և գիտության 
նախարարության կայքը, 
տե՛ս`
http://www.edu.am/



- փոխգործակցությունը քաղաքական, տնտեսական, 
բնապահպանական, հումանիտար, մշակութային և 
այլ ոլորտներում,

- տնտեսական ու սոցիալական զարգացումն ընդհանուր 
տնտեսական տարածության շրջանակներում,

- համագործակցությունը միջազգային խաղաղության 
և անվտանգության ապահովման գործում, 
սպառազինությունների և ռազմական ծախսերի կրճատմանն 
ուղղված գործողությունների իրականացումը,

- աջակցությունն անդամ-պետությունների քաղաքացիների 
տեղաշարժմանը և ազատ շփմանը ԱՊՀ-ում,

- մասնակից-պետությունների միջև վեճերի և 
հակամարտությունների խաղաղ կարգավորումը և այլն:

- Բացի լիիրավ անդամությունից, Կանոնադրությունը 
թույլ է տալիս նաև ասոցացված անդամություն (2005 
թ-ից. այդ կարգավիճակն ունի Թուրքմենստանը) 
և դիտորդություն (այդպիսի կարգավիճակ ԱՊՀ 
որոշ կառույցներում ունի Մոնղոլիան, իսկ ԱՊՀ 
Միջխորհրդարանական վեհաժողովում՝ Աֆղանստանը): 
Համագործակցությունն ԱՊՀ շրջանակներում իրականացվում 
է կանոնադրական մարմինների միջոցով, որոնք են 
Պետությունների և Կառավարությունների ղեկավարների, 
Արտաքին գործերի և Պաշտպանության նախարարների,  
Սահմանապահ զորքերի հրամանատարների և Տնտեսական 
խորհուրդները,  Միջխորհրդարանական վեհաժողովը և 
Տնտեսական դատարանը: Հայաստանի Հանրապետությունը 
մասնակցում է ԱՊՀ բոլոր մարմինների գործունեությանը, 
բացառությամբ ԱՊՀ տնտեսական դատարանի:

Տե՛ս նաև Առևտրային պայմանագիր, Ազատ առևտրի գոտի, 
Եվրոպական միություն, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի 
կազմակերպություն:

ԱՊՀ կայք, տե՛ս`
http://www.e-cis.info



Անկախություն
Անկախությունը պետության ինքնիշխանության հատկանիշներից 
է, որն արտահայտվում է արտաքին հարաբերություններում։ 
Պետությունը` որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, այլ 
պետությունների հետ հարաբերություններում անկախ է և 
իրավահավասար։ Նա ունի միջազգային կազմակերպություններին 
իրավահավասար անդամության իրավունք։ Միջազգային իրավունքն 
արգելում է անիրավաչափորեն դրսից միջամտել պետության 
ներքին գործերին։ Դեռևս ԽՍՀՄ կազմում 1990 թ. օգոստոսի 23-
ին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն ընդունեց Հայաստանի 
անկախության հռչակագիրը։ 1991 թ. սեպտեմբերի 21-ին տեղի 
ունեցավ անկախության հանրաքվեն, և Հայաստանը դարձավ 
ինքնիշխան, անկախ հանրապետություն։ Սկսվեց նրա միջազգային 
ճանաչման գործընթացը։

Անկլավ 

Անկլավ, ֆրանս. enclave, լատ.  inclavatus – փակ: Անկլավ է համարվում 
որևէ ինքնիշխան պետությանը պատկանող այն տարածքը, որն 
ամբողջությամբ շրջափակված է մեկ այլ պետության ցամաքային 
տարածքով (ամբողջական անկլավ): Իսկ այն տարածքը, որը 
շրջապատված է մեկ այլ պետության ցամաքային տարածքով, սակայն 
իր պետության հետ ունի ծովային կապ, սահման, կոչվում է կիսանկլավ 
կամ ափամերձ անկլավ: Այն պետության համար, որին պատկանում 
է այդ տարածքը, այն էքսկլավ է: Անկլավի առկայությունը ենթադրում 
է միջազգային-իրավական կանոնակարգում, որն, օրինակ, պետք է 
առնչվի մայր պետության՝ անկլավի տարածքի հետ տրանսպորտային 
հաղորդակցությանը:

«Հայաստանի անկախության 
մասին» հռչակագրում ասված է. 
«ՀԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը, 
արտահայտելով Հայաստանի 
ժողովրդի միասնական 
կամքը, գիտակցելով իր 
պատասխանատվությունը հայ 
ժողովրդի ճակատագրի առջև` 
համայն հայության իղձերի 
իրականացման և պատմական 
արդարության վերականգնման 
գործում, ելնելով Մարդու 
իրավունքների համընդհանուր 
հռչակագրի սկզբունքներից 
և միջազգային իրավունքի 
հանրաճանաչ նորմերից, 
կենսագործելով ազգերի ազատ 
ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 
1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 
«ՀԽՍՀ և Լեռնային Ղարաբաղի 
վերամիավորման մասին» 
ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և 
Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային 
խորհրդի համատեղ որոշման 
վրա, զարգացնելով 1918 թ. 
մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ 
Հայաստանի Հանրապետության 
ժողովրդավարական ավանդույթները, 
խնդիր դնելով ժողովրդավարական, 
իրավական հասարակարգի 
ստեղծումը, հռչակում է անկախ 
պետականության հաստատման 
սկիզբը...»։ 

Ի՞նչ է իմպերիալիզմն արդի 
աշխարհում։ 
Իմ պե րիա լիզ մը մեկ կամ մի քա նի 
ժո ղո վուրդ նե րի են թար կու մն է 
գերտե րութ յուն նե րին՝ կախ յալ կամ 
գա ղու թաց ված ժո ղո վուրդ նե րի 
հարս տութ յու նը և բնա կան պա շար-
նե րը վե րահս կե լու նպա տա կով։ 
Տնտե սա կան գե րիշ խա նութ յու նը լրաց-
վում է գերիշխող պետութ յուն նե րի 
ա մե նաիշ խա նութ յամբ՝ քա ղա քա կան, 
գա ղա փա րա խո սա կան, տե ղե կատ վա-
կան և այլ ո լորտ նե րում։ Այդ երկր նե րի 
տնտե սա կան և ու ժա յին մե նաշ նորհ-
նե րի հետևան քով խախտ վում է 
պե տութ յուն նե րի ի րա վա հա վա սա-
րութ յան սկզբուն քը, և նա խադր յալ ներ 
են ստեղծ վում գե րիշ խող երկր նե րի՝ 
մնա ցած նե րի հաշ վին գո յատևե լու 
հա մար։ 



Կան պետություններ, որոնք ամբողջությամբ շրջապատված են մեկ 
այլ պետության տարածքով: Այդպիսիք են, օրինակ, Վատիկանն 
ու Սան Մարինոն՝ Իտալիայի, և Լեսոտոն՝ Հարավ-աֆրիկյան 
հանրապետության ներսում:

Կիսանկլավի օրինակներ են համարվում Ռուսաստանի Դաշնության 
Կալինինգրադի շրջանը՝ շրջապատված Լեհաստանով, Լիտվայով 
և Բալթիկ ծովով, Պորտուգալիան՝ շրջապատված Իսպանիայով և 
Ատլանտյան օվկիանոսով, Բրունեյը՝ շրջապատված Մալայզիայով և 
Հարավ-չինական ծովով:

Յուրօրինակ անկլավային կարգավիճակ ունի նաև պետականակերպ 
Մալթայի ինքնիշխան ուխտը, որի կենտրոնակայանը գտնվում 
է Հռոմում (Իտալիա), իսկ բուն տարածքը՝ Մալթա կղզում 
(Միջերկրական ծովում), համանուն պետության ներսում:

Անկլավներն առաջացել են պատմական, քաղաքական կամ 
աշխարհագրական տարբեր պատճառներով:  Քանի որ անկլավում 
ապրելը կարող է լինել բավական անհարմար` հաղորդակցության, 
կապի տեխնիկական դժվարությունների առումով, և պետությունները 
ստիպված են մեծ թվով համաձայնագրեր կնքել անկլավային 
տարածքների կարգավիճակը և պետության հիմնական տարածքի 
հետ դրա կապն ապահովելու նպատակով, անկլավները միտում 
ունեն վերանալու: Օրինակ, Հնդկաստանի և Բանգլադեշի 
կառավարությունները տևական ժամանակ բանակցում են իրենց 
միջպետական սահմանների երկայնքով գոյություն ունեցող բազմաթիվ 
անկլավների բարդ համակարգի խնդիրները կարգավորելու շուրջ: 
Հիմնական խնդիրն այստեղ այն է, որ տեղի բնակիչներն իրենց չեն 
զգում իրենց պետության լիարժեք քաղաքացի: 

Որոշ անկլավներ այսօր ունեն անգամ անկախանալու միտում, 
հատկապես, եթե դրանք բավական հեռու են իրենց հիմնական 
տարածքից: Սա վերաբերում է այն տարածքներին, որոնց մայր 
պետությունը չի կարող մուտք գործել իր անկլավ՝ առանց որևէ այլ 
պետության տարածք հատելու (ամբողջական անկլավ):

Տե՛ս նաև Էքսկլավ:



Անձեռնմխելիություն
Անձեռնմխելիությունն (իմունիտետ) իրավական հասկացություն է, 
որը նշանակում է պաշտպանվածություն պատասխանատվության 
կանչվելուց կամ պաշտոնանկությունից: Գոյություն ունեն 
իմունիտետի մի քանի սուբյեկտներ, ինչպիսիք են, միջազգային 
իրավունքում՝ պետության, ռազմական և առևտրային նավերի, 
դիվանագիտական, պետական ծովային առևտրային նավատորմերի, 
իսկ հանրային իրավունքում՝ նախագահի, խորհրդարանական, 
դատական իմունիտետի հասկացությունները: Ֆինանսական 
իրավունքի շրջանակներում կիրառվում է նաև հարկային իմունիտետի 
հասկացությունը:

Պետության իմունիտետով օժտված է ցանկացած պետություն 
մեկ այլ պետության հետ հարաբերություններում, ինչը բխում 
է պետությունների ինքնիշխան հավասարության սկզբունքից: 
Դա նշանակում է, որ Ա պետությունը չի կարող կանչվել 
պատասխանատվության Բ պետության դատարանի առջև, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Ա պետությունն ինքն է համաձայն 
դրան: 

Դիվանագիտական իմունիտետն ընդունող երկրում առանձնահատուկ 
իրավունքների և արտոնությունների տրամադրումն է օտարազգի 
դիվանագիտական ներկայացուցիչներին` դիվանագիտական 
ներկայացուցչության  գործառույթների իրականացման համար 
առավելագույն նպաստավոր պայմանների ապահովման նպատակով: 
Դա վերաբերում է նաև դիվանագիտական ներկայացուցչության 
հաստատություններին, ունեցվածքին և տրանսպորտի միջոցներին:

Երրորդ պետության ռազմական և առևտրային նավերը ևս 
օժտված են անձեռնմխելիությամբ, որը հատկապես կարևորվում է 
հակամարտությունների ժամանակ: 

Պետության նախագահի իմունիտետը ենթադրում է, որ 
նախագահը չի կարող ձերբակալվել, կալանավորվել, դատական 
պատասխանատվության ենթարկվել իր պաշտոնավարման 
ողջ ընթացքում: Այդ անձեռնմխելիությունը դադարում է գործել 
պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու, պաշտոնից ինքնակամ 
հրաժարվելու, ինչպես նաև տվյալ երկրի սահմանադրությամբ 
նախատեսված առանձին դեպքերում (օրինակ՝ իմպիչմենտի դեպքում): 
Դրանից հետո, որոշ երկրների օրենսդրությամբ` նախագահը կարող 
է ենթարկվել դատական հետապնդման սովորական ընթացակարգով 
(ԱՄՆ, Բրազիլիա, Վենեսուելա), կամ էլ նրա հետապնդումը 
բացառվում է ընդմիշտ (Չեխիա): Ֆրանսիայում և մի քանի այլ 
երկրներում նախագահը խորհրդարանի որոշմամբ կարող է հանձնվել 
հատուկ դատարանին՝ պետական դավաճանության պարագայում:



Խորհրդարանական իմունիտետ տրվում է պետությունների 
խորհրդարանների անդամներին՝ պատգամավորներին, որից 
նրանք օգտվում են պաշտոնավարման ողջ ընթացքում: Այս 
դեպքում ևս պատգամավորը չի կարող պատասխանատվության 
կանչվել իր գործողությունների (այդ թվում՝ ոչ պատգամավորական 
պարտականությունների կատարման դեպքում) համար: 

Դատական իմունիտետը դատավորների՝ որպես դատական 
իշխանությունը կրողների անձեռնմխելիությունն է, որը 
ենթադրում է, որ դատավորը չի կարող ենթարկվել դատական 
պատասխանատվության, ձերբակալման՝ առանց համապատասխան 
իրավասու մարմնի համաձայնության: ԱՄՆ-ում և մի շարք այլ 
երկրներում դատավորը կարող է զրկվել դատական իմունիտետից 
միայն իմպիչմենտի ընթացակարգով:

Ինչպես աշխարհի շատ պետություններում, այնպես էլ Հայաստանի 
Հանրապետությունում Ազգային Ժողովի պատգամավորներն 
ու Նախագահն օժտված են անձեռնմխելիությամբ իրենց 
պաշտոնավարման ողջ ընթացքում, որը կարող է վերացվել օրենքով 
նախատեսված հատուկ կարգով: Օրինակ, որևէ պատգամավորի 
հարցաքննության կանչելու կամ քրեական պատասխանատվության 
ենթարկելու համար անհրաժեշտ է Ազգային ժողովի թույլտվությունը: 
Իր պաշտոնավարման ընթացքում պատգամավորը չի կարող նաև ետ 
կանչվել:

Օրենքով ամրագրվում են նաև պետության քաղաքացու 
անձեռնմխելիության դեպքերը, ինչպես, օրինակ` նրա 
սեփականության, կյանքի, անօրինական հետապնդումներից 
անձեռնմխելիությունը:

Անձնագիր
 Անձնագիրը պաշտոնական փաստաթուղթ է, որ հաստատում 
կամ նկարագրում է ինչ-որ բան կամ ինչ-որ մեկին։ Օգտագործվում 
են քաղաքացու անձնագիր, տեխնիկական անձնագիր, պաշտոնի 
անձնագիր հասկացությունները: 

Քաղաքացու անձնագիրը նրա անձը, ինչպես նաև լրացուցիչ այլ 
տեղեկություններ (ընտանեկան դրությունը, երեխաները, բնակության 
վայրը, զինապարտությունը և այլն) հաստատող փաստաթուղթ 
է։ Անձնագիրը տրվում է օրենքով սահմանված տարիքին 
հասնելուց հետո։ Երբեմն արտասահման գնալու համար տրվում է 
արտասահմանյան անձնագիր։ 

Ի՞նչ է իմպիչմենտը:

Մի շարք երկրներում 
անձնագիր ունենալը 
պարտադիր է։ Սակայն կան 
երկրներ, որ անձնագիրը 
որպես անձը հաստատող 
փաստաթուղթ պարտադիր չէ։ 

1. Հայաստանում ո՞ր 
տարիքից է պարտադիր 
համարվում անձնագիր 
ունենալը։ 
2. Ի՞նչ գիտեք «նանսենյան 
անձնագրի» մասին։ 



Մի շարք երկրներում քաղաքացու անձնագիր ունենալը պարտադիր է։ 
Սակայն կան երկրներ, որտեղ չի գործում անձնագրային համակարգ 
և անձնագիրը որպես անձը հաստատող փաստաթուղթ պարտադիր 
չէ։ Եթե քաղաքացին կորցնում է անձնագիրը, ապա նրան տրվում է 
ժամանակավոր անձնագիր:

Տեխնիկական անձնագիրը փաստաթուղթ է, որը պարունակում 
է մեքենաների և սարքավորումների հիմնական տեխնիկական 
բնութագրերը: 

Պաշտոնի անձնագիրը քաղաքացիական ծառայության ոլորտի 
փաստաթուղթ է, որում նկարագրվում են տվյալ պաշտոնի թեկնածուին 
ներկայացվող պահանջները և գործառույթները: Քաղաքացիական 
ծառայության իրավունք ունի անձը, որը համապատասխանում 
է տվյալ պաշտոնի անձնագրին, տիրապետում է հայերենին և 18 
տարեկան է: 

Անչափահաս
Անչափահաս են համարվում 18 տարեկանը չլրացած ֆիզիկական 
անձինք։ Նրանք բաժանվում են երկու խմբի՝ մինչ 14 տարեկաններ 
(փոքրահասակներ) և 14-18 տարեկան անչափահասներ։ 14 տարեկան 
չդարձած անչափահասների` փոքրահասակների փոխարեն 
գործարքները նրանց անունից կնքում են միայն նրանց օրինական 
ներկայացուցիչները՝ ծնողները, որդեգրողները կամ խնամակալները։ 

14-18 տարեկան անչափահասները սահմանափակ գործունակ 
են։ Նրանք կարող են գործարքներ կնքել իրենց օրինական 
ներկայացուցիչների (ծնողներ, որդեգրողներ, հոգաբարձու) 
գրավոր համաձայնությամբ, բացառությամբ որոշ գործարքների։ 
Օրինակ, 14-18 տարեկանը կարող է զբաղվել ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ, եթե ունի օրինական ներկայացուցչի գրավոր 
համաձայնությունը։ Նրանց կնքած գործարքը վավեր է նաև նրանց 
օրինական ներկայացուցիչների հետագայում տված գրավոր 
հավանության դեպքում։ Հակառակ դեպքում գործարքը կճանաչվի 
անվավեր։ 

14-18 տարեկաններն առանց օրինական ներկայացուցիչների 
համաձայնության իրավունք ունեն՝ տնօրինել իրենց աշխատավարձը, 
կրթաթոշակը և այլ եկամուտները, իրականացնել մտավոր 
գործունեության արդյունքի հեղինակի իրավունքներ, ավանդներ 
մուծել վարկային հաստատություններ և տնօրինել դրանք՝ օրենքին 
համապատասխան կնքել այն բոլոր գործարքները, որ իրավունք ունեն 

Ի՞նչ տվյալներ են 
պարունակում Հայաստանի 
քաղաքացու անձնագիրը։ 
Հայաստանի քաղաքացու 
անձնագրում առկա 
տվյալներից են՝ անձի 
անունը, ազգանունը, 
հայրանունը, սեռը, ծննդյան 
տարին, ամիսը, ամսաթիվը, 
քաղաքացիությունը, 
անձնագրի տիպը, համարը, 
վավերականության 
ժամկետը, անձնագրի տիրոջ 
ստորագրության նմուշը, 
անձի հաշվառման վայրը, 
ընտանեկան դրությունը և 
այլն։ 

Մինչև 6 տարեկան 
փոքրահասակները չեն կարող 
կատարել իրավաբանական 
գործողություններ։ 6-14 
տարեկան փոքրահասակները 
կարող են ինքնուրույն 
կնքել մանր կենցաղային 
գործարքներ։

1.  Ինչո՞ւ է 14-18 տարեկան 
անչափահասներին օրենքը 
համարում սահմանափակ 
գործունակ։ 
2.  Ըստ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 14-18 տարեկան 
անչափահասը ի՞նչ 
կարգով կարող է զբաղվել 
ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ։

Ո՞ր դեպքում են 14-18 
տարեկան անչափահասները 
կրում ինքնուրույն գույքային 
պատասխանատվություն։
14-18 տարեկան 
անչափահասներն 
ինքնուրույն գույքային 
պատասխանատվություն 
են կրում իրենց կնքած 
գործարքներով, ինչպես նաև 
իրենց գործողություններով 
պատճառված վնասի համար։ 



կնքելու 6-14 տարեկան փոքրահասակները, լինել կոոպերատիվի 
անդամ։ 

Տե՛ս նաև Գործունակություն, Իրավունակություն, Չափահասություն:

Անվստահության քվե
Անվստահության քվեն (լատ. votum - ցանկություն) որոշում է, 
որն ընդունվում է քվեարկությամբ։ Որպես կանոն կիրառվում 
է խորհրդարանական գործունեության մեջ, երբ խորհրդարանը 
քվեարկությամբ ամբողջ կառավարության կամ առանձին նախարարի 
նկատմամբ կայացնում է անվստահության կամ վստահության 
որոշում։ Եթե կայացվում է անվստահության որոշում, ապա 
կառավարությունը կամ նախարարը պետք է հրաժարական տա։ 

Հայաստանում Ազգային ժողովը նախագահի կամ պատգամավորների 
ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդի ներկայացմամբ կարող է 
անվստահություն հայտնել կառավարությանը։ Ռազմական կամ 
արտակարգ դրության ժամանակ արգելվում է նման առաջարկություն 
ներկայացնել։ Այդ որոշման նախագիծը քվեարկության է դրվում 
ներկայացվելուց ոչ շուտ, քան 48, և ոչ ուշ, քան 72 ժամվա ընթացքում։ 

Անվտանգության խորհուրդ
Անվտանգության խորհուրդը ՄԱԿ-ի կարևոր կառույցներից է, որը 
պատասխանատու է միջազգային խաղաղության և անվտանգության 
համար։ Անվտանգության խորհուրդը կազմված է մշտական և 
ժամանակավոր 15 անդամ-պետություններից։ Անվտանգության 
խորհրդում կիրառվում է «վետոյի (մերժման) իրավունքը», այսինքն՝ 
Անվտանգության խորհրդի որոշումը համարվում է չընդունված, եթե 
խորհրդի մշտական անդամներից որևէ մեկը դեմ է քվեարկում։ 

Անվտանգության խորհուրդը կարող է քննարկել պետությունների միջև 
ծագած ցանկացած վեճ, և վեճի կողմ-պետությունները պարտավոր 
են ընդունել ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված խաղաղ 
կարգավորման միջոցները։ Խորհուրդը կարող է պետությունների 
հանդեպ կիրառել միջազգային իրավական սանկցիաներ՝ դիմել 
ՄԱԿ-ի անդամ-պետություններին՝ սառեցնելու տնտեսական 
կապերը միջազգային իրավունքի նորմերը կոպտորեն խախտող 
երկրի հետ, փակելու հաղորդակցության միջոցները (ծովային, 
օդային, երկաթուղային, փոստային, հեռագրային և այլն), ընդհատելու 
դիվանագիտական հարաբերությունները։ 

Խորհրդարանի և կառավարության 
միջև կառավարության 
ներկայացրած օրենքի նախագծի, 
ինչպես նաև բյուջեի հաստատման 
առնչությամբ կարող են առաջանալ 
նաև անհամաձայնություններ։ 
Կառավարությունն իր 
ներկայացրած օրենքի նախագծի 
չընդունման կամ բյուջեի 
հաստատման առնչությամբ 
կարող է դնել իրեն վստահության 
հարցը։ Եթե Ազգային ժողովը 
Սահմանադրությամբ 
նախատեսված կարգով որոշում 
չի ընդունում կառավարությանը 
անվստահություն հայտնելու մասին, 
ապա վերջինիս ներկայացրած 
օրենքի նախագիծը կամ բյուջեն 
համարվում են ընդունված։ Իսկ 
եթե խորհրդարանը ընդունում 
է անվստահություն հայտնելու 
մասին որոշում, ապա վարչապետը 
Նախագահին դիմում է 
ներկայացնում կառավարության 
հրաժարականի մասին։ 

1. Ի՞նչ է պարսավանքի բանաձևը, և 
ո՞րն է դրա իրավական հետևանքը։ 

2. Ռազմական կամ արտակարգ 
դրության ժամանակ ինչո՞ւ է 
արգելվում կառավարությանը 
անվստահության առաջարկություն 
ներկայացնելը։

Ինչո՞վ է պայմանավորված 
պետական իշխանության գործադիր 
և օրենսդիր մարմինների վերը 
նշված փոխհարաբերությունների 
կարգը։ 
 Կառավարության, 
Նախագահի, Ազգային ժողովի 
փոխհարաբերությունների նման 
կարգը պայմանավորված է 
իշխանությունների տարանջատման 
սկզբունքով. վերջինս «հակակշռող 
և զսպող» կառուցակարգերի 
դրսևորումն է։ 



Անվտանգության քաղաքականություն
Ընդհանուր առմամբ, անվտանգության քաղաքականությունը 

պետական քաղաքականության ուղղություններից է, որի 
նպատակը տվյալ պետության, նրա բնակչության գոյության կամ 
կենսագործունեության ներքին ու արտաքին սպառնալիքների և 
վտանգների առաջացման կանխարգելումն է կամ չեզոքացումը: Դա 
միջոցառումների մի համալիր է՝ բաղկացած բազմաթիվ չափումներից՝ 
քաղաքական, վարչական, սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական, 
մշակութային, տեխնոլոգիական, ռազմական և այլն: Անվտանգության 
քաղաքականության սկզբունքները, ուղղությունները, մեթոդները, 
որպես կանոն, ամրագրվում են փաստաթղթերում՝ օրենքներում, 
հայեցակարգերում: Տարբեր երկրներում այն կարող է ունենալ տարբեր 
անվանումներ: Առավել տարածված է «ազգային անվտանգության 
քաղաքականություն» (ԱԱՔ) ընդհանրական անվանումը: 

Որոշ երկրներում, օրինակ` Մեծ Բրիտանիայում, 
Ֆրանսիայում, Չինաստանում գոյություն չունի միասնական 
փաստաթուղթ, որում արձանագրված լինի ԱԱՔ-ը: Փոխարենը 
կան մի քանի հանգուցային փաստաթղթեր տարբեր ոլորտների 
վերաբերյալ: Կան նաև երկրներ, որոնք ընդհանրապես չունեն 
որոշակի ռազմավարություն, որն ամրագրված լինի անվտանգությանն 
ու պաշտպանությանը վերաբերող փաստաթղթերում: Այդպիսի 
փաստաթղթերը որոշ երկրներում հանրամատչելի են, մյուսներում՝ 
միայն մասամբ, իսկ երրորդներում (օրինակ, Թուրքիայում)` դրանք 
համարվում են գաղտնի փաստաթղթեր և հրապարակման ենթակա 
չեն:

Չնայած տարբեր երկրների ԱԱՔ-ները տարբերվում են 
միմյանցից՝ նրանք բոլորը համալիր միջոցառումների համակարգեր 
են, որոնք վերաբերում են առնվազն երեք հիմնական թեմաների` 
ա. միջազգային հարաբերությունների համակարգում պետության 
դերին, բ. ներքին և արտաքին մարտահրավերներին և դրանց 
լուծման հնարավորություններին, գ. գործնական միջոցառումների 
իրականացման ժամանակ պետական իշխանության տարբեր 
ինստիտուտների պատասխանատվությանը: 

Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության 
քաղաքականության կարևորագույն հիմքերն են 2007թ. ընդունված 
Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը և դրանից բխող, դրա 
ռազմապաշտպանական ուղղությունը հստակեցնող Ռազմական 
դոկտրինը: Ռազմավարության մեջ ամրագրված են պետական 
անվտանգության հիմնական ուղղությունները, ոլորտները, 
սկզբունքները, ինչպես նաև սահմանված են անվտանգության 
հիպոթետիկ ու առկա սպառնալիքներն ու վտանգները: Իր հերթին, 

Անվտանգության խորհուրդը 
կարող է որոշում ընդունել 
կիրառելու ՄԱԿ-ի 
խաղաղապահ ուժերը, նաև 
հարկադրել կատարելու 
զինադադարի վերաբերյալ 
պարտավորությունները և 
հսկելու դրանք՝ մինչև վեճի 
կողմերը կհասնեն կայուն 
համաձայնության։

1.Ի՞նչ է հումանիտար 
ինտերվենցիան։
2.Ո՞ր դեպքերում ու ի՞նչ 
պայմաններում պետք է այն 
կիրառվի։

Որ պետություններն են  
Անվտանգության խորհրդի 
մշտական անդամները։
Անվտանգության 
խորհրդի հինգ մշտական 
անդամ երկրներն են՝ 
ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիան, 
Չինաստանը, Ռուսաստանի 
Դաշնությունը, Ֆրանսիան։ 
Խորհրդի 10 ոչ մշտական 
անդամներն ընտրվում 
են ՄԱԿ-ի Գլխավոր 
ասամբլեայի կողմից՝ երկու 
տարի ժամկետով։ Բոլոր 
անդամներն ունեն մեկ ձայնի 
իրավունք։



Ռազմական դոկտրինը սահմանում է ռազմական անվտանգության 
ռազմաքաղաքական հիմնադրույթները, Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտպանական ռազմավարությունը, ռազմական 
անվտանգության ապահովման համակարգը և համակցում 
Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների` 
պետության ռազմական անվտանգության ապահովմանը 
նպատակաուղղված գործունեությունը: Այն, ըստ էության, պետության 
ռազմական անվտանգության ապահովման ռազմաքաղաքական,  
ռազմատնտեսական և ռազմատեխնիկական հիմունքները ներառող 
պաշտոնական հայեցակետերի համախումբ է:

Աշխատանքային իրավունք
Աշխատանքը կարևոր դեր է խաղում հասարակության և մարդու 
կյանքում։ Գործադրելով իր ընդունակությունները՝ մարդը ստեղծում 
է արժեքներ, որոնք հասարակական հարստության աղբյուր են։ 
Աշխատանքն ապահովում է մարդու նյութական գոյությունը։ Այն 
կարևոր նշանակություն ունի մարդու արժանապատվության և 
ինքնահարգանքի ապահովման համար, նախադրյալներ է ստեղծում 
մնացած իրավունքների համար։ Դրանից ելնելով Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությունը սահմանում է, որ 
յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ընտրության ազատություն: 
Դրանով երաշխավորվում է ընտրության ազատություն` աշխատել 
կամ չաշխատել։ Հարկադիր աշխատանքն արգելվում է։ Ամեն ոք 
իրավունք ունի ազատորեն տնօրինելու իր ընդունակությունները, 
ընտրելու մասնագիտություն և գործունեության տեսակը։

Աշխատանքային իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ իրավական 
նորմերի համակցություն է, որը կարգավորում է մարդու աշխատանքի 
սահմանադրական իրավունքը։ Աշխատանքի հանրային 
նշանակությունից ելնելով` աշխատանքային 
իրավունքի նորմերը կոչված են ստեղծելու 
վարձու աշխատողների սոցիալական 
պաշտպանության իրավական 
կառուցակարգ։ 

Աշխատանքային իրավունքի առաջնային 
աղբյուրը Սահմանադրությունն է, 
այնուհետև աշխատանքային օրենսգիրքը։ 

Ի՞նչ է պետությունների 
«սպիտակ գիրքը»:

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ազգային անվտանգության 
ռազմավարություն, 
տե՛ս`http://www.mil.
am/1320693104

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ռազմական դոկտրին, 
տե՛ս`http://www.mil.
am/1320693242

Մի շարք երկրների 
անվտանգության 
քաղաքականության 
հայեցակարգային 
փաստաթղթերի ժողովածու, 
տե՛ս`
http://merln.ndu.edu/whitepa-
pers.html

Աշխատանքը կարևոր դեր 
է խաղում հասարակության 
և մարդու կյանքում։ 
Գործադրելով իր 
ընդունակությունները՝ մարդը 
ստեղծում է արժեքներ, 
որոնք հասարակական 
հարստության աղբյուր են։ 
Աշխատանքն ապահովում 
է մարդու նյութական 
գոյությունը։ Այն կարևոր 
նշանակություն ունի մարդու 
արժանապատվության 
և ինքնահարգանքի 
ապահովման համար, 
նախադրյալներ է ստեղծում 
մնացած իրավունքների 
համար։ 

1.Ի՞նչ է անհատական 
աշխատանքային 
պայմանագիրը։
2.Աշխատանքային 
իրավունքից բացի ուրիշ ի՞նչ է 
իրավունքի ճյուղեր գիտեք։



Վերջինս համապարփակ կերպով կարգավորում է աշխատանքային 
հարաբերությունները, աշխատանքային պայմանագիրը, 
աշխատաժամանակը և հանգստի ժամանակը, աշխատանքի 
վճարումը, աշխատանքային կարգապահությունը և աշխատանքի 
պահպանությունը, աշխատանքային վեճերի լուծման կարգը և այլն։ 

Աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են նաև 
պայմանագրերով։ Այդ կարգավորումը կատարվում է երկու 
մակարդակում` անհատական աշխատանքային պայմանագրի 
(գործատուն կնքում է առանձին աշխատողի հետ), և կոլեկտիվ 
պայմանագրի (գործատուն կնքում է աշխատավորական կոլեկտիվի 
հետ) հիման վրա։

Տե՛ս նաև Աշխատավարձ, Աշխատող, Գործատու Կենսաթոշակ:

Աշխատավարձ
Աշխատողի աշխատանքի դիմաց գործատուն պարտավոր 
է դրամական ձևով վճարել աշխատավարձ։ Բյուջետային 
կազմակերպություններում աշխատավարձը որոշվում է 
համապատասխան դրույքաչափերով։ Մնացած գործատուներն 
իրենք են որոշում աշխատավարձի չափերը՝ ելնելով աշխատողի 
կատարած աշխատանքի չափից և որակից։ Աշխատավարձի չափը 
և (կամ) այն որոշելու ձևը այս դեպքում սահմանվում է անհատական 
աշխատանքային պայմանագրով։ Այդ պայմանագրով սահմանվում 
են նաև աշխատողին հասնող հավելումները, հավելավճարները, 
լրավճարները և այլն։ 

Աշխատավարձը չպետք է պակաս լինի օրենքով սահմանված 
նվազագույն չափից։ Նվազագույն աշխատավարձն օրենքով 
սահմանված ամսեկան աշխատավարձի չափն է, որ պետք է վճարվի իր 
աշխատանքային պարտականությունները կատարած աշխատողին։ 
Որպես կանոն, նվազագույն աշխատավարձը կառուցվում է 
նվազագույն սպառողական զամբյուղին համապատասխան։ 
Նվազագույն աշխատավարձի մեջ չեն մտնում հավելավճարները, այլ 
խրախուսիչ վարձատրությունները, ինչպես նաև սովորականից շեղվող 
պայմաններում աշխատողներին վճարվող փոխհատուցումները։

Տե՛ս նաև Նվազագույն աշխատավարձ:

Ի՞նչ տարբերություն 
աշխատանքի ազատ 
ընտրության և աշխատանքի 
իրավունքների միջև։
Սահմանադրության 
համաձայն ամեն ոք ունի 
աշխատանքի ընտրության 
ազատություն։ Դրանով 
երաշխավորվում է 
ընտրության ազատություն` 
աշխատել կամ 
չաշխատել։ Հարկադիր 
աշխատանքն արգելվում 
է։ Ամեն ոք իրավունք ունի 
ազատորեն տնօրինելու 
իր ընդունակությունները, 
ընտրելու մասնագիտություն 
և գործունեության տեսակը։ 
Բայց աշխարհում կա նաև 
աշխատանքի իրավունք, որի 
դեպքում պետությունն իր վրա 
է վերցնում համընդհանուր 
զբաղվածության ապահովումը։ 
Որպես կանոն, այդ իրավունքը 
շուկայի պայմաններում 
հնարավոր չէ ապահովել։

Աշխատանքի և սոցիալական 
ապահովության 
նախարարության 
պաշտոնական կայք, տե՛ս՝ 
http://www.mss.am

Մարդն ունի շահութաբեր 
տնտեսական գործունեության 
իրավունք։ Նա կարող է 
ստեղծել ձեռնարկություններ՝ 
վարել առևտուր, բացել 
բանկեր և այլն, ստանալ 
շահույթ։ Այս ոլորտում 
մարդն իրավունք ունի 
պահանջել պետությունից՝ 
պաշտպանելու իրեն 
չափից դուրս հարկումից, 
պաշտոնյաների 
կամայականությունից, 
հանցագործներից, ինչպես 
նաև պայմաններ ստեղծել 
ազատ տնտեսական 
մրցակցության համար։



Աշխատող 
Աշխատանքային իրավահարաբերությունների հիմնական 
սուբյեկտներն են գործատուն և աշխատողը։ Աշխատողն օրենքով 
սահմանված տարիքի հասած գործունակ քաղաքացին է, որն 
աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա գործատուի օգտին 
որոշակի վարձատրությամբ կատարում է աշխատանքային 
գործառույթներ (որոշակի մասնագիտությամբ, որակավորմամբ կամ 
պաշտոնում աշխատանք)` ենթարկվելով ներքին կարգապահական 
կանոններին։ 

Աշխատանքային իրավունքներ ունենալու և պարտականություններ 
կրելու ունակությունը հավասարապես ճանաչվում է Հայաստանի 
Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար։ Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձինք ունեն 
այնպիսի աշխատանքային իրավունակություն, ինչպիսին 
քաղաքացիները, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։ 

Աշխատանքային իրավունակություն և գործունակություն լրիվ 
ծավալով ծագում են 16 տ. դառնալու պահից, բացառությամբ` օրենքով 
նախատեսված դեպքերի։ Աշխատող են համարվում նաև ծնողներից 
մեկի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությամբ 
աշխատանքային պայմանագրով աշխատող 14-16 տարեկան 
անչափահասները։ Մինչև 14 տարեկաների հետ աշխատանքային 
պայմանագիր կնքելը կամ նրանց աշխատանքի ներգրավելը 
արգելվում է։

Տե՛ս նաև Աշխատանքային իրավունք, Աշխատավարձ, Գործազուրկ, 
Գործատու, Կենսաթոշակ:

Աշխատուժի շուկա
Աշխատուժի շուկան մի վայր է, որտեղ հանդիպում են աշխատողների 
կարիք ունեցողները (գործատուները)  և աշխատուժ ռեսուրս 
առաջարկողները (աշխատողները): Գործնական իրացման դեպքում 
այս տնտեսական հարաբերությունները մարմնավորվում են 
աշխատանքային օրենսդրությամբ հաստատված որոշակի ձևի 
մեջ` համաձայնագիր, պայմանագիր: Շուկայական տնտեսության 
մեջ աշխատուժի շուկան առաջնակարգ դեր է կատարում` լուծելով 
համապատասխան որակի աշխատուժ վերարտադրելու, բաշխելու 
և վերաբաշխելու խնդիրները: Աշխատուժի շուկայում ձևավորվում 
է աշխատավարձի մակարդակը և աշխատանքային պայմանները: 
Աշխատանքային ժամերը,  աշխատանքային պայմանները և 
աշխատանքի ընդունելու կամ ազատելու պայմանները սովորաբար 
ենթակա են իրավական կարգավորման: Աշխատուժի շուկան փոքր-

1.Ի՞նչ է նշանակում 
արդարացի և օրենքով 
սահմանված՝ նվազագույնից 
ոչ ցածր աշխատավարձի 
իրավունքը։
2.Ինչքա՞ն է նվազագույն 
աշխատավարձի 
չափը Հայաստանի 
Հանրապետությունում։

Բացի աշխատանքի 
ընտրության իրավունքից 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունը 
աշխատանքի ոլորտում 
ուրիշ ի՞նչ իրավունքներ է 
երաշխավորում։
Սահմանադրությունն 
աշխատանքի ոլորտում 
երաշխավորում է ոչ միայն 
աշխատանքի ընտրության, 
այլև մի շարք այլ իրավունքներ, 
մասնավորապես, աշխատողն 
ունի արդարացի և օրենքով 
սահմանված՝ նվազագույնից 
ոչ ցածր աշխատավարձի 
իրավունք, անվտանգության 
ու հիգիենայի պահանջները 
բավարարող աշխատանքային 
պայմանների, հանգստի 
իրավունք և այլն։

Մարդն ունի շահութաբեր 
տնտեսական գործունեության 
իրավունք։ Նա կարող է 
ստեղծել ձեռնարկություններ՝ 
վարել առևտուր, բացել 
բանկեր և այլն, ստանալ 
շահույթ։ Այս ոլորտում մարդն 
իրավունք ունի պահանջել 
պետությունից՝ պաշտպանելու 
իրեն չափից դուրս 
հարկումից, պաշտոնյաների 
կամայականությունից, 
հանցագործներից, ինչպես նաև 
պայմաններ ստեղծել ազատ 
տնտեսական մրցակցության 
համար։



ինչ լայն հասկացություն է և ներառում է հարաբերություններ ոչ միայն 
զբաղված աշխատողների առումով, այլև սոցիալ-աշխատանքային 
հարաբերություններ՝ ակտիվորեն աշխատանք փնտրող, չզբաղված 
աշխատողների առումով: Աշխատուժի շուկայում աշխատողների 
շահերը սովորաբար պաշտպանում են արհմիությունները: Տարբերում 
են ճկուն և ոչ ճկուն աշխատուժի շուկաներ: Ճկուն աշխատուժի 
շուկայի դեպքում կարելի է հեշտությամբ ընդունվել աշխատանքի 
և ազատվել աշխատանքից (փոխել աշխատանքը), իսկ ոչ ճկունի 
դեպքում` առկա են մի շարք բարդություններ այդ գործընթացում:

Ապաստանի իրավունք
Ապաստանի իրավունքն արդի իրավունքի ինստիտուտներից է։ 
Ներպետական օրենսդրության իմաստով այն օրենքով սահմանված 
իրավունք է, որով օժտված են այլ պետության քաղաքացիները 
և քաղաքացիություն չունեցող անձինք։ Ապաստանի իրավունքն 
ապաստան խնդրողին հնարավորություն է տալիս անորոշ և երկար 
ժամանակով գտնվել ապաստան տված պետության տարածքում, 
այն դեպքում, եթե իր հայրենիքում կամ այլ պետությունում նա 
քաղաքական, կրոնական կամ նման բնույթի հիմքերով հետապնդվում 
է։

Ապաստանի իրավունք չունեն պատերազմական և մարդկության 
դեմ ուղղված հանցանքներ կատարած անձինք։ Ապաստան 
տալը չի նշանակում քաղաքացիություն շնորհել, այլ միայն, որ 
ապաստան տվող պետությունը պարտավորվում է չհանձնել 
ապաստան խնդրածին հետապնդող պետությանը։ Ապաստանի 
այս տեսակը կոչվում է` քաղաքական։ Ապաստանի իրավունքը 
լինում է դիվանագիտական, երբ ինչ-որ մեկին իրավունք են 
տալիս թաքնվել քաղաքական հետապնդումներից այլ պետության 
դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսարանի 
շենքում կամ օտարերկրյա ռազմական նավում։ Եղել են դեպքեր, երբ 
դիվանագիտական ապաստան ստացած անձն ապրել է դեսպանատան 
տարածքում տարիներով։ 

Միջազգային իրավունքն արգելում է դիվանագիտական ապաստան 
տալ իրավախախտում կատարած անձանց։ 

1.Ի՞նչ է նշանակում 
արդարացի և օրենքով 
սահմանված՝ նվազագույնից 
ոչ ցածր աշխատավարձի 
իրավունքը։
2.Ինչքա՞ն է նվազագույն 
աշխատավարձի 
չափը Հայաստանի 
Հանրապետությունում։

Բացի աշխատանքի 
ընտրության իրավունքից 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունը 
աշխատանքի ոլորտում 
ուրիշ ի՞նչ իրավունքներ է 
երաշխավորում։
Սահմանադրությունն 
աշխատանքի ոլորտում 
երաշխավորում է ոչ 
միայն աշխատանքի 
ընտրության, այլև մի 
շարք այլ իրավունքներ, 
մասնավորապես, աշխատողն 
ունի արդարացի և օրենքով 
սահմանված՝ նվազագույնից 
ոչ ցածր աշխատավարձի 
իրավունք, անվտանգության 
ու հիգիենայի պահանջները 
բավարարող աշխատանքային 
պայմանների, հանգստի 
իրավունք և այլն։

«Ամեն մարդ իրավունք 
ունի հետապնդումներից 
ապաստան որոնել ուրիշ 
երկրներում և օգտվել այդ 
ապաստանից։ Այս իրավունքը 
չի կարող օգտագործվել 
այն դեպքում, երբ 
հետապնդումն իրականացվում 
է ոչ քաղաքական 
հանցագործության կամ 
ՄԱԿ-ի նպատակներին ու 
սկզբունքներին հակասող 
գործողություններ 
կատարելու համար» (Մարդու 
իրավունքների համընդհանուր 
հռչակագիր)։



Աջեր (քաղաքականություն)
Քաղաքական սպեկտրում «ձախ», «աջ» և «կենտրոնամետ» ուժերի 
դասակարգումը, որպես կանոն, իրականացվում է սոցիալիզմի, 
պահպանողականության և ազատականության նկատմամբ: 
Այդուհանդերձ, որոշ մասնագետներ չեն ընդունում այդ ավանդական 
դասակարգումը՝ գտնելով, որ այն չի արտացոլում իրական 
քաղաքական դաշտը: Հնարավոր է նաև, որ առանձին անհատն ունենա 
«ձախ» հայացքներ հասարակական կյանքի մի հարցում, և «աջ»՝ 
մեկ այլ հարցում: Էլ ավելի դժվար է կատարել նման դասակարգում 
ներկայումս՝ կապված տարբեր գաղափարախոսական հոսանքների 
փոխներթափանցումների հետ:

Կան բազմաթիվ քաղաքական հոսանքներ ուղղություններ և 
գաղափարախոսություններ, որոնք ավանդաբար կոչվում են 
«աջեր»` ի հակադրություն «ձախերի»: Աջերը (բացառությամբ 
ծայրահեղ աջերի) կողմ են սոցիալական անհավասարությանն ու 
սոցիալական աստիճանակարգությանը, ինչը նրանք համարում են 
բնական, նորմալ կամ ցանկալի երևույթ, որը բխում է սոցիալական 
ավանդական տարբերություններից կամ շուկայական տնտեսության 
մեջ առկա մրցակցային պայմաններից: Այդպիսի մոտեցումը, որպես 
կանոն, հիմնվում է բնական իրավունքի կամ ավանդույթի վրա: 
Թեև այդ տերմինը սովորաբար օգտագործվում է ավանդական 
պահպանողականների և ռեակցիոնիստների նկատմամբ, այն 
տարածվում է նաև ազատական պահպանողականության, դասական 
ազատականների, լիբերտարիստական պահպանողականների, 
քրիստոնյա-դեմոկրատների և ազգայնականների նկատմամբ: 

«Աջերի» գաղափարական հակառակորդները «ձախերն» են:

Տե՛ս նաև Աջ ծայրահեղականություն, Ձախեր, Ձախ 
ծայրահեղականություն:

Աջ ծայրահեղականություն
Աջ ծայրահեղականությունը (ծայրահեղ կամ արմատական աջեր, 
ուլտրաաջեր) բնորոշում է քաղաքական դաշտի աջ սպեկտրում 
գտնվող խմբերին, անձանց: Ծայրահեղ աջերը պաշտպանում են 
սուպերմասիզմի սկզբունքի պաշտպանությամբ, որի համաձայն, 
առավելություններն ու անլիարժեքությունները բնատուր, բնածին 
են անհատների և խմբերի փոխհարաբերություններում, ինչն էլ 
հանգեցնում է սոցիալական հավասարության հայեցակարգից լրիվ 
հրաժարման: Ծայրահեղ աջերը հաճախ պաշտպանում են նաև 
սեգրեգացման սկզբունքը՝ մարդկանց դասակարգումը «բարձր» 
և «ցածր» խմբերի: Նրանց բնորոշ են նաև հակամիգրացիոն և 

Ի՞նչ գիտեք միջնադարում 
գործող եկեղեցական 
ապաստանի մասին։ 

Ո՞վ և ի՞նչ կարգով է 
լուծում ապաստանի 
հարցերը Հայաստանի 
Հանրապետությունում։
Հայաստանում քաղաքական 
ապաստան տալու հետ 
կապված հարցերն օրենքով 
սահմանված կարգով 
լուծում է Հանրապետության 
Նախագահը։ 

«Աջեր» և «ձախեր» տերմիններն 
ի հայտ են եկել Ֆրանսիական 
հեղափոխության 
ժամանակներում և 
ներկայացնում էին 
խորհրդարանում տեղերի 
դասավորվածությանը: Աջ 
կողմում նստածները կողմ էին 
հին կարգերի (միապետություն, 
արիստոկրատիա, 
պաշտոնական եկեղեցի) 
պահպանմանը: Ձախերի 
քաղաքականությունն այդքան 
էլ հստակ չէր, քանի որ 
նրանք հիմնականում ի հայտ 
էին եկել որպես ռեակցիա` 
աջերի քաղաքականության 
նկատմամբ:



հակաինտեգրացիոն հայացքները «ցածր» խմբին պատկանող 
մարդկանց վերաբերյալ:

Ծայրահեղ աջ դասակարգման մեջ են մտնում այն մարդիկ կամ 
խմբերը, որոնք ունեն ազգայնամոլական (շովինիստական), 
քսենոֆոբիկ, ռասիստական, արմատական-կրոնական և 
ռեակցիոնիստական հայացքներ: Այդ խմբի ներկայացուցիչ ուժերին 
բնորոշ են ավտորիտարիզմը, հակակոմունիզմը, ռասիզմը: Այս 
սպեկտրի ամենահայտնի ներկայացուցիչներն են նեոֆաշիստներն ու 
նեոնացիստները:

Տե՛ս նաև Աջեր, Ձախեր, Ձախ ծայրահեղականություն, 
Այլատյացություն (քսենոֆոբիա), Նեոնացիզմ, Ֆաշիզմ: 

Առաջին նախարար
Առաջին նախարարը (ֆրանսերեն premier - առաջին) 
խորհրդարանական հանրապետություններում կառավարության 
գլուխն է՝ որպես նախարարների նախագահ։ Խորհրդարանական 

հանրապետությունում նա 
միաժամանակ պետության գլուխն 
է, իսկ նախագահականում առաջին 
նախարարին նշանակում է, 
որպես կանոն, պետության գլուխը 
(նախագահը)։ Ընդունված կարգի 
համաձայն` առաջին նախարար 
է դառնում խորհրդարանում 
մեծամասնություն ունեցող 
կուսակցության պարագլուխը կամ 
մի քանի  կուսակցությունների 
կոալիցիայի ղեկավարը։ 

Մեր հանրապետությունում 
առաջին նախարարը Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետն է, 
որը գլխավորում է կառավարությունը։ 
Նա պետք է լինի Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացի։ 
Վարչապետը  ղեկավարում է 
կառավարության գործունեությունը, 
համակարգում է նախարարների 
և գործադիր այլ մարմինների 

Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետը չի կարող 
զբաղվել ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ, զբաղեցնել իր 
պարտականությունների հետ 
չկապված պաշտոն պետական կամ 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում կամ առևտրային 
կազմակերպություններում,  
կատարել այլ վճարովի 
աշխատանք, բացի գիտական, 
մանկավարժական և 
ստեղծագործական աշխատանքից։ 

1.Ովքե՞ր են եղել վարչապետեր 
Հայաստանի առաջին 
հանրապետությունում։ 
2.Ո՞վ է ներկայումս Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետը։ 

Հայաստանում ինչպե՞ս է 
նշանակվում վարչապետը։
Հանրապետության 
Նախագահը Ազգային ժողովում 
պատգամավորական տեղերի 
բաշխման և պատգամավորական 
խմբակցությունների հետ 
խորհրդակցությունների 
հիման վրա վարչապետ է 
նշանակում պատգամավորների 
մեծամասնության վստահությունը 
վայելող անձին, իսկ եթե դա 
հնարավոր չէ, ապա առավել 
թվով պատգամավորների 
վստահությունը վայելող անձին։ 
Կառավարությունը կազմավորվում 
է վարչապետի նշանակումից 
հետո` քսանօրյա ժամկետում։ 
Հանրապետության Նախագահը 
վարչապետի առաջարկությամբ 
նշանակում և ազատում է 
կառավարության անդամներին։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության պաշտոնական 
կայք
Տե՛ս՝ www.gov.am



աշխատանքը, կառավարության գործունեության կազմակերպման 
հարցերով ընդունում է որոշումներ։ 

Տե՛ս նաև Գործադիր իշխանություն, Կառավարություն, նախարար:

Առողջության համաշխարհային 
կազմակերպություն
Առողջության համաշխարհային կազմակերպությունը (World Health 
Organization (WHO) ՄԱԿ-ի միջկառավարական մասնագիտացված 
կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 1948 թ-ին։ Նստավայրը 
Ժնևում է, իսկ բարձրագույն մարմինը` Առողջապահության 
համաշխարհային  խորհրդաժողովն է։ Ունի քարտուղարություն և 
տնօրեն, վեց տեղական կազմակերպություններ։ 

Առողջության համաշխարհային կազմակերպության կանոնադրական 
խնդիրներն են՝

ա) կազմակերպել երկրների համագործակցությունը 
առողջապահության և բժշկական գիտության ոլորտում,

բ) հավաքել և ամփոփել վիճակագրական տվյալներն աշխարհում 
ծննդաբերության, հիվանդությունների, առողջապահական այլ 
հարցերի վերաբերյալ,

գ) օժանդակել աղքատ երկրներին համաճարակների դեմ պայքարում, 
նրանց առողջապահության համակարգերի ստեղծման և կայացման 
գործում,

դ) մասնակցել շրջակա միջավայրի պաշտպանության առանձին 
միջոցառումներին և այլն։ 

Առողջության համաշխարհային 
կազմակերպության հիմնադրման 
օրը՝ ապրիլի 7-ը, համարվում 
է Առողջապահության 
համաշխարհային օր։  

1.Ինչպե՞ս է ձևավորվում 
Առողջության համաշխարհային 
կազմակերպության բյուջեն։
2.Որո՞նք են Առողջության 
համաշխարհային 
կազմակերպության վեց տեղական 
կազմակերպությունները։

Առողջության համաշխարհային 
կազմակերպության (WHO) կայք, 
տե՛ս http://www.who.int



Առևտրային համաձայնագիր
Առևտրային համաձայնագրերը համապարփակ հարկային, 
մաքսային և բուն առևտրային հարցերի շուրջ պետությունների 
կնքած համաձայնագրերն են, որոնք հաճախ ներառում են 
նաև ներդրումային երաշխիքներ: Դրանց մեծամասնությունը 
սահմանում են արտոնյալ կամ ազատ առևտրի դրույթներ, որոնց 
նպատակն է՝ կրճատել կամ վերացնել պայմանագրին մասնակից 
պետությունների միջև մաքսահարկերը, քվոտաները և առևտրային 
այլ սահմանափակումները: Պետությունների մեծ մասի համար 
միջազգային առևտուրն իրականացվում է տարատեսակ արգելքներով 
ու սահմանափակումներով: Որոշ առևտրային արգելքներ ստեղծվում 
են ոչ տնտեսական պատճառներով, ինչպես, օրինակ, ազգային 
անվտանգությունը կամ տեղական մշակույթն օտար ազդեցությունից  
պաշտպանելու նպատակով: Առևտրային համաձայնագրերն այդ 
խոչընդոտները նվազեցնելու եղանակ են: 

Առևտրային պայմանագրերը լինում են երկկողմ (բիլատերալ) 
և բազմակողմ (մուլտիլատերալ): Առաջինն այն դեպքն է, երբ 
մասնակիցները երկուսն են: Ըստ որում, որպես պայմանագրի կողմ 
կարող են հանդես գալ առանձին պետություններ (կամ մաքսային 
տարածքներ), առևտրային դաշինք կամ պետությունների ոչ ֆորմալ 
խմբավորում (կամ այլ մաքսային տարածքներ): Երկուսից ավելի 
կողմերի միջև կնքված պայմանագրերը համարվում են բազմակողմ: 
Դրանք, որպես կանոն, կնքվում են միևնույն տարածաշրջանի հարևան 
պետությունների միջև:

Առևտրային համաձայնագրերի ընդհանրական հատկանիշներից են. 

1. փոխադարձությունը – եթե մասնակիցներից յուրաքանչյուրը 
չի շահում համաձայնագրից, ապա նա շահագրգռված չի լինի 
դրանում: Իսկ եթե կա պակտ, ապա դրա մասնակիցներից 
յուրաքանչյուրն ակնկալում է օգուտ ստանալ առնվազն այնքան, 
որքան նա կորցնում է:

2. առավել արտոնյալ գործընկերոջ կարգավիճակը – սա թույլ 
չի տալիս կողմերին նվազեցնել առևտրային խոչընդոտները 
երրորդ պետության նկատմամբ՝ առավել շահեկան առևտրային 
պայմաններ ստեղծելով պայմանագրին միացած գործընկերոջ 
համար:

3. ոչ մաքսային խոչընդոտների ազգային ռեժիմը – սա անհրաժեշտ 
է, քանի որ մաքսահարկերի մեծ մասի կառուցվածքը 
համապատասխան ձևակերպումներով կարող է կիրառվել 
ոչ մաքսային սահմանափակումներում (վաճառքի գներ, 
քվոտաներ, հատուկ լիցենզավորում և այլն):



Գոյություն ունեն առևտրային պայմանագրերի բազմաթիվ 
տեսակներ: Դրանց մի մասը կարող է լինել համալիր ու համակողմ, 
ինչպես Եվրոպական միությունն է, մյուսները՝ պակաս ընդգրկուն, 
ինչպես, օրինակ, Հյուսիս-Ամերիկյան Ազատ Առևտրի Պայմանագիրը 
(ՆԱՖՏԱ): Տնտեսական ինտեգրման մակարդակը կախված է 
առևտրային պակտի բնույթից և դրան միացած առևտրային դաշինքի 
քաղաքականությունից: Այսպես, օրինակ, մասնակի ինտեգրման 
դեպքեր են առևտրի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագիրը, 
ներդրումների մասին երկկողմ պայմանագիրը, արտոնյալ առևտրի 
համաձայնագիրը, որը ենթադրում է մաքսային տարածքների միջև 
սահմանափակ մասշտաբով և խորությամբ մաքսահարկերի իջեցում: 
Ազատ առևտրի համաձայնագրերով ստեղծվում են համանուն 
գոտիներ, որոնք ենթադրում են ողջ առևտրի նկատմամբ մաքսահարկի 
կրճատում կամ վերացում, իսկ առավել զարգացածները՝ նաև 
ներդրումների սահմանափակումների վերացում, կապիտալի, 
ծառայությունների ազատ տեղաշարժ: Ընդհանուր շուկան ենթադրում 
է բոլոր արտադրական գործոնների (ներառյալ՝ աշխատուժը, 
ձեռնարկությունները) ազատ տեղաշարժի սահմանափակումների 
նշանակալի կրճատում կամ վերացում, ինչպես նաև տնտեսական 
քաղաքականության ուղղորդում: Արժութային միությունը ենթադրում 
է միասնական դրամական արժույթի ներմուծում:

Համակցված ինտեգրման օրինակներ են մաքսային միությունները՝ 
ազատ առևտրի գոտու և երրորդ երկրների նկատմամբ միասնական 
մաքսային քաղաքականությունը, մաքսային և արժութային 
միությունները, տնտեսական միությունները՝ մաքսային միությունը և 
ընդհանուր շուկան միասին, տնտեսական և արժութային միությունը, 
ֆինանսական միությունը:

Գոյություն ունեն նաև հատուկ առևտրային համաձայնագրեր, 
ինչպիսին է, օրինակ` Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության 
պայմանագիրը:

Տե՛ս նաև Ազատ առևտրի գոտի, Տնտեսական քաղաքականություն, 
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության:



Ավտոնոմիա (ինքնավարություն)
Ավտոնոմիան (հունարեն auto -ինքը, nomos - օրենք) հայերեն 
թարգմանվում է` ինքնավարություն։ Ինքնավար սուբյեկտն իր համար 
սահմանված շրջանակներում ինքն է որոշում իր կառավարման 
հարցերը։ Դա նշանակում է ինչ-որ կազմակերպության, տարածքի, 
մարդկային խմբերի ինքնուրույնությունն` իր կենսագործունեության 
հարցերում։ Ըստ ինքնավարության սուբյեկտի այն կարող է լինել 
կազմակերպություն, ինչ-որ ընդհանրություն (ժողովուրդ, ազգ)։ 
Կազմակերպությունների ինքնավարությունը կարող է արտահայտվել 
տնտեսական, ֆինանսական, կառավարչական հարցերում, և միջոց է 
նրանց առջև դրված յուրահատուկ խնդիրների ձեռնահաս, անկախ և 
արագ լուծման համար, օրինակ՝ բուհի, պետական բանկի և այլն։ 

Ընդհանրությունների, օրինակ, ազգերի ինքնավարությունն 
իր հերթին լինում է տարածքային և արտատարածքային։ 
Տարածքային ինքնավարությունը պետության մեջ ինչ-որ տարածքի 
ինքնուրույնությունն է` իր կառավարման հարցերը լուծելիս։ 
Պետության տարածքային միավորի ինքնուրույնությունը կարող 
է լինել վարչատարածքային, ազգային-տարածքային և ազգային-
պետական։ Արտատարածքային ինքնավարության կրողն ազգերն 
են։ Ինքնավարության այս տեսակն անվանում են նաև մշակութային 
ինքնավարություն։ 

Ատոմային (միջուկային) էներգիա 
Ատոմային կամ միջուկային էներգիան ատոմների միջուկում 
պարունակվող էներգիան է, որն ազատ է արձակվում միջուկային 
ռեակցիաների ժամանակ: Միջուկային էներգիան լայնորեն 
օգտագործվում է աշխարհում: Այդ էներգիան արտադրող ատոմային 
էլեկտրակայանները (ԱԷԿ), մոտավոր հաշվարկներով, ապահովում 
են համաշխարհային էներգետիկ պահանջարկի 13-14%-ը: ԱԷԿ-
ներում միջուկային վառելիքն օգտագործվում է ռեակտորները 

Հայաստանում կան տարբեր 
ազգային և էթնիկ խմբեր (ռուսներ, 
ուկրաինացիներ, քրդեր, եզդիներ, 
վրացիներ, լեհեր, գերմանացիներ, 
հրեաներ)։ Ըստ վիճակագրական 
տվյալների նրանք կազմում 
են բնակչության 2,2 տոկոսը։ 
Հայաստանում բացակայում 
է ազգային, էթնիկական, 
լեզվական, կրոնական կամ 
այլ խտրականությունը` 
փոքրամասնությունների 
նկատմամբ։

Ի՞նչ հարաբերակցության մեջ 
են գտնվում ազգի և պետության 
ինքնիշխանությունը, ո՞րն է 
դրանցից առաջնային և ինչո՞ւ։ 

Ո՞րն է ազգային 
փոքրամասնությունների 
իրավունքների երաշխիքը 
Հայաստանում։ 
Այդ երաշխիքը Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունն է, որ 
հռչակում է. «Յուրաքանչյուր 
ոք ունի իր ազգային և 
էթնիկական ինքնությունը 
պահպանելու իրավունք։ Ազգային 
փոքրամասնությունների 
պատկանող անձինք ունեն իրենց 
ավանդույթների, կրոնի, լեզվի 
և մշակույթի պահպանման ու 
զարգացման իրավունք»։



գործի դնելու համար, որոնք էլ, իրենց հերթին, տաքացնում են 
ջուրը, որի գոլորշիները պտտեցնում են տուրբինները: Վերջիններս 
էլ աշխատեցնում են գեներատորները՝ առաջացնելով էլեկտրական 
էներգիա: Կապված միջուկային վառելիքով աշխատանքի 
վտանգավորության հետ՝ մինչև այսօր դեռևս շարունակվում են այդ 
էլեկտրակայանների վերացման շուրջ բանավեճերը: 

Միջուկային էներգիան օգտագործվում է ծովագնացության 
(միջուկային սառցահատներ, սուզանավեր, ավիակիր նավեր) և 
տիեզերագնացության մեջ (ավտոմատ միջմոլորակային կայաններ):

Էներգիայի աճող պահանջարկի պայմաններում միջուկային 
էներգիան շարունակում է պահպանել իր առաջատար դիրքերը 
համաշխարհային էներգետիկ շուկայում: 

Ուրանի և պլուտոնիումի միջուկների ճեղքումից առաջացող էներգիան 
օգտագործվում է նաև միջուկային և ջերմամիջուկային զենքերում: 
Թերմոմիջուկային սինթեզի էներգիան էլ կիրառվում է ջրածնային 
ռումբերի համար: Այս սինթեզի ընթացքում թեթև ատոմային 
միջուկները միանում են՝ վերածվելով ավելի ծանր միջուկների:

Միջուկային սինթեզի ռեակցիաների օգտագործումը, որպես 
գործնականորեն անսպառ էներգիայի աղբյուր, կապված է, առաջին 
հերթին, կառավարվող ջերմամիջուկային ռեակցիայի տեխնոլոգիայի 
նախագծման հետ: Սակայն այս պահին գիտական և տեխնոլոգիական 
հնարավորությունները թույլ չեն տալիս օգտագործել կառավարվող 
ջերմամիջուկային ռեակցիան արտադրական ծավալներով: Իսկ 
չկառավարվող ջերմամիջուկային ռեակցիան կիրառվում է ռազմական 
գործում՝ միջուկային ռումբերի պատրաստման ժամանակ: Առաջին 
ջերմամիջուկային պայթուցիկ սարքը փորձարկվել է 1952 թ. ԱՄՆ-
ում, իսկ արդեն 1953 թ. Սովետական Միությունում փորձարկվեց 
այսպիսի սարք ավիացիոն ռումբի տեսքով: Միջուկային սարքերի 
համեմատությամբ ջերմամիջուկային պայթուցիկ սարքի հզորությունը 
սահմանափակված է միայն իր ստեղծման համար օգտագործված 
նյութի քանակով, ինչը թույլ է տալիս ստեղծել գործնականորեն 
ցանկացած հզորության պայթուցիկ սարքեր:

Ջերմամիջուկային էներգիայի ոլորտում բավական առաջադեմ ծրագիր 
է Միջազգային փորձարարական ջերմամիջուկային ռեակտորի (ITER) 
նախագիծը: Դրա խնդիրը կայանում է ջերմամիջուկային ռեակտորի 
առևտրային օգտագործման հնարավորությունների ցուցադրումը: 
Ռեակտորի նախագծումը ամբողջությամբ ավարտվել է, և նրա 
շինարարության վայր ընտրվեց Կադարշ հետազոտական կենտրոնը` 
Ֆրանսիայի հարավում` Մարսելից 60 կմ հեռավորության վրա: 

Հայկական ատոմային 
էլեկտրակայանը 
(Մեծամորի ատոմակայան) 
Հայաստանի միակ 
ատոմային էլեկտրակայանն 
է, որը կառուցվել է 1970-
ական թթ., Երևանից մոտ 
30 կմ հեռավորության 
վրա: Ներկայում կայանը 
սպասարկում է Հայաստանի 
Հանրապետության 40% 
էլեկրաէներգիան:

Հայաստանի 
Հանրապետության 
էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարության կայք, տե՛ս` 
http://www.minenergy.am/ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր 
միջուկային անվտանգության 
կարգավորման պետական 
կոմիտե, տե՛ս` http://www.
anra.am/

International Thermonu-
clear Experimental Reactor, 
տե՛ս`http://www.iter.org/

International Atomic Energy 
Agency, տե՛ս` http://www.
iaea.org



Տե՛ս նաև Այլընտրանքային էներգիա, Վերականգնվող էներգիա, 
Բնապահպանություն, Բնական աղետ, Գլոբալ տաքացում, Կլիմայի 
փոփոխություն:

Արդարադատություն

«Արդարադատություն» եզրույթը ամենապարզ մեկնաբանման 
դեպքում հասկացվում է որպես «արդար դատ», դատարանի՝ 
որպես պետական մարմնի գործունեություն, որն իրականացվում 
է իրավունքին ու արդարությանը համապատասխան։ Դատական 
իշխանության՝ որպես պետական իշխանության անկախ և առանձին 
ճյուղի խնդիրը, գործառույթը սոցիալ-իրավական վեճերի լուծումն ու 
իրավաբանական փաստերի հաստատումն է արդարադատության 
իրականացման ճանապարհով։ Արդարադատությունը, որպես 
դատարանների բացառիկ լիազորություն, համարվում է դատական 
իշխանության իրականացման ձևը, այսինքն՝ դատարաններն 
իրենց վերապահված դատական իշխանությունը կենսագործում են 
արդարադատություն իրականացնելով։ 

Արդարադատությունը պետական գործունեության հատուկ տեսակ է, 
որը իրականացնում է միայն դատարանը՝ օրենսդրական պահանջների 
ու ընթացակարգի խստագույն պահպանմամբ, համապատասխան 
դատավարական կարգերով և ուղղված է դատական գործեր քննելուն 
և լուծելուն։ 

Տե՛ս նաև Դատական ատյան, Դատական իշխանություն, Դատական 
համակարգ, Դատարան, Դատավոր:

Արդարություն
Փիլիսոփայության մեջ արդարությունը կամ արդարադատությունը 
ենթադրում է ճիշտ համամասնություն` մարդու արժանիքների և 
դրանց դիմաց ստացածի միջև: Արիտոտելից սկսած՝ ընդունված է 
տարբերակել արդարադատության երկու տեսակ.

- հավասարեցնող – վերաբերում է իրավահավասար 
մարդկանց հարաբերություններին, գործողություններին և 
ենթադրում է աշխատանքի և վարձատրության, առարկայի և 
դրա գնի, վնասի և դրա փոխհատուցման համարժեքության: 
Արդարադատության այս տեսակը ենթադրում է առնվազն 
երկու անձանց մասնակցություն: Հիմնական սկզբունքն 
է՝ «հավասարներին՝ հավասար»: Սա հանդիսանում է 
մասնավոր իրավունքի առանձնահատուկ սկզբունք:

- բաշխիչ – ենթադրում է մարդկանց նկատմամբ 
համամասնական վերաբերմունք՝ ելնելով այս կամ այն 

Ար դա րա դա տութ յունն ի րա կա-
նաց նում է միայն դա տա րա նը՝ 
օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան։ 
Ոչ մի այլ պե տա կան մար մին կամ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յուն ի րա վա զոր չէ կա տա րե լու 
դա տա կան գոր ծե րի քննութ յուն, 
այ սինքն՝ ի րա կա նաց նե լու ար-
դա րա դա տութ յուն։ Օրինակ՝ ոչ 
ոք չի կարող հանցագործության 
համար մեղավոր ճանաչվել և 
ենթարկվել պատժի այլ կերպ, 
քան դատարանի դատավճռով 
և օրենքին համապատասխան։ 
Դատարանի լիազորությունների 
յուրացումը որևէ մեկի կողմից 
պատժվում է։ 

1.Ի՞նչ են արտակարգ 
դատարանները։ 
2.Հին ժամանակներում 
արդարադատության ձևեր 
էին նաև արյան վրեժը և 
ինքնադատաստանը։ Ի՞նչ են 
դրանք և ինչո՞ւ են քաղաքակիրթ 
երկրներում դրանք արգելված։

Արդարադատության 
իրականացման ի՞նչ եղանակներ 
կան Հայաստանում։ 

Դատարաններն 
արդարադատություն 
իրականացնելիս` քննում և 
լուծում են սահմանադրական, 
քաղաքացիական, վար չա կան 
և քրեական գործեր։ Այս պի սով, 
ար դա րա դա տութ յան՝ որ պես դա-
տա րա նի բա ցա ռիկ լիա զո րութ յան 
ի րա կա նաց ման ե ղա նակ ներն են՝ 
սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա-
ցիա կան, վար չա կան և քրեա կան 
ար դա րա դա տութ յու նները։

Հայաստանի Հանրապետության 
դատական իշխանության 
պաշտոնական կայք, տե՛ս՝ www.
court.am



չափանիշից: Այս դեպքում պահանջվում է առնվազն 
երեք անձանց մասնակցություն, որոնցից յուրաքանչյուրը 
հասարակության մեջ առաջնորդվում է մի նպատակով: 
Ըստ որում, այդ անձանցից մեկը հենց «բաշխողն» է: 
Հիմնական սկզբունքն է՝ «հավասարներին՝ հավասար, 
անհավասարներին՝ անհավասար»: Սա հանդիսանում է 
հանրային իրավունքի սկզբունք:

Արդարադատության այս երկու տեսակներն էլ ֆորմալ (ձևային) 
են և չեն որոշակիացնում, թե ում պետք է համարել հավասար կամ 
անհավասար, ինչպես նաև՝ թե ինչ կանոններ պետք է կիրառվեն 
դրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ: Այդ իսկ պատճառով գոյություն 
ունեն արդարության տարբեր հայեցակարգեր:

ՄԱԿ Կանոնադրության համաձայն, արդարությունը գլխավոր 
սկզբունքներից է՝ բարոյաիրավական, սոցիալ-քաղաքական 
հասկացություն, որն ընկած է միջազգային վեճերի խաղաղ 
կարգավորման հիմքում և պետք է կիրառվի միջազգային իրավունքի 
սկզբունքների հետ միասին:

Արդարության սկզբունքն ամրագրված է նաև տարբեր երկրների 
օրենսդրության մեջ: Այն, մասնավորապես, ենթադրում է, որ 
քրեաիրավական բնույթի պատիժները պետք է արդարացիորեն 
համարժեք լինեն հանցագործության բնույթին ու դրա հասարակական 
վտանգավորությանը, կատարման պայմաններին ու հանցագործի 
անձին: Այն նաև ենթադրում է, որ ոչ ոք չի կարող կրկնակի 
պատասխանատվության ենթարկել միևնույն հանցանքի համար:

Արդարության առանձնահատուկ կատեգորիա է սոցիալական 
արդարությունը, որի կոնկրետ բովանդակությունը պատմության 
ընթացքում անընդհատ փոփոխվել է: Ներկայումս դրա տակ 
հասկանում են անձի այնպիսի իրավունքներ, ինչպիսիք են 
օրենքի առջև բոլոր քաղաքացիների հավասարությունը, 
մարդու կենսագործունեության երաշխավորումը, սոցիալական 
պաշտպանվածության բարձր մակարդակը: Դրանք, իրենց հերթին, 
ենթադրում են աշխատունակներին աշխատանքով ապահովելը, 
համարժեք վարձատրությունը, կարիքավորներին սոցիալական 
աջակցությունը, կրթության, առողջապահության, մշակույթի, 
սպորտի մատչելիությունը և այլն:

Արդարությունը սոցիալ-փիլիսոփայական մտքի, բարոյական, 
իրավական և քաղաքական գիտակցության կարևորագույն 
հասկացություններից է: Հատկանշական է, որ տարբեր մշակույթներում 
արդարության, արդարի ու անարդարի ընկալումները, դրանց 
տարբերակման սկզբունքները եղել ու մնում են տարբեր: Հին Արևելքի 
և Հունաստանի փիլիսոփայության մեջ արդարությունը դիտարկվում 

Արդարության մասին 
պատկերացումներն ունեն 
բարոյական, կրոնական, 
տնտեսական բնութագրեր։ 
Իրավագետները համարում 
են, որ արդարության բոլոր 
իմաստներից ճիշտն իրավականն 
է։ Արդարությունն այն Է, ինչ 
արտահայտում Է իրավունքը, 
համապատասխանում Է 
իրավունքին և հետևում Է 
իրավունքին։ Գործել արդարացի, 
նշանակում Է գործել իրավաչափ, 
իրավունքի համընդհանուր 
ու հավասար պահանջներին 
համապատասխան։ Մարդիկ 
ազատ են իրենց հավասարության 
չափով և հավասար են իրենց 
ազատության չափով։ Հենց սա է 
արդարությունը։

Ի՞նչ է արդարությունը Ձեր 
պատկերացմամբ։ 

Հնարավո՞ր է համընդհանուր 
ճանաչված արդարություն։
Իրականում չկա այնպիսի 
արդարություն, որը կբավարարի 
բոլորին։ Պատճառը նաև մարդու 
բնույթն է, որի փոփոխվող 
ձգտումներին համապատասխան 
անընդհատ փոխվում են 
արդարության մասին նրա 
պատկերացումները։ Երբ մարդը 
զգում է սահմանափակումներ, 
օրենքներում չի գտնում այն 
արդարությունը, որն իր կողմից 
դրված է իր գոյության հիմքում, 
երբ հաշվի չեն առնվում նրա 
ընդունակություններն ու 
արժանիքները, երբ բացակայում 
է ճանաչումը՝ կախված 
հմտությունից, փորձից և այլն, 
նա բախման մեջ է մտնում 
հասարակության հետ, համարում 
այն անարդարացի։



էր որպես բնության գոյության ներքին սկզբունք, տիեզերակարգ, որն 
արտացոլվում է մարդկային սոցիումում: Բազմաթիվ մշակույթներում 
և կրոններում  կարող ենք հանդիպել արդարության պահապան 
դիցերի և դիցուհիների կերպարների՝ հունական դիցաբանության մեջ՝ 
Ֆեմիդան, հայկական դիցարանում և էպոսում՝ Մհեր-Միհրը և այլն:

Տե՛ս նաև Արժեքներ, Սոցիալական աջակցություն, Հավասարություն, 
Հավասար հնարավորություններ:

Արժեքներ
Արժեքն ինչ-որ բանի կարևորությունն է, օգուտը, օգտակարությունը: 
Ընդհանուր առմամբ, արժեքը հանդես է գալիս որպես այս կամ այն 
երևույթի, առարկայի հատկանիշ և այդ հատկանիշի նշանակության 
սուբյեկտիվ գնահատում: Արժեքների համակարգը կարևոր դեր ունի 
մարդու առօրյա սոցիալական գործունեության  կողմնորոշիչների 
համատեքստում, քանի որ դրանով է պայմանավորվում անհատի 
վերաբերմունքը շրջապատող երևույթների ու առարկաների 
նկատմամբ: Օրինակ, բաժակը, բացի խմելու հարմարանք լինելուց, 
հանդես է գալիս նաև որպես որոշակի արժեք ունեցող նյութական 
բարիք, առևտրային փոխանակման առարկա, տնտեսական արժեք, 
իսկ եթե բաժակը նաև իրենից արվեստի գործ է ներկայացնում, ապա 
այն օժտվում է նաև գեղագիտական (էսթետիկական) արժեքով: 

Գոյություն ունեն արժեքներ ձևավորող որոշակի համընդհանուր 
մեթոդներ` կապված հիմնականում կրթության կամ որոշակի 
արժեքային գաղափարների ներպետական կամ միջազգային 
քարոզչության հետ: Արժեքների ընկալումները խիստ տարբեր են 
թե՛ անհատական, թե՛ հասարակությունների մակարդակներով: 
Տարբեր է նաև միևնույն երևույթի արժևորումը տարբեր 
անհատների և հասարակությունների կողմից: Այդ տարբերությունը 
պայմանավորված է տարբեր ժողովուրդների մոտ աշխարհայացքային 
արժեհամակարգերի տարբերությամբ: Այսինքն, գոյություն ունեն 
բարոյական արժեքներ, արժեհամակարգեր, որոնց բովանդակությունն 
անխուսափելիորեն կապված է մարդկային հասարակության 
պատմական զարգացման կոնկրետ էտապի կամ կոնկրետ էթնիկ 
խմբի ավանդույթների հետ:

Ներկայումս հաճախ կիրառվում է «համամարդկային արժեք» 
հասկացությունը՝ ենթադրելով, որ գոյություն ունի երևույթների, 
իրողությունների մի «փաթեթ», որը նույն արժեքն ունի աշխարհի բոլոր 
ժողովուրդների մոտ: Իրականում այդ երևույթներն ամբողջությամբ կամ 
դրանց մի մասն արժեք են հանդիսանում ու համապատասխանաբար 
արժևորվում ժողովուրդների, պետությունների մի խմբի, այլ ոչ թե 
համայն մարդկության համար: Այդուհանդերձ, որոշ մասնագետներ 



պնդում են, որ տարբեր ժողովուրդների և պետությունների խաղաղ 
համակեցության ապահովման համար անհրաժեշտ է նորմերի և 
արժեքների որոշակի շրջանակի գոյություն: 

«Արժեք» հասկացության հետ սերտորեն կապված է «նորմ» 
հասկացությունը: Եթե արժեքներն ինչ-որ վերացական, ընդհանուր 
հասկացություններ են, ապա նորմերը կոնկրետ իրավիճակներում 
մարդկանց վարքի ուղղորդիչ սկզբունքներ են: Հասարակության 
ներսում իշխող արժեհամակարգը վճռորոշ նշանակություն ունի 
սոցիալական նորմերի բովանդակության համար, քանի որ բոլոր 
նորմերն արտացոլում են կոնկրետ սոցիալական արժեքներ: Ավելին, 
հասարակության արժեհամակարգի մասին կարելի է դատել դրանում 
առկա նորմերով:

Տե՛ս նաև Ինքնություն, Հայրենիք, Հայրենասիրություն, Ազատություն, 
Ժողովրդավարություն, Ժողովրդավարական համակարգ:

Արժույթ
Արժույթը որևէ երկրի դրամական միավորն է: Սկզբնական շրջանում 
որպես արժույթ հանդիսացել են արծաթը և ոսկին: Հետագայում ի հայտ 
եկան թղթադրամները, որոնք ի սկզբանե ապահովված էին ոսկով: 
Այսինքն` միավոր թղթադրամն ապահովված էր ոսկու որոշակի 
հաստատագրված քանակով: 1970-ական թվականներից ի վեր որևէ 
թղթադրամ այլևս ապահովված չէ ոսկով: Արժույթը կարող է լինել 
ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային: Տարածաշրջանային 
արժույթի օրինակ է հանդիսանում եվրոն, որը կիրառվում է ԵՄ 
անդամ 17 երկրներում:  

Արժույթները լինում են փոխարկելի, մասամբ փոխարկելի և ոչ 
փոխարկելի: Արժույթի փոխարկելիության աստիճանը որոշվում 
է տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակով, 
ինչպես նաև` համաշխարհային տնտեսության մեջ դրա ունեցած 
տեղով ու դերով: Որևէ արժույթի գինն արտահայտված մեկ այլ 
արժույթով կոչվում է արժույթի փոխարժեք: Ազգային արժույթը մեկ 
այլ արժույթով փոխարկելու գործընթացում կարող է արժևորվել 
կամ արժեզրկվել: Մեկ այլ արժույթի հանդեպ ազգային արժույթի 
արժևորումը կոչվում է ռեվալվացիա, իսկ արժույթի արժեզրկումը՝ 
դեվալվացիա: 

Հայաստանի Հանրապետության արժույթը հանդիսանում է դրամը, 
որը շրջանառության մեջ է դրվել 1993թ. նոյեմբերից:



Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամ (ԱՄՀ)
Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամը ՄԱԿ 
մասնագիտացված կառույցներից է, որը հիմնադրվել 
է 1944թ. ՄԱԿ-ի միջազգային արժութաֆինանսական 
կոնֆերանսում (Բրեթոն-Վուդսի համաձայնություն): Այժմ 

անդամակցում են 188 պետություն: Նրա 
նպատակն անդամ-պետությունների 
միջև արժութավարկային 
հարաբերությունների կարգավորումն 
է, արժութային դժվարությունների 
դեպքերում` նրանց ֆինանսական 
օգնության ցուցաբերումը: 

ԱՄՀ-ի հիմնական խնդիրներն են`

•	 արժութային 
հարաբերությունների բնագավառում 
միջազգային համագործակցության 
աջակցություն,

•	 միջազգային առևտրի 
ծավալների բարձրացում և դրա 

հավասարակշռված զարգացմանն աջակցություն,

•	 արժույթի փոխարժեքների կայունության ապահովում, 
անդամների միջև արժութային կուրսերի համաձայնեցում, 
ինչպես նաև` մրցակցային առավելություններ ստանալու 
նպատակով, արժույթների գնանկման բացառում,

•	 ԱՄՀ անդամ-երկրներին ֆինանսական օգնության հատկացում` 
վճարային հաշվեկշռի անհամամասնության վերացման 
համար,

•	 ԱՄՀ անդամ-երկրներին ժամանակավորապես արտարժութային 
միջոցների տրամադրում՝ նրանց միջազգային վճարումների 
հաշվեկշռի անկայունության վերացման նպատակով:

Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել է Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի անդամ 1992թ.:

Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի կայքը, տե՛ս` http://
www.imf.org

ՀՀ-ԱՄՀ համագործակցության 
մասին Հայաստանի 
Հանրապետության էկոնոմիկայի 
նախարարության կայքում, տե՛ս` 
http://www.dpf.am/am/imf_armenia.
html



Արիստոկրատիա
Արիստոկրատիա (հուն. aristos – լավագույն և  kratos - իշխանություն, 
զորություն) նշանակում է լավագույնների իշխանություն։ Հիմքում 
ընկած է այն սկզբունքը, որ պետության կառավարմամբ պետք է 
զբաղվեն լավագույները, ընտրյալները։ Հետևաբար, արիստոկրատիան 
պետության կառավարման ձև է, որտեղ իշխանությունը 
պատկանում է ընտրյալների (լավագույնների) սակավաթիվ 
շերտին, ի տարբերություն միապետության, որտեղ իշխանությունը 
կենտրոնացված է մեկի ձեռքերում և ժողովրդավարության, որտեղ 
իշխանությունն իրականացնում են բոլոր քաղաքացիները։

Սակայն տարբեր են արիստոկրատիա սոցիալական շերտին 
պատկանելու հիմքերը։ Մի դեպքում դա ծագումն է, երբ անհատն 
իր ծնողներից ժառանգում է սոցիալական կարգավիճակն ու 
արտոնությունները (ծագմամբ արիստոկրատներ)։ Մեկ այլ դեպքում 
դա զինվորական քաջությունն ու արիությունն է (զինվորական 
արիստոկրատիա), կամ կրոնական այս կամ այն խմբին պատկանելը 
(կրոնական արիստոկրատիա), ինչպես նաև` հարստությունը (ըստ 
դրամի արիստոկրատներ)։ Վերջապես, արիստոկրատիան կարող է 
լինել առանձնակի մտավոր կարողությունների ու կառավարչական 
հմտությունների խավ։ Այս վերջին խմբի անդամներին բնութագրելու 
համար նորագույն շրջանի որոշ հասարակագետներ առաջարկում 
են «մերիտոկրատիա» (հուն. meritos - արժանավոր և kratos - 
իշխանություն) եզրույթը։ 

Արհեստակցական միություն
Մարդիկ ունեն միավորումներ կազմելու և դրանց անդամագրվելու 
իրավունք։ Միավորումներն անհատների շահերի ընդհանրության 
հիման վրա կամավոր ստեղծված հասարակական կառույցներ 
են, որոնց նպատակը անդամների հոգևոր կամ ոչ նյութական այլ 
պահանջմունքների բավարարումն է։ Հասարակական միավորումների 
տեսակ է արհեստակցական միությունը։ Այն մասնագիտական, 
արտադրական գործունեության ընդհանուր շահեր ունեցող անձանց 
կամավոր միավորում է՝ ստեղծված նրանց ներկայացուցչության, 
սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպանության նպատակով։ 
Օրինակ՝ արհմիությունն իրավունք ունի հայտարարելու գործադուլ։ 

Արհեստակցական միություններն ունեն ինքնակառավարման 
իրավունք՝ օրենքով սահմանված կարգով։ Արգելվում է ապօրինի 
միջամտել նրանց գործունեությանը։ Պետությունը վերահսկում 
է նրանց գործունեությունը օրենքով սահմանված կարգով։ Եթե 

Արիստոկրատիայի տարրեր կան 
ինչպես միապետություններում 
(միապետի իշխանությունը 
սահմանափակող և նրա 
որոշումների վրա ազդող 
ազնվականություն, 
արտոնություն ունեցող 
պալատականներ և այլն), այնպես 
էլ հանրապետություններում 
(ընտրված պատգամավորներ, 
պետական պաշտոնյաներ)։ Արդի 
որոշ երկրներում պահպանվել 
են արիստոկրատական 
կառավարման ավանդույթներ։ 
Օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայի 
խորհրդարանի վերին պալատի 
անդամներն ընտրվում են ըստ 
արիստոկրատական ծագման, իսկ 
ստորին պալատի համար այդպիսի 
սահմանափակումներ չկան։

1.Մեկնաբանե՛ք արիստոկրատիան 
որպես սոցիալական շերտ և 
որպես կառավարման ձև։
2.Ո՞ր արիստոկրատիան է իշխում 
Հայաստանում։

Ի՞նչ է օլիգարխիան, և ո՞րն է 
դրա ու արիստոկրատիայի 
տարբերությունը։ 
Օլիգարխիան (խմբիշխանություն) 
արիստոկրատիայի այլասերված 
ձև է `մի խումբ մարդկանց 
տնտեսական, քաղաքական, 
իրավական պարտադրված 
գերիշխանությունը 
հասարակության մյուս 
անդամների նկատմամբ, 
որն ուղեկցվում է 
զեղծարարություններով ու 
ապօրինություններով։

Արգելվում է մարդուն հարկադրել 
անդամագրվել արհեստակցական 
միությանը։ Ինքը՝ անհատը, 
պետք է իր կողմնորոշմանը 
համապատասխան ստեղծի 
արհեստակցական միություն կամ 
անդամագրվի միավորմանը։



միավորումները խախտում են օրենքը, ապա օրենքով նախատեսված 
դեպքերում դատական կարգով նրանց գործունեությունը կարող է 
կասեցվել կամ արգելվել։ 

Արմատականություն

Արմատականությունը (լատ. Fundamentum՝ «հիմք» բառից) ծայրահեղ 
պահպանողական փիլիսոփայական, բարոյական և սոցիալական 
հոսանքների հավաքական անվանումն է: Արմատականությունը 
շատ հաճախ հանդիսանում է հասարակությունում ընթացող 
գլոբալիզացիոն և աշխարհիկացման գործընթացներին պատասխան 
ռեակցիա: Այդ հոսանքի տեսակներից մեկն է կրոնական 
արմատականությունը: Այն ուղղված է հասարակության մեջ 
կրոնի գերիշխող դիրքի վերականգնմանը: Առավել ակտիվ 
արմատական հոսանքներ երևում են իսլամում, քրիստոնեության, 
հուդայականության և հինդուիզմի մեջ: 

Քրիստոնեական-բողոքական արմատականությունը լայն տարածում 
գտավ ԱՄՆ-ի հարավային նահանգներում բապտիստների, 
մեթոդիստների մոտ 1910-1912թթ.: Դրա գաղափարախոսները 
մերժում էին Սուրբ Գրքի ցանկացած ազատական մեկնում:

Կաթոլիկական արմատականությունը թեև ավելի պակաս 
ծայրահեղական է, քան բողոքականը, սակայն նրա ազդեցության 
ոլորտն ավելի լայն է: Կաթոլիկ արմատականները հանդես են գալիս 
մոդեռնիզմի, էկումենիզմի, եկեղեցական ծառայության վերափոխման 
դեմ:

Ռուսաստանում ուղղափառ արմատականության ծագումը 
վերագրում են 20-րդ դ. սկզբին: Ժամանակակից ուղղափառ 
արմատականության հիմքերն են անզիջում հակաէկումենիզմը, 
հատկապես՝ հակաաղանդավորությունը և հակակաթոլիկությունը, 
պետականամետությունը, հայրենասիրական-ազգայնական 
շարժումներին աջակցությունը: 

Իսլամական արմատականության հոսանքը կոչ է անում 
մահմեդականներին վերադառնալ Ղուրանի բոլոր պատվիրանների 
անխոս կատարմանը, ինչպես նաև «մահմեդական հողերի 
ազատագրմանը զավթիչներից»: 

Հրեական արմատականությունը երևան է եկել Իսրայելի այն 
կուսակցությունների և կազմակերպությունների գործունեության մեջ, 
որոնք հադես են գալիս հօգուտ սուրբ գրքերի հիման վրա հանրային 
կյանքի կազմակերպման գաղափարի: 

1.Աշխատանքային կոլեկտիվում 
ո՞վ կարող է հայտարարել 
գործադուլ։ 
2.Ի՞նչ է կոլեկտիվ աշխատանքային 
պայմանագիրը, և ովքե՞ր են կնքում 
այն։

Ինչպե՞ս և ո՞ւմ նկատմամբ 
կարող են սահմանափակվել 
արհեստակցական միություններ 
ստեղծելու և դրանց 
անդամագրվելու իրավունքները։
Արհեստակցական միություններ 
ստեղծելու, դրանց անդամագրվելու 
իրավունքներն օրենքով 
սահմանված կարգով կարող 
են սահմանափակվել զինված 
ուժերի, ոստիկանության, 
ազգային անվտանգության, 
դատախազության մարմինների 
ծառայողների, դատավորների և 
սահմանադրական դատարանի 
անդամների նկատմամբ։

Հայաստանի արհմիությունների 
կոնֆեդերացիայի կայք, տե՛ս՝ 
http://www.hamk.am



Արտագաղթ 
Արտագաղթը (լատ. 
immigrare – բնակվել, 
էմիգրացիա, նաև 
գաղթ) որևէ պետության 
քաղաքացու տեղափոխվելն 
է մեկ այլ պետության 
տարածք՝ մշտական կամ 
ժամանակավոր բնակության 
համար: Այն երկրի համար, 
ուր անձը տեղափոխվում 
է բնակության, դա կլինի 
ներգաղթ: Տեղափոխվող 
անձանց անվանում են 
էմիգրանտ (գաղթական)՝ 
սկզբնական բնակության 
երկրում, և ներգաղթյալ՝ 
ընդունող երկրում:

Ի տարբերություն 
բռնի վերաբնակեցման 

(բռնագաղթ), արտաքսման կամ աքսորման` արտագաղթի մասին 
որոշումն անձը կամ նրանց խումը կայացնում է ինքնուրույն՝ առանց 
որևէ մեկի հարկադրանքի: 

Ի տարբերություն երկրի ներսում բնակության վայրի փոփոխության` 
արտագաղթը ենթադրում է բնակության երկրից մեկ այլ երկիր 
տեղափոխվել, նրա սահմանը հատել: Իսկ անձնական և 
գործնական նպատակով կարճաժամկետ ուղևորությունից 
կամ ճանապարհորդությունից այն տարբերվում է նրանով, որ 
միանշանակորեն կապված է բնակության վայրի մշտական կամ 
երկարաժամկետ փոփոխության հետ:

Արտագաղթն անպայմանորեն չի պարտադրում նոր 
քաղաքացիության ձեռքբերում կամ փոփոխություն: Օրինակ, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը թույլ է տալիս 
երկքաղաքացիություն (տե՛ս Քաղաքացիություն):

Ռեէմիգրացիան էմիգրանտի վերադարձն է բնակության նախկին 
վայրը, այսինքն` գաղթ դեպի հետ: Ի տարբերություն ռեէմիգրացիայի, 
հայրենադարձությունը ենթադրում է վերադարձ ոչ թե պարզապես իր 
բնակության նախկին տարածք, այլ նախնիների հայրենիք:

Ընդհանուր առմամբ, արտագաղթին նպաստող գործոնները 
բաժանվում են երկու խմբերի՝ վանող և խթանող: Վանող գործոնները 
նրանք են, որոնք ստիպում են անձին կամ նրանց խմբին լքել 



բնակության երկիրը, իսկ խթանողներն այն հանգամանքներն են, 
որոնք հրապուրում են մարդուն այլ երկրում: Այսպես, օրինակ, վանող 
գործոններ կարող են հանդիսանալ`

•	 գործազրկությունը, աղքատությունը, սովը, երաշտը, անձնական, 
մասնագիտական ինքնաիրացման հնարավորությունների 
բացակայությունը կամ պակասը,

•	 քաղաքական, ազգային, մշակութային, կրոնական, 
սոցիալական, սեռական կամ այլ հատկանիշով իրականացվող 
խտրականությունը, անհանդուրժողականությունը,

•	 ներպետական տնտեսական կամ քաղաքական 
անկայունությունը, ճգնաժամերը,

•	 միջպետական, ազգամիջյան, միջկրոնական կամ 
միջդավանաբանական հակամարտությունները:

Խթանիչ գործոններ կարող են հանդիսանալ ընդունող երկրում իր 
և իր ժառանգների համար կարողություն կուտակելու ավելի լավ 
պայմանները, առավել մատչելի սեփականությունը, ակնթարթորեն 
մեծ հարստության հասնելու հնարավորությունը («ոսկու տենդ»), 
աշխատանքային ավելի լայն հնարավորությունները, ավելի բարձր 
աշխատավարձը, անձի ազատությունների և իրավունքների 
պաշտպանվածության ավելի բարձր մակարդակը և այլն:

Առանձնացվում են օրինական և անօրինական էմիգրացիաներ: 
Օրինական է համարվում այն էմիգրացիան, որի դեպքում անձը կամ 
նրանց խումբը չի խախտում ընդունող կամ նպատակային պետության 
օրենսդրությունը նրա տարածքում վերաբնակվելու համար: 
Անօրինական էմիգրացիան իրականացվում է այդ օրենսդրության 
խախտմամբ: Այս դեպքում նպատակային պետությունը կարող է իր 
տարածքում անօրինական եղանակով հայտնված անձի նկատմամբ 
կիրառել պատժամիջոցներ, օրինակ՝ արտաքսել իր տարածքից և 
վերադարձնել իր քաղաքացիության երկիր: Հատուկ ընթացակարգով՝ 
Փախստականների կարգավիճակի մասին ժնևյան կոնվենցիայով է 
կանոնակարգվում փախստականների մուտքը պետության տարածք:

Միգրացիոն ներհոսքերը կառավարելու համար տարբեր 
պետություններ կիրառում են էմիգրացիոն քվոտաներ՝ 
ներգաղթողների թիվը, մասնագիտական և այլ հատկանիշները 
տարեկան կտրվածքով սահմանող նորմեր:

Միգրացիոն հոսքերը կարող են ժամանակի ընթացքում արմատական 
փոփոխությունների հանգեցնել ընդունող երկրների ժողովրդագրական 
պատկերում, սոցիալ-մշակութային և քաղաքական կյանքում:

Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքային կառավարման 
նախարարության Միգրացիայի 
պետական ծառայության կայք, 
տե՛ս`http://www.smsmta.am



Պատմությանը հայտնի են նաև երկարատև ներգաղթի արդյունքում 
ձևավորված պետություններ, ինչպիսիք են` ԱՄՆ-ը, Ավստրալիան, 
Նոր Զելանդիան: 

Արտագաղթի հակառակ գործընթացը ներգաղթն է, այսինքն` 
ժամանում որևէ երկիր` մշտական բնակություն հաստատելու:

Տե՛ս նաև Ժողովրդագրություն, Ներգաղթ, Մարդահամար:

Արտախորհրդարանական ընդդիմություն
Ընդդիմություն (լատիներեն՝ oppositio - հակադրում) ընդհանրապես 
նշանակում է սեփական կարծիքի, դիրքորոշման, գաղափարների, 
քաղաքական և այլ հայացքների հակադրում ուրիշների 
կարծիքներին, դիրքորոշմանը, հայացքներին։ Քաղաքական 
ոլորտում ընդդիմությունը կարող է լինել արտախորհրդարանական 
և խորհրդարանական։ 

Արտախորհրդարանական ընդդիմությունն այն քաղաքական 
կուսակցությունը կամ քաղաքական ուժերն են, որոնք չունեն 
ներկայացուցիչներ խորհրդարանում և դեմ են մեծամասնության 
կամ պաշտոնապես գերիշխող քաղաքականությանը մի շարք 
սկզբունքային հարցերում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը 
պատգամավորների այն խումբն է կամ խմբակցությունը, որը չի 
մասնակցել կառավարության ձևավորմանը (կոալիցիային) և որոշակի 
քաղաքական հարցերում դեմ է խորհրդարանական մեծամասնության 
կողմից տարվող պաշտոնական քաղաքականությանը։ 

Արտոնագիր
Արտոնագիրը փաստաթուղթ է, որը տալիս է իրավասու պետական 
մարմինը, դրանով հավաստում է ինչ-որ գյուտի, օգտակար մոդելի, 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ հեղինակի իրավունքները։ 
Արտոնագիրը պաշտպանում է արտոնագրի տիրոջը մրցակիցներից 
և, որպես կանոն, տրվում է սկզբունքային տեխնիկական լուծումների 
համար։ 

Արտոնագրով պաշտպանված գյուտը, օգտակար մոդելը, 
արդյունաբերական նմուշը օգտագործելու բացառիկ իրավունքը 
պատկանում է արտոնագրի տիրոջը։ Առանց տիրոջ համաձայնության 
այլ անձինք իրավունք չունեն օգտագործելու դրանք։ Հայաստանում 
գործում են Հայաստանի Հանրապետության արտոնագրային 
գերատեսչության կողմից տրված՝ գյուտի, օգտակար մոդելի 

Բազ մա կու սակ ցա կա նութ յու նը 
արհեստականորեն ստեղծված 
համակարգ չէ։ Հա սա րա կութ յու նը 
և ի րա վա կան պե տութ յու նը չեն 
հնա րել քաղաքական բազ մա-
զա նութ յու նը, այլ ընդամենը 
ըն դու նել են այն որ պես բնա կան 
վիճակ, չփոր ձե լով բռնութ յամբ 
միասնականացնել մարդկանց, 
որովհետև մար դիկ բնա կա նից 
միա տե սակ չեն. տար բեր են նրանց 
շա հե րը, կյան քի պայ ման նե րը, 
հայացքները։

1.Ո՞ր քաղաքական ուժերն են 
ներկա պահին Հայաստանում 
համարվում խորհրդարանական 
ընդդիմություն և ինչո՞ւ։ 

2.Հայաստանում ներկա պահին 
ո՞ր կուսակցություններն են 
արտախորհրդարանական 
ընդդիմություն։

Ի՞նչ է քաղաքական 
մրցակցությունը, և ո՞րն է դրա 
նշանակությունը։

Քաղաքական ուժերը մշա կում 
և ընտ րող նե րին են ներ կա յաց-
նում հա սա րա կա կան զար գաց-
ման այլընտրանքային ծրագրեր, 
ո րոնք ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով 
հանձն վում են ժո ղովր դի դա-
տին։ Կար ծիք նե րի, հա յացք նե րի, 
քա ղա քա կան հայացքների և 
դիրքորոշումների բազ մա զա նութ-
յու նը ծնում է ա ռողջ քաղաքական 
մրցակ ցութ յուն։ Այդ մրցակցության 
արդյունքում ժողովուրդն ընտրում 
է հասարակության զար գաց ման 
արդյունավետ և լավագույն տար-
բե րակ ներ։

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի կայք, տե՛ս` www.
parliament.am



և արդյունաբերական նմուշի արտոնագրերը։ Օտարերկրյա 
պետության կամ միջազգային կազմակերպության արտոնագրերը 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում են միջազգային 
պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում։

Արցախյան հիմնախնդիր
Արցախյան հիմնախնդիրը (Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր) 
էթնոքաղաքական հակամարտություն է, որն սկիզբ է առել դեռևս 
1917-1918թթ. Այսրկովկասում երեք ազգային պետությունների` 
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի հանրապետությունների 
կազմավորման շրջանում: Պատճառն Ադրբեջանի մուսավաթական 
հանրապետության հավակնություններն էին` 95 %  հայերով 
բնակեցված Արցախի տարածքի նկատմամբ: 1918-1920 թթ. 
Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ստորաբաժանումները հայ 
ազգաբնակչության հանդեպ իրագործեցին բռնություններ և ջարդեր, 
սակայն չկարողացան Արցախը բռնակցել Ադրբեջանին: Փաստացի 
և իրավականորեն Արցախը չներառվեց Ադրբեջանի կազմում: 
Հատկանշական է, որ պետական սահմանների անհստակության 
պատճառով 1919 թ. Ազգերի լիգան մերժեց Ադրբեջանի անդամության 
դիմումը:  

Այսրկովկասում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո` 
1920թ. նոյեմբերին Ադրբեջանի Հեղկոմը նախկինում հավակնած 
տարածքները` Արցախը, Զանգեզուրը և Նախիջևանը, ճանաչեց 
որպես Հայաստանի անբաժանելի մաս: Ադրբեջանական ԽՍՀ 
Ազգային խորհուրդը ևս 1921թ. հունիսի հռչակագրով Արցախը 
ճանաչեց Հայկական ԽՍՀ անբաժանելի մաս: Հայաստանը նույնպես 
Արցախը հայտարարեց իր անբաժանելի մաս:

1921թ. հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության 
Կովկասյան բյուրոյի նիստում ևս Արցախը ճանաչվում է Հայկական 
ԽՍՀ մաս: Սակայն, Մոսկվայի թելադրանքով և Ստալինի անմիջական 
միջամտությամբ, հուլիսի լույս 5-ի գիշերը վերանայվում է նախորդ 
օրվա որոշումը և ընդունվում է Լեռնային Ղարաբաղը Խորհրդային 
Ադրբեջանի կազմում ընդգրկելու, այդ տարածքում ինքնավար 
մարզ կազմավորելու վերաբերյալ որոշում` չպահպանելով նույնիսկ 
ընթացակարգը: Այս որոշումն աննախադեպ իրավական ակտ է 
միջազգային իրավունքի պատմության մեջ, երբ երրորդ երկրի 
կուսակցական մարմինը (ՌԿ(բ)Կ)` առանց որևէ իրավական հիմքի 
կամ իրավասության, որոշում է մեկ այլ երկրի կարգավիճակը:

Սակայն ողջ խորհրդային ժամանակահատվածում Արցախի 
հայությունը չհաշտվեց այդ որոշման հետ և շարունակաբար 
պայքարեց Մայր հայրենիքին վերամիավորվելու համար:

Որոշ երկրներում արտոնագիր 
է կոչվում նաև որոշակի 
տեսակի ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվելու 
թույլտվությունը, որը տալիս 
է պետությունը։ Օրինակ՝ Հայ 
առաքելական եկեղեցին ունի 
եկեղեցական մոմեր արտադրելու 
արտոնագիր-մենաշնորհ։ 

1.Ի՞նչ է սկզբունքային 
տեխնիկական լուծումը։ 
2.Ի՞նչ են օգտակար մոդելը և 
արդյունաբերական նմուշը։

Արտոնագրի տերը կարող է 
արդյո՞ք արտոնագիրը զիջել այլ 
անձանց։
Արտոնագրի տերը կարող է զիջել 
արտոնագիրը, որի համար պետք 
է կնքվի գրավոր պայմանագիր։ 
Այդ պայմանագիրը պետք է 
գրանցվի արտոնագրային 
գերատեսչությունում։ Եթե 
պայմանագրի գրավոր ձևը և 
գրանցումը չեն պահպանվել, 
ապա պայմանագիրն անվավեր 
է։ Օրենքն ամեն կերպ 
պաշտպանում է արտոնագրի 
տիրոջ իրավունքները և շահերը. 
արտոնագրային իրավունքի 
խախտումը հանցագործություն է։ 

Հայաստանի 
Հանրապետությունում մտավոր 
սեփականության գործակալության 
կայք, տե՛ս՝ http://www.aipa.am

Արցախյան ազատամարտում 
բեկումնային նշանակություն է 
ունեցել 1992 թ. մայիսի 8-9-ին Շուշիի 
ազատագրումը, որով վերջ դրվեց 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտի 
անընդմեջ ռմբակոծություններին: 
Շուշիի ազատագրման օպերացիան 
կրում էր «Հարսանիք լեռներում» 
անվանումը: Այդուհետ մայիսի 
9-ը ողջ Հայաստանում (ներառյալ՝ 
Արցախում) նշվում է ոչ միայն 
որպես Հայրենական պատերազմում 
Հաղթանակի, այլև Շուշիի 
ազատագրման օր:

Արցախյան ազատամարտին 
մասնակցել ու հաղթանակի մեջ 
իրենց ներդրումն են ունեցել 
նաև Հայաստանի ազգային 
փոքրամասնությունների, 
մասնավորապես, եզդի ազգի 
ներկայացուցիչները: 



Արցախյան հիմնախնդրի ներկա փուլն սկսվել է 1988թ., երբ ի 
պատասխան Արցախի բնակչության ինքնորոշման պահանջի, 
ադրբեջանական իշխանությունները կազմակերպեցին հայ 
բնակչության կոտորածներ ու էթնիկ զտումներ Ադրբեջանի 
ողջ տարածքում, մասնավորապես` Սումգայիթում, Բաքվում և 
Կիրովաբադում: Դա վերաճեց Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից 
բացահայտ ագրեսիայի և լայնածավալ ռազմական գործողությունների: 
Արդյունքում Ադրբեջանը զավթեց Լեռնային Արցախի Շահումյանի 
շրջանն ամբողջությամբ, Մարտունի ու Մարտակերտի շրջանների 
արևելյան հատվածները: 

Այդուհանդերձ, հայկական կամավորական ուժերին և կանոնավոր 
ստորաբաժանումներին հաջողվեց հաղթանակ տանել պատերազմում, 
հակառակորդից ազատագրել Լեռնային Արցախի մեծ մասը և 
հարկադրել նրան

1994թ. մայիսին կնքել զինադադար: 

Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններն 
ընթանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների (Ռուսաստան, 
ԱՄՆ, Ֆրանսիա) միջնորդությամբ:

Տե՛ս նաև Հակամարտություն, Հակամարտության կարգավորում, 
Պատերազմ, Պատերազմի իրավունք, Պարտիզան, Պարտիզանական 
մարտեր, Հայրենասիրություն, Հայրենիք, Էթնիկ զտումներ, 
Ցեղասպանություն, Եղեռն:

Արքունի
Արքունին (հայտնի է նաև «ազնվական» անունով) ազնվականության 
դասի ներկայացուցիչն է: Ազնվականությունը սոցիալական դաս է, որի 
ներկայացուցիչներն, ի համեմատ հասարակության մյուս անդամների, 
օժտված են որոշակի առավելություններով կամ արտոնություններով: 
Ազնվականների տեղն ու դերը, նրանց իրավունքներն ու 
արտոնությունները և անգամ ազնվական դասերի անվանումները 
տարբեր են՝ կախված կոնկրետ երկրից ու ժամանակաշրջանից: 

Ազնվական դասի ներսում միշտ գոյություն են ունեցել տարբեր 
կարգեր: Ազնվականության իրավական կարգավիճակը ճանաչված 
է միապետություններում: Սոցիալական այդ դասը շարունակում 
է պահպանվել նաև ժամանակակից աշխարհում, այդ թվում՝ 
եվրոպական մի շարք երկրներում:

Ազնվականության ձևերից են`

«Եռաբլուր» հերոսների և 
ազատամարտի նահատակների 
պանթեոն, տե՛ս`http://www.mil.
am/1314644282

«Շուշի վերածնունդ» հիմնադրամ, 
տե՛ս`http://www.shushi.org/



•	 տոհմական, որի դեպքում ազնվական կարգը փոխանցվում է 
ժառանգաբար: Դրանց շարքին են պատկանում և առավել աչքի 
են ընկնում «հին ազնվականները», ովքեր իրենց տիտղոսը 
ժառանգաբար փոխանցում են հարյուրամյակներ ի վեր,

•	 շնորհատուր, որի դեպքում այդ կարգը նրանց շնորհվել է ինչ-
որ հարցում նշանակալի ավանդի կամ արքայական տանը 
երկարատև ծառայության համար: Այս դեպքում տիտղոսը 
կարող է լինել ժառանգական կամ տրվել կոնկրետ անձին ցմահ: 
Վերջին տարբերակը շատ տարածված է Մեծ Բրիտանիայում` 
որպես կոնկրետ մարդու նշանակալի ավանդի գնահատում: Այն 
շնորհվում է թագուհու հրամանով Բրիտանական թագի ասպետի 
կոչումով (օրինակ, այդպիսի տիտղոսի են արժանացել ֆիզիկոս 
Իսահակ Նյուտոնը, երգիչ-երաժիշտներ Փոլ Մաքարտնին, Էլթոն 
Ջոնը),

•	 անտիտղոս ազնվականության ներկայացուցիչները 
չունեն  տոհմական կոչումներ, ինչպիսիք են կոմսը, իշխանը, 
բարոնը և այլն: Ավանդաբար նրանք ավելի մեծաթիվ են, քան 
տիտղոսակիրները: Արևմտյան Եվրոպայում տիտղոսակիր 
ազնվականների կրտսեր որդիները, որպես կանոն, դառնում էին 
անտիտղոս ազնվականներ: Անտիտղոս ազնվականությունը 
ձևավորվել է անտիտղոս ավատատերերի և շնորհատուր 
ազնվականության սերունդներից:

Ազնվականության դասում հաճախ կարելի է հանդիպել տիտղոսային 
աստիճանակարգության: Ազնվականության իրավական 
ճանաչումը առավել  տարածված է միապետություններում, 
սակայն ազնվականություն գոյություն ունի նաև այնպիսի 
հանրապետություններում, ինչպիսիք են` Ջենովան և Վենետիկը, 
իսկ Սան Մարինոյի և Վատիկանի սոցիալական-իրավական 
համակարգում կարելի է հանդիպել նաև ոչ ժառանգական 
ազնվականության: Ժառանգական տիտղոսները հաճախ 
տարբերակում են տիտղոսակիրներին և ոչ տիտղոսակիրներին, 
սակայն որոշ երկրներում ազնվականությունը տիտղոսակիր չէ 
և ժառանգականությունն իրականում անպայման չի ենթադրում 
ազնվական դասին պատկանելություն:

Ներկայումս Նիդերլանդներում, Շվեդիայում և Նորվեգիայում 
դադարեցրել են ազնվական տիտղոսներ շնորհելը: Այդ ավանդույթը 
դեռևս պահպանվում է Մեծ Բրիտանիայում, Բելգիայում, 
Իսպանիայում: Որպես կանոն, այդ երկրներում տիտղոսներ 
շնորհվում են կոնկրետ անձին հասարակական կյանքի որևէ ոլորտում 
նշանակալի ներդրում ունենալու համար: Այդուհանդերձ, եվրոպական 
մի շարք երկրներում (Բելգիա, Մեծ Բրիտանիա, Դանիա, Նորվեգիա, 

«Գահնամակում» նշված են 
յուրաքանչյուր ազնվական 
տան տեղն ու դիրքը («բարձը») 
հայոց արքունիքում, 
իսկ «Զորանամակում»՝ 
նրանցից յուրաքանչյուրի 
ռազմական կարողությունը 
և աշխարհագրական 
տեղադրությունը:

Ազնվական ինչպիսի՞ 
պատվանուններ էին կիրառվում 
Հայաստանում:

Ովքե՞ր են հարուստ 
տեղեկություններ թողել հայոց 
արքունիքի կառուցվածքի մասին:

Ագաթանգեղոսը, Փավստոս 
Բուզանդը, Եղիշեն, Ղազար 
Փարպեցին, Մովսես Խորենացին, 
Սեբեոսը:

Հայ ազնվականների միության 
կայք, տե՛ս`http://armenian-nobility.
com/am/index.php 



Նիդերլանդներ, Լյուքսեմբուրգ, Իսպանիա, Լիխտենշտեյն, Անդորրա, 
Մոնակո, Վատիկան և այլն) ազնվական տոհմերը շարունակում են 
գոյություն ունենալ և, խորհրդանշական, ֆորմալ ձևով պահպանվում 
են նաև արքայական տները: 

Հայ իրականության մեջ ևս ազնվականությունն ունեցել է իր ուրույն 
տեղն ու դերը՝ հանդիսանալով հայոց պատմության անբաժան մասը: 
Հայ ազնվական դասը հայտնի է նաև «ազատ» կամ «ազնավուր» 
անուններով: Տարբեր ժամանակաշրջաններում հայ ազնվական 
տոհմերի թիվն ու կարգավիճակը պետության մեջ տարբեր են եղել: 
Գոյություն են ունեցել կրոնական և աշխարհիկ ազնվական տոհմեր: 
Նրանց մի մասի անվանումները բխում են հայկական դիցերի 
(Վահևունի, Մեհնունի), մյուսներինը՝ Հայկ նահապետի ժառանգների 
անուններից (Խոռխոռունի, Բզնունի, Մանդակունի, Ռշտունի, 
Մանավազյան, Վարազնունի): Հայկական արքայատոհմերից 
են Երվանդունիները, Արտաշեսյանները, Արշակունիները, 
Բագրատունիները, իսկ նշանավոր իշխանական տներից են 
Արծրունիները, Մամիկոնյանները, Մելիք-Շահնազարյանները և այլն: 

Հայոց արքունիքում իշխանների, նախարարների պատվաստիճաններն 
արտացոլվել են «Գահնամակում» և «Զորանամակում»։ Նախարարի 
կամ իշխանի գահը որոշվել է նրա տնտեսական ու ռազմական 
հզորությամբ, ինչպես նաև հնուց պահպանված ավանդության հիմքով։ 

Տե՛ս նաև Արիստոկրատիա, Կառավարում:

Արևելյան գործընկերություն

Արևելյան գործընկերությունը (Eastern Partnership) նախկին ԽՍՀՄ 
վեց պետությունների` Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի, 
Բելառուսի, Մոլդովայի և Ադրբեջանի հետ Եվրոպական միության 
համագործակցության ծրագրերից է, որը մեկնարկել է 2009 թ. 



մայիսին: Այն ունի երկու մակարդակներ՝ բազմակողմ  և երկկողմ: 
Բազմակողմ համագործակցությունն իրականացվում է չորս թեմատիկ 
ուղղություններով. 

1. ժողովրդավարություն, արդյունավետ կառավարում և 
կայունություն, 

2. տնտեսական ինտեգրում և համապատասխանեցում ԵՄ 
քաղաքականության հետ, 

3. էներգետիկ անվտանգություն,

4. մարդկանց միջև շփումներ:

2011թ. սեպտեմբերին Արևելյան գործընկերության երկրորդ 
գագաթաժողովում ընդունվեց ԵՄ-ի և հինգ գործընկեր-
պետությունների (առանց Բելառուսի մասնակցության) համատեղ 
հռչակագիր: Դրանով նախատեսվում է համագործակցությունը 
կենտրոնացնել հետևյալ ուղղությունների վրա.

•	 ավելի խորը երկկողմ գործակցություն` քաղաքական 
ասոցացում, սոցիալ-տնտեսական ինտեգրում և 
շարժունակություն,

•	 ընդլայնված ոլորտային համագործակցություն,

•	 գործընկեր-երկրների մասնակցությունը ԵՄ ծրագրերին և 
գործակալություններին,

•	 բազմակողմ համագործակցության ամրապնդում:

Երկկողմ համագործակցության մակարդակում գործընկեր-
պետություններին առաջարկվել է ստորագրել Ասոցացման 
համաձայնագրեր, որոնց բովանդակությունը որոշվելու է 
գործընկերների առաջնային խնդիրներին համապատասխան: Դրանք 
նպատակ ունեն խորացնելու ԵՄ հետ քաղաքական ասոցացումը 
և խթանելու տնտեսական ինտեգրումը ԵՄ-ի շուկային` խոր և 
համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շրջանակներում: Համա
գործակցության շրջանակներում նախատեսվում է նաև ԵՄ-ի 
տարածք գործընկեր-պետությունների քաղաքացիների որոշ 
խմբերի (գործարարներ, քաղաքական գործիչներ, ուսանողներ, 
գիտնականներ և այլն) ներկայացուցիչների մուտքի արտոնագրային 
ռեժիմի դյուրացում:

Տե՛ս նաև Եվրոպական միություն, Ազատ առևտրի գոտի, Առևտրային 
պայմանագիր:

Արևելյան գործընկերություն
Տե՛ս`http://www.eeas.europa.eu/
eastern/index_en.htm



Բազմազանություն (պլյուրալիզմ)
Պլյուրալիզմը լատիներեն բառ է, որ նշանակում է բազմազան։ 
Բազմազանությունը որպես աշխարհայացքային մոտեցում մերժում է 
աշխարհի միասնականությունը և համընդհանրությունը՝ գտնելով, որ 
իրական աշխարհի կեցության մեջ կան մի քանի հիմքեր և կեցության-
գոյության տեսակներ։ Բազմազանություն եզրույթն օգտագործում են 
մի շարք իմաստներով՝ փիլիսոփայական, տնտեսական, քաղաքական, 
գաղափարական և այլն։ 

Տնտեսական բազմազանությունը ենթադրում է սեփականության 
տարբեր ձևերի առկայություն և դրանց իրավահավասարություն։ 
Քաղաքական ոլորտում բազմազանությունը վերագրվում է 
այնպիսի ժողովրդավարական քաղաքական համակարգին, որում 
սոցիալական խմբերը և ուժերն ունեն լայն հնարավորություն` իրենց 
շահերն իրենց կազմակերպությունների միջոցով արտահայտելու։ 
Գաղափարական բազմազանությունը ենթադրում է հայացքների, 
տեսակետների, վարքագծի օրինակների բազմազանություն, որոնց 
համեմատությունից անհատները և հասարակությունն ընտրում են 
ամենից ճիշտը, լավագույնը։

Բանակ
Հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ գոյատևել և թշնամիներից 
պաշտպանվել է մարտունակ բանակի շնորհիվ։ Արշակունյաց 
Հայաստանում հայոց զորաբանակի թվաքանակը եղել է 120 հազար 
մարտիկ։ Պատմությունը ցույց է տվել` հայոց աշխարհը եղել է 
պաշտպանված, երբ եղել է հայկա կան պետությունը և նրա բանակը։ 

Պետության կարևոր խնդիրներից են երկրի տարածքի, սահմանների 
պաշտպանությունը, բնակչության անվտանգության ապահովումը։ 
Այդ խնդիրները լուծելու համար պետությունը ձևավորում է բանակ, 
որը զինված մարդկանցից կազմված հատուկ կառույց է։ Այլ կերպ 
անվանում են զինված ուժեր։ Հայաստանի զինված ուժերը ձևավորվեցին 
Հայաստանի և Արցախի ինքնապաշտպանության նպատակով 
1988-1991 թթ. ինքնաբուխ կազմավորված ազատամարտիկների 
ջոկատների հիման վրա։ Հայաստանի Հանրապետության զինված 

Ստալինյան կառավարման 
տարիներին բազմազանության 
արգելումը և քաղաքական 
ու գաղափարական 
տարակարծության ճնշումը հիմն-
ված էր օ րենք նե րի վրա, այ սինքն՝ 
կրում էր կազ մա կերպ ված բնույթ։ 
Քրեա կան հանցագործություններ 
էին համարվում «հա կա հե-
ղա փո խա կան ա գի տա ցիան 
և պրո պա գան դա ն», իսկ ոչ 
պաշտոնական քաղաքական 
կազմակերպությունները դիտվում 
էին որպես «հան ցա վոր ըն կե րակ-
ցութ յուննե ր»։ 

1. Ի՞նչ է բազմազանությունը 
փիլիսոփայական և տնտեսական 
իմաստներով ։
2. Ձեր կարծիքով մի՞շտ և բոլո՞ր 
դեպքերում է բազմազանությունը 
համարվում դրական։

Ո՞րն է գաղափարաքաղաքական 
բազմազանության երաշխիքը։
Դրա բարձրագույն իրավական 
երաշխիքը Սահմանադրությունն 
է։ Այն անհրաժեշտ 
պայման է ցանկացած 
գաղափարախոսության 
արտահայտման, հասարակական 
քաղաքական տարակարծության 
ապահովման համար։ 
Եթե Սահմանադրությունն 
արտահայտում է ինչ-
որ համընդհանուր 
գաղափարախոսություն, ապա դա 
ազատության փիլիսոփայությունն 
է։  

Հայաստանի Հանրապետության 
զինված ուժերի զինանշանը 
հաստատվել է Հանրապետության 
Նախագահի 2001թ. հունարի 23-ին 
հրամանագրով։



ուժերի հիմնադրման տարեթիվ համարվում է 1992 թ. հունվարի 
28-ը, երբ նորանկախ Հայաստանում ստեղծվեց պաշտպանության 
նախարարություն, որը ձեռնամուխ եղավ կանոնավոր զինված ուժերի 
կազմավորմանը։ 

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ունեն իրենց 
տեսակները` մոտոհրաձգային, ռազմաօդային, զրահատանկային, 
հակաօդային պաշտպանության, սահմանապահ և այլն։ ԱՄՆ-ը 
և ՌԴ-ն ունեն նաև տիեզերական զինված ուժեր։ Ներկայումս 
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը տարածաշրջանի 
մարտունակ բանակներից է, որը պաշտպանում է երկիրը արտաքին 
վտանգից, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ զորքերի 
կազմում առաքելություն է իրականացնում աշխարհի թեժ կետերում` 
Աֆղանստանում, Իրաքում։

Տե՛ս նաև Զինապարտություն, Զորք, Գերագույն գլխավոր 
հրամանատար: 

Բարել 
Բարել, անգլ. barrel – տակառ, տակառիկ: Հեղուկի չափման անգլիական 
հին միավոր, հապավումը՝ բր.: Մեծ Բրիտանիայում գարեջրի ծավալի 
չափման համար օգտագործվում է, այսպես կոչված «գարեջրային 
բարելը», որը 1824 թ.-ից սկսած հավասար է 163,66 լիտրի: Իսկ այլ 
հոսուն նյութերի չափման համար կիրառվում է «անգլիական» բարելը, 
որը հավասար է 257, 66 լիտրի:

Գոյություն ունի նաև «ֆրանսիական բարել» կամ «բարիկ», որը 
հավասար է 225 լիտրի: Սա որպես ծավալի չափման ազգային միավոր 
օգտագործվում է Հաիթիում:

ԱՄՆ-ում հեղուկի ստանդարտ բարելը հավասար է 119,2 լիտրի: 
Սակայն գարեջրի ծավալի չափման դեպքում ԱՄՆ-ում ևս 
օգտագործվում է «գարեջրային բարել», որն այստեղ հավասար է 117,3 
լիտրի: ԱՄՆ-ում կիրառվում է նաև, այսպես կոչված, «չոր բարելը», 
որը հավասար է 115,6 լիտրի:

Նշվածներից լրիվ տարբերվում է աշխարհում առավել տարածված և 
նավթի չափման համար կիրառվող բարելը: Ամերիկյան նավթային 
բարելը հավասար է 158,988 լիտրի: Նավթի համաշխարհային 
շուկայում որպես ծավալի չափման միավոր կիրառվում է հենց 
ամերիկյան նավթային բարելը, իսկ դրա գնահատման միավոր՝ 
ամերիկյան դոլարը: Սակայն նավթարդյունահանող տարբեր 
երկրների ներսում ծավալները կարող են հաշվարկվել չափման 

Մեկնաբանե՛ք Գարեգին Նժդեհի 
հետևյալ միտքը. «Այն երկիրը, 
որը չի կերակրում իր բանակը, 
ստիպված է կերակրել ուրիշների 
բանակները։

Ո՞րն է հայոց բանակի 
Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ սահմանված 
առաքելությունը։
Համաձայն Սահմանադրության` 
զինված ուժերն ապահովում են 
Հայաստանի Հանրապետության 
անվտանգությունը, 
պաշտպանությունը, տարածքային 
ամբողջականությունը, 
նրա սահմանների 
անձեռնմխելիությունը։ Զինված 
ուժերը քաղաքական հարցերում 
պահպանում են չեզոքություն և 
գտնվում են քաղաքացիական 
վերահսկողության ներքո։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության 
նախարարության կայք, տե՛ս http://
www. mil.am



այլ միավորներով, օրինակ՝ տոննաներով: Եվ, քանի որ գոյություն 
ունի տարբեր ապրանքանիշի նավթ՝ կախված խտությունից, երբեմն 
նավթի ծավալների հաշվարկման համար կիրառվում է բարել-տոննա 
փոխարկումը՝ ըստ ապրանքանիշի: 

Բարեփոխում
Բարեփոխումը՝ ռեֆորմը (ֆրանս. reforme, լատիներեն reformo-
վերափոխում եմ բառից), կարող է մեկնաբանվել որպես «re-» և 
«form», այսինքն` ինչ-որ բանի (բարեփոխման օբյեկտի) ֆորմայի 
(ձևի), բովանդակության կամ իմաստի փոփոխություն: Այն 
կարող է մեկնաբանվել նաև որպես հասարակական կյանքի որևէ 
կողմի (առանձին ոլորտների, ինստիտուտների, հիմնարկների) 
փոխակերպում, փոփոխություն, վերակառուցում, ցանկացած 
բովանդակության ֆորմալ-նորարարություն: Գործնականում, 
սակայն, բարեփոխումներ սովորաբար անվանում են քիչ թե շատ 
պրոգրեսիվ (առաջադիմական) վերափոխումները: Պետության, 
պետական կառավարման համակարգի դեպքում յուրաքանչյուր 
բարեփոխման նպատակը պետության հիմքերի ամրապնդումն ու 
թարմացումն է, սակայն միշտ չէ, որ այն բերում է կյանքի մակարդակի 
բարելավում, պետական ծախսերի կրճատում կամ եկամուտների 
աճ: Բարեփոխումը ենթադրում է օբյեկտի գործունեության 
մեխանիզմի զգալի փոփոխություն, հնարավոր է՝ այնպիսի հիմնարար 
մոտեցումների փոփոխություն, որոնք հանգեցնում են սկզբունքորեն 
նոր արդյունքների և ձևավորում սկզբունքորեն նոր օբյեկտներ: 

Բարեփոխման գործընթացը պետք է լինի արդարացված, 
հիմնավորված, իսկ նրա արդյունքները՝ չափելի, գնահատելի: 
Բարեփոխումն ինքնին պետք է ուղղված լինի բարեփոխման օբյեկտի 
որակական հատկանիշների կատարելագործմանը: Օրինակ, եթե այն 
տեղի է ունենում պետական կառավարման ոլորտում, ապա դա պետք 
է հանգեցնի կառավարման համակարգի արդյունավետացմանը:

Տե՛ս նաև Ինովացիա:



Բացարձակություն
Բ ա ց ա ր ձ ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն ը 
միապետական պետական 
կառավարման ձև է, 
որում ամբողջ պետական 
իշխանությունը (օրենսդիր, 
գործադիր, դատական) 
փաստորեն և իրավաբանորեն 
կենտրոնացված է միապետի 
ձեռքում։ Որոշ երկրներում 
բացարձակ միապետը 
գլխավորել է նաև հոգևոր 
իշխանությունը։ Այդպիսի 
բացարձակ միապետությունն 
անվանում են թեոկրատական։ 
Պայմանականորեն այդպիսին 
կարելի է համարել արդի 
Վատիկանը և Սաուդյան Արաբիան։ 

Բացարձակ միապետն իրավաբանորեն պատասխանատու չէ ոչ 
որևէ մարմնի, ոչ էլ ժողովրդի առջև։ Նա իրականացնում է օրենսդիր 
գործառույթներ (միապետի կամքն իրավունքի և օրենքի աղբյուր է), 
ղեկավարում է գործադիր իշխանության մարմինները, վերահսկում է 
արդարադատությունը։ Պատմականորեն բացարձակ միապետության 
առաջին ձևը հին արևելյան միահեծանություններն էին։ Բացարձակ 
միապետությունները բնութագրական էին նաև ավատական 
պետությունների զարգացման վերջին փուլին, երբ ավատական 
մասնատվածության վերջնական հաղթահարումից հետո ավարտվեց 
կենտրոնացված պետությունների կազմավորման գործընթացը։ 

Բլոկադա (շրջափակում)
Բլոկադան պատերազմական գործողությունների վարման հատուկ 
ձև է, որի ընթացքում ինչ-որ օբյեկտ զինված ուժերի օգտագործմամբ 
շրջափակվում և մեկուսացվում է` զրկվելով արտաքին աշխարհի հետ 
կապերի հնարավորությունից։ Բլոկադան կարող է լինել ծովային, 
ցամաքային, օդային։ Օրինակ՝ ծովային բլոկադայի դեպքում` 
պատերազմող կողմերից մեկն արգելափակում է նավերի մուտքը և 
ելքը հակառակորդի ափեր, նպատակ ունենալով դադարեցնել ծովային 
հաղորդակցությունը։ Չեզոք երկրները զրկվում են շրջափակվածի 
հետ ազատ առևտուր անելու իրավունքից։ Ծովային շրջափակումը 
կիրառելի է միայն հակառակորդի ափերի և նավահանգիստների 
նկատմամբ։ 

Հին Արևել քում աշ խար հագ րա-
կան պայ ման նե րը, խո շո րա ծա վալ 
հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րի 
կա տար ման (ո ռոգ ման հա մա կար-
գե րի կա ռուց ման) անհ րա ժեշ տութ-
յու նը կան խո րո շե ցին ու ժեղ հան-
րա յին իշ խա նութ յան ա ռա ջա ցու մը։ 
Այստեղ ամ բողջ իշ խա նութ յու նը 
պատ կա նում էր ժա ռան գա կան 
միա պե տին, օրինակ՝ փարավոնին։  
Վեր ջինս եր կի րը կա ռա վա րում էր 
ու ժեղ պաշտոնեական ա պա րա տի 
օգ նութ յամբ։

1. Ինչպիսի՞ տիտղոսներ ունեին 
Ուրարտական՝ Արարատյան 
թագավորության արքաները։
2. Հայկական 
թագավորություններից որո՞նց էր 
բնորոշ բացարձակությունը։

Արդի աշխարհում կան արդյո՞ք 
բացարձակ միապետություններ։  
Արդի դարաշրջանում 
բացարձակության բնութագրեր 
ունեն մի շարք արաբական 
միապետություններ, որոնք, 
սակայն, աստիճանաբար ձեռք 
են բերում սահմանափակ 
միապետության գծեր։

ՄԱԿ-ի Անվտանգության 
խորհուրդն իրավախախտ 
պետությունների նկատմամբ 
կարող է կիրառել ռազմական և 
ոչ ռազմական հարկադրանքի 
միջոցներ։ Ոչ ռազմական 
հարկադրանքի միջոցներ են 
տնտեսական, դիվանագիտական 
հարաբերությունների, 
երկաթուղային, ծովային, 
օդային և հաղորդակցության այլ 
միջոցներով` կապերի խզումը։



Բլոկադան թույլատրելի է միայն կողմերի միջև պատերազմի 
դեպքում։ Առանց պատերազմ հայտարարելու` բլոկադայի կիրառումն 
արգելված է։ Սակայն պրակտիկայում շատ անգամ հայտարարվել 
է ինչ-որ երկրի բլոկադա` առանց պատերազմի։ Օրինակ՝ Միացյալ 
Նահանգները Կուբայի նկատմամբ բազմիցս կիրառել են բլոկադա։ 
Պատերազմական բլոկադայից բացի եղել են նաև խաղաղ բլոկադաներ, 
երբ առանց պատերազմ հայտարարելու` որևէ երկիր ենթարկվել 
է շրջափակման` զինված ուժերի կիրառմամբ ։ Արդի միջազգային 
իրավունքը երկու տեսակի բլոկադաներն էլ համարում է ագրեսիայի 
ակտ և արգելում է։

Բյուջե
Բառի ծագումը գալիս է ֆրանսերեն «budget» 
եզրույթից։ Հայերեն բառացի նշանակում է` 
որոշակի ժամկետի համար նախատեսված 
դրամական ելքի և մուտքի տախտակ, 
նախահաշիվ։ Կախված բյուջեն 
կազմող սուբյեկտից` այն լինում 
է պետական, տեղական 
( ի ն ք ն ա կ ա ռ ա վ ա ր վ ո ղ 
տարածքի), ընտանեկան 
(սպառողական)։ Բյուջետային 
պլանավորումը մեծ 
նշանակություն ունի 
թվարկված բոլոր սուբյեկտների 
համար, ովքեր ունեն 
դրամական միջոցների մուտք և 
ելք։

Պետական բյուջեն պետությանը

Սահմանադրությամբ և օրենքներով վերապահված 
լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական 
միջոցների ձևավորման (եկամուտների) և ծախսման տարեկան 
ֆինանսական ծրագիրն է, որը օրենսդրական կարգով հաստատվում 
է խորհրդարանի կողմից։

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագիծը 
մշակում է կառավարությունը՝ ֆինանսների նախարարության 
համակարգմամբ։ Նախագիծը մշակվում է կառավարության 
գործունեության ծրագրին համապատասխան՝ իհարկե, ելնելով 
պետության եկամուտների տված հնարավորություններից։ Այնուհետև 
կառավարությունը պետական բյուջեի նախագիծը ներկայացնում է 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հաստատմանը։ 

1. Ի՞նչ տարբերություն բլոկադայի 
և հաղորդակցության կապերի 
խզման միջև։ 
2. Բլոկադայի ի՞նչ պատմական 
օրինակներ գիտեք։

Որո՞նք են ՄԱԿ-ի 
Անվտանգության խորհրդի 
կողմից կիրառվող ռազմական 
հարկադրանքի միջոցները։ 
Այդ միջոցներից են՝ ուժի 
ցուցադրումը, բլոկադան, ՄԱԿ-ի 
անդամ պետությունների օդային, 
ծովային, ցամաքային զինուժի 
օգտագործումը։

Պետական բյուջեի՝ որպես 
օրենքի կատարումն ապահովում 
է կառավարությունը, որը 
սահմանում է դրա կատարման 
կարգը։ Բյուջեի միջոցների 
օգտագործման նկատմամբ 
վերահսկում է անկախ Վերահսկիչ 
պալատը։ Կառավարությունը 
պատասխանատու է բյուջեի 
պատշաճ կատարման համար։ 
Նա խորհրդարանի քննարկմանը 
և հաստատմանն է ներկայացնում 
պետական բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը։ 
Ազգային ժողովը այդ 
հաշվետվությունը քննարկում և 
հաստատում է միայն Վերահսկիչ 
պալատի եզրակացության 
առկայությամբ։  

1. Դուք կատարո՞ւմ եք սեփական 
կենսագործունեության 
բյուջետային պլանավորում, թե` ոչ։
2. Ի՞նչ կապ կա Ձեր կյանքի և 
պետական բյուջեի միջև։

Ի՞նչ է տեղի ունենում, եթե նոր 
տարին սկսվում է, սակայն բյուջեի 
մասին օրենքը դեռ չի ընդունվել։ 
Մինչև տարվա սկիզբը պետական 
բյուջեն չհաստատվելու 
դեպքում ծախսերը կատարվում 
են նախորդ տարվա բյուջեի 
համամասնություններով։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարության 
կայք, տե՛ս՝ http://www.minfin.am



Բյուրոկրատիա 

Բյուրոկրատիա, ֆրանս. bureau-գրասենյակ, հուն. kratos-
իշխանություն, բառացի՝ գրասենյակային իշխանություն: 
Այս երևույթը մարդկությանը հայտնի է պատմական խորն 
անցյալից, երբ սկսեցին ձևավորվել մարդկային հասարակության 
կառավարման մեխանիզմները: Բյուրոկրատիայի գոյությունը 
կապված չէ կառավարման ձևի հետ. այն կարող է գործել ինչպես 
հանրապետական, այնպես էլ բացարձակ և սահմանադրական 
միապետական կառավարման պայմաններում:

Ընդհանուր առմամբ, բյուրոկրատիան պետությունների, 
կազմակերպությունների կառավարման վարչական ապարատն 
է՝ կազմված ինչպես տարատեսակ գործակալություններից, 
բյուրոներից, հանձնաժողովներից, բաժիններից, այնպես էլ 
դրանց միջև փոխհարաբերությունների կարգից: Այդպիսի 
կառուցվածքային տարրերի միջոցով են կազմակերպվում, օրինակ, 
հարկահավաքությունը, կրթությունը, պաշտպանությունը, 
հասարակական կարգի պահպանումը, հանրային տրանսպորտը և 
այլն:

Բյուրոկրատիան բնորոշվում է բարձր կազմակերպվածությամբ, 
ներքին փոխհարաբերությունների հստակ կանոնակարգվածությամբ 
և կառուցվածքային տարրերի հստակ գործառույթներով: Այդ 
համակարգի աշխատակիցը՝ բյուրոկրատն աշխատանքի է ընդունվում 
որակավորման հիման վրա (կրթությունը, փորձառությունը), 



որոնք նրան ունակ են դարձնում կատարել այս կամ այն կոնկրետ 
աշխատանքը մեծ արդյունավետությամբ:

Այն դեպքում, երբ կառավարման ապարատը չի ծառայում իր բուն 
նպատակին՝ հանրային խնդիրների արդյունավետ լուծմանը, 
կառավարումը բնորոշվում է ավելորդ կառուցվածքայնությամբ, 
անվերջ թղթատարությամբ, փաստաթղթաշրջանառությամբ, 
բյուրոկրատիան ստանում է բացասական ընկալում:

Գերմանացի սոցիոլոգ Մ. Վեբերն առաջ է քաշել բյուրոկրատական 
արդյունավետ համակարգի հիմնական հատկանիշների մի ցանկ, որի 
տարրերն են.

•	 պաշտոնյաներն անձնապես անկախ են, սակայն նրանք ունեն 
պաշտոնական հստակ պարտականություններ, 

•	 բյուրոկրատիան ունի իշխանական հստակ 
աստիճանակարգություն,

•	 յուրաքանչյուր գրասենյակ ունի լիազորությունների և 
պարտականությունների հստակ շրջանակ,

•	 պաշտոնյաները նշանակվում են նրանց որակական, 
մասնագիտական հատկանիշների հիման վրա, այլ ոչ թե 
ընտրվում են,

•	 պաշտոնյաներն իրենց աշխատանքի դիմաց ստանում են 
նախապես սահմանված չափով աշխատավարձ,

•	 պաշտոնյաների համար գրասենյակը նրանց հիմնական 
աշխատավայրն է,

•	 գրասենյակը պաշտոնյաներին տալիս է կարիերայի 
հնարավորություն, առկա է աշխատանքային առաջխաղացման 
հնարավորություն,

•	 պաշտոնյայի պաշտոնը նրա սեփականությունը չէ և չի կարող 
լինել ցմահ,

•	 պաշտոնյան ենթարկվում է կարգապահական խիստ նորմերին և 
նրա վարքի նկատմամբ կա խիստ վերահսկողություն: 

Ըստ էության, վեբերյան ռացիոնալ բյուրոկրատիայի մոդելի 
հիմնական հատկանիշներ են հանդիսանում աշխատանքի հստակ 
բաժանումը, որը նպաստում է ամեն ոլորտում բարձր որակավորում 
ունեցող մասնագետների ի հայտ գալուն, ղեկավարման 
համակարգի աստիճանակարգվածությունը, որի դեպքում ստորին 



օղակը ենթարկվում է վերինին և գտնվում նրա վերահսկողության 
տակ, կանոնների և չափանիշների փոխկապակցված համակարգի 
գոյությունը, որն ապահովում է պարտականությունների հստակ 
բաշխում և գործունեության ուղղորդվածություն, իշխանության 
անդեմությունը, աշխատանքի ընդունման ժամանակ որակական-
տեխնիկական պահանջների գոյությունը, աշխատողների 
պաշտպանվածություն` աշխատանքից կամայական 
ազատումներից:

Այդուհանդերձ, բյուրոկրատիան արժանանում է նաև 
քննադատության: Մասնավորապես, ոմանք նշում են, որ 
բյուրոկրատիան ենթադրում է կանոնների ստանդարտիզացված, 
կարծրացած համակարգի առկայություն, իսկ դա էապես 
սահմանափակում է որոշումների ընդունման ժամանակ 
կազմակերպության ճկունությունը, նոր իրավիճակներին 
հարմարվելու հնարավորությունները, ինչը կարող է նաև 
ճակատագրական նշանակություն ունենալ ընդհանրապես այդ 
կազմակերպության գոյության համար:

Տե՛ս նաև Կառավարում, Աստիճանակարգություն:

Բնական աղետ
Բնական աղետը պատահար է, որն առաջանում է բնական արտակարգ 
իրավիճակների արդյունքում՝ հանգեցնելով մարդկանց մահվան 
կամ նյութական մեծ վնասների: Բնական աղետը բնության 
ինքնակարգավորման կամ կատարելագործման ստեղծարար 
գործընթաց է, որը նման է կենդանի էակների մեզ հայտնի բնական 
ընտրությանը, որն ուղեկցվում է շրջակա միջավայրի դաժան 
պայմաններին չհարմարված բույսերի և կենդանիների տեսակների 
ոչնչացմամբ: Բնական աղետը բարդ և բազմակողմ գնահատվող երևույթ 
է, որը ներառում է ինչպես ավերիչ չարիք, այնպես էլ անկանխատեսելի 
նոր բարիք: Բնական աղետը հանկարծակի իրադարձություն է` մեծ 
չափեր ընդգրկող ողբերգական հետևանքներով, մարդկային զոհերով 
ու ավերածություններով (երկրաշարժ, հրաբուխի ժայթքում, հեղեղ, 
փոթորիկ, հրդեհ և այլն): Բնական աղետը կարող է ունենալ ինչպես 
համընդհանուր բնույթ, այնպես էլ կարող է շոշափել մարդկանց 
ոչ մեծ խմբի կամ անհատի, տեղի ունենալ աշխարհագրական 
մեծ տարածքում կամ ունենալ տեղային բնույթ: Ավելին, բնական 
աղետները կարող են առաջանալ թե՛ ինքնուրույնաբար, թե՛ լինել 
փոխպայմանավորված: Դրանք կարող են առաջանալ թե՛ բնության 
ինքնակարգավորման բնական գործընթացի արդյունքում, թե՛ լինել 
մարդկային գործունեության հետևանք: Օրինակ, անտառային 

Բյուրոկրատիայի տեսության 
հիմնադիր համարվում է 
գերմանացի սոցիոլոգ և օրենսգետ 
Մաքս Վեբերը (1864-1920 թթ.)



հրդեհները կարող են լինել թե՛ մարդու կողմից հրկիզման, թե՛ տվյալ 
տեղանքում բարձր ջերմաստիճանի արդյունք: Անկախ առաջացման 
աղբյուրի բնույթից, բնական աղետները բնութագրվում են ընդգրկման 
և տևողության բազմազանությամբ:

Հայաստանի համար բնական աղետներից առավել արդիական 
ու վտանգավոր են երկրաշարժերը: Երկրաշարժերը ստորերկրյա 
ցնցումներն ու տատանումներն են Երկրի վերին շերտում, որոնք 
հանգեցնում են երկրակեղևի ձևի փոփոխության: Երկրագնդի խորքում 
երկրաշարժի կենտրոնական օջախը կոչվում է հիպոկենտրոն, իսկ 
նրա ուղղահայաց արտացոլումը գետնի երեսին՝ էպիկենտրոն: 
Երկրաշարժի ուժգնության գնահատման և համեմատելու համար 
օգտագործում են ուժգնության և մագնիտուտի սանդղակները: Որպես 
կանոն, երկրաշարժերի ժամանակ զոհերի պատճառ դառնում են 
երկրորդային հետևանքները շենքերի փլուզումները, հրդեհները, 
փոթորիկները, հրաբուխները: Երկրաշարժի հետևանքները 
հնարավորինս քչացնել կարելի է շենքերի ճիշտ կառուցման, ինչպես 
նաև վաղ արձագանքման և տարհանման միջոցով: 

Այդուհանդերձ, երկրաշարժը համարվում է ամենաանկանխատեսելի 
բնական աղետներից մեկը: Չնայած դրան, որոշ երկրներում, այդ թվում՝ 
Հայաստանում, գործում են պետական մասնագիտացված մարմիններ, 
որոնց նպատակն է՝ իրազեկել բնակչությանը տարատեսակ 
աղետներից պաշտպանվելու միջոցների մասին,  իրականացնել 
բնակչության տարհանման և փրկարարական աշխատանքներ 
աղետի գոտում: Դրանով են զբաղվում, մասնավորապես, Հայաստանի 
Հանրապետության Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 
և Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը: Իսկ 
«Արտակարգ ալիք» լրատվական կենտրոնը տեղեկատվական, 
ուսուցողական և խորհրդատվական ուղեցույց է տարաբնույթ 
արտակարգ իրավիճակների, դրանց կանխարգելման և հետևանքների 
նվազեցման ուղիների, մարդկանց վարքականոնների մասին:

Տե՛ս նաև Կլիմայի փոփոխություն, Գլոբալ տաքացում:

Ողջ Հայկական լեռնաշխարհը 
համարվում է սեյսմիկ 
բարձր ակտիվության գոտի, 
որտեղ տարբեր ուժգնության 
երկրաշարժերը հայտնի են 
շատ հնուց: Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում 
վերջին ավերիչ երկրաշարժը տեղի 
է ունեցել 1988 թ. դեկտեմբերի 
7-ին, որի էպիկենտրոնը 
գտնվում էր Սպիտակ քաղաքում: 
Դրա ուժգնությունը տարբեր 
բնակավայրերում եղել է մինչև 10 
բալ: Երկրաշարժը խլել է շուրջ 
25000 մարդու կյանք, ավիրել 
11 քաղաք, 58 գյուղ, պատճառել 
ահռելի նյութական վնաս, որի 
հետևանքները ցայսօր դեռ 
պահպանվում են:

Երկրաշարժերի և դրանց 
կանխատեսումների մասին տե՛ս
http://spitakseism.info/ 

Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն, տես`
http://www.ema.am/

«Արտակարգ ալիք» լրատվական 
կենտրոն, տես`
http://www.emergency.am/

Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքը «Հայաստանի փրկարար 
ծառայության մասին» տես`
http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=2380&lang=arm

Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքը «Փրկարար ուժերի և 
փրկարարի կարգավիճակի 
մասին» տես`
http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=2002&lang=arm



Բնապահպանություն

Երկրագնդի բնական հարստության (կենդանական, բուսական 
աշխարհը, ընդերքը, ջուրը և օդը) պահպանման, վերականգնման և 
ռացիոնալ օգտագործման միջոցառումների ամբողջություն է։ Թեև 
բնապահպանություն երևույթը մարդկությանը հայտնի է հնագույն 
ժամանակներից, այդուհանդերձ, դրա խնդիրների նկատմամբ 
ուշադրությունն ու կարևորությունն այսօր աննախադեպ է: Մարդու 
կողմից տեխնոլոգիական նորարարությունների ներդրմամբ` 
բնական, այդ թվում՝ չվերականգնվող պաշարների շահագործումն 
այսօր համատարած բնույթ է կրում, ինչն, իր հերթին, բացասական 
ազդեցություն է ունենում ինչպես շրջակա միջավայրի, այնպես էլ 
հենց մարդու կենսագործունեության վրա: Այդ իսկ պատճառով 
այսօր խիստ կարևորվում է մարդու էկոլոգիական կրթությունը, որի 
նպատակն է մարդու մոտ վաղ տարիքից բնության հետ ներդաշնակ 
ապրելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների, 
արժեքային կողմնորոշումների ձևավորումը:

Դրան զուգահեռ պետություններն առանձին կամ տարբեր միջազգային 
կազմակերպությունների, համաձայնագրերի շրջանակներում 
փորձում են կանոնակարգել մարդ-բնություն հարաբերությունները, 
նվազագույնի հասցնել մարդու կենսագործունեության բացասական 
ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա: Միջոցառումների այդ 
համալիրը ներառում է հատուկ խնայողությունների ռեժիմի 
ներմուծում, սանիտարական տեխնոլոգիաների կատարելագործում: 

Բնապահպանական միջոցառումները սահմանված են 
պետությունների հողային,  ջրային և այլ օրենսդրություններում։ 
Միջազգային մասշտաբով` միջազգային մասնագիտացված 
կազմակերպությունների ստեղծումը ևս նպաստում է 
բնապահպանական խնդիրների մեղմացմանը կամ դրանց լուծմանը: 
Այս առումով հարկ է նշել, որ էկոլոգիա-բնապահպանություն 
հասկացության ժամանակակից նշանակությունն ունի լայն 
բովանդակություն: Ներկայումս շատ հաճախ 
էկոլոգիական խնդիրների տակ հասկանում են, առաջին 
հերթին, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը: 
Իմաստի այս փոփոխությունը հիմնականում տեղի է 
ունեցել շրջակա միջավայրի վրա մարդու ներգործության 
մեծացման արդյունքում: Սակայն անհրաժեշտ է տարբերել 
էկոլոգիական-ecological (վերաբերում է էկոլոգիայի 
գիտությանը) և միջավայրային-enviromental (վերաբերում 
է շրջակա միջավայրին) հասկացությունները: 

Տե՛ս նաև Բնական աղետ:

Հայաստանի Հանրապետության 
բնապահպանության 
նախարարություն, տե’ս`
http://www.mnp.am/ 



Բողոք

Բողոքն իրավական իմաստով նշանակում է` առարկություն։ 
Բողոք եզրույթը երբեմն օգտագործում են պետական մարմնին 
ուղղված դիմում-հաղորդումը նշելու համար։ Սա մարդու 
իրավունքների պաշտպանության ձև է։ Դրանով համապատասխան 
մարմինը տեղեկացվում է մարդու որևէ իրավունքի խախտման, 
չարաշահումների, թերությունների մասին։ 

Հայաստանի իրավական համակարգում բողոքն արդարադատության 
ոլորտում դատավարության մասնակցի պատճառաբանված 
առարկությունն է որևէ դատական որոշման դեմ, որ ներկայացվում է 
բողոքը քննելու իրավազորություն ունեցող մարմնին։ Տարբերում են 
վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքները։ 

Վերաքննիչ բողոքը գործին մասնակցող անձանց (կողմերին) օրենքով 
տրված հնարավորություն է բողոքարկել օրինական ուժի մեջ չմտած 
դատական որոշումները։ Այն հիմք է դատարանի այդ որոշման 
օրինականությունը և հիմնավորվածությունը վերաքննիչ ատյանի 
դատարանում ստուգելու համար։ Վճռաբեկ բողոքը ներկայացվում է 
վճռաբեկ դատարան։ Վճռաբեկ բողոք բերելու հիմքեր են` ա) գործին 
մասնակցող անձանց նյութական կամ դատավարական իրավունքների 
խախտումը, բ) նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքները։ 
Հետևաբար, բողոք բերած անձը` վճռաբեկ բողոքում պետք է նշի, թե 
օրենքի որ նորմերն են խախտվել կամ սխալ կիրառվել, կամ որոնք 
են նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքների հետևանքով գործի 
վերանայման հիմքերը։ 

Բողոք ասելով` երբեմն հասկանում 
են այն գործողությունը, որին 
մարդիկ դիմում են իրենց 
իրավունքը պաշտպանելու, 
արդարությունը վերականգնելու 
համար։ Դրանք արդյունավետ 
են, երբ պաշտպանության 
պաշտոնական ձևերը չեն 
աշխատում։ Այդպիսիք են՝ 
հրապարակային հավաքները, 
պիկետավորումը և նստացույցը, 
գործադուլը, պահանջագիրը, 
բոյկոտը և այլն։ 

1. Ի՞նչ են պահանջագիրը 
(պետիցիան) և բոյկոտը որպես 
բողոքի ակցիաներ։
2. Ինչպե՞ս է առաջացել բոյկոտ 
հասկացությունը։

Ի՞նչ է քրեական գործերով 
դատավճիռների վերանայման 
իրավունքը։ 
Ամեն ոք  ունի իր նկատմամբ 
կայացված դատավճռի՝ օրենքով 
սահմանված կարգով վերադաս 
դատարանի կողմից վերանայման 
իրավունք։ Եթե անձը դժգոհ է 
դատավճռից, ապա կարող է դիմել 
վերադաս դատարանին, որը 
բողոքի առկայության դեպքում` 
նորից պետք է քննի տվյալ գործը։ 



Բորսա

Բորսան հանդիսանում է շուկայի ձևերից մեկը: Այսինքն` դա մի վայր 
է, որտեղ հավաքվում են գնորդները և վաճառողները՝ գնորդներ գնելու, 
իսկ վաճառողները վաճառելու համար: Բորսան կարող է ստեղծվել 
բաժնետիրական կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերության ձևով: Ավելին,  բորսան կարող է ունենալ մասնաճյուղեր և 
այլ առանձնացված ստորաբաժանումներ: Բորսային  բնութագրական 
է ապրանքների, արժեթղթերի, աշխատուժի, արժույթի և այլն առք ու 
վաճառք: Ֆոնդային բորսայում տեղի է ունենում տարբեր տեսակի 
արժեթղթերի առք ու վաճառք: Բորսան կարող է ունենալ նաև 
միջնորդներ: Բորսային առևտրում միջնորդությունն իրականացվում է 
բորսային միջնորդի կողմից: Բորսայում միջնորդներ են հանդիսանում 
բրոքերային ձեռնարկությունները, բրոքերային գրասենյակները, 
անկախ բրոքերները: Բորսայում միջնորդը կարող է հանդես գալ 
պատվիրատուի անունից և վերջինիս հաշվին, կամ պատվիրատուի 
անունից և իր հաշվին, կամ իր անունից և պատվիրատուի հաշվին 
բորսային գործարքներ կատարելու միջոցով:  Սովորաբար ընդունված 
է, որ բորսայում տեղի է ունենում խոշոր առևտրային և ֆինանսական 
գործարքներ: Բորսայում գինը ձևավորվում է առաջարկի և 
պահանջակի հարաբերակցությամբ:

Երևանի ապրանքա-հումքային 
բորսա, տե՛ս`http://www.yercomex.
am

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա, 
տե՛ս` http://www.nasdaqomx.am/
am/about.htm



Բուդդայականություն 

Բուդդայականությունը (բուդդիզմ) համաշխարհային երեք 
կրոններից (մյուսներն են քրիստոնեությունը և իսլամը) 
ամենահինն է: Այն ծագել է մոտավորապես մ.թ.ա. 6-րդ 
դարում Հնդկաստանում: Այս կրոնի հիմնադիրն է 
համարվում Սիդհարդհա Գաուտամա Սակիա Մունի 
Թաթխագաթա Բուդդան (ընտրյալ, պայծառացած): Որոշ 

հետազոտողների կարծիքով, Բուդդան չի եղել իրական 
պատմական անձ, սակայն 20-րդ դ. կեսերին Հիմալայների 
ստորոտում գտնվեց մի արձանագրություն, որը հաստատեց 

նրա իրական անձը։ Բուդդան հայտարարում էր, որ իր ուսմունքն 
աստվածահայտնություն չէ, այլ այդ գիտելիքները նա ձեռք է 
բերել իր հոգու և իրերի էության ճանաչման արդյունքում: Նա 

պնդում էր, որ մարդկանց տառապանքների պատճառը 
նրանց սեփական գործողություններն են, իսկ 

տառապանքներին վերջ տալ, նիրվանային 
հասնել կարելի է ինքնասահմանափակումների 

և մեդիտացիայի միջոցով: 

Ըստ էության, Բուդդայի ուսմունքը փրկության 
գաղափարն է, որը շարադրված է «Չորս 
ազնիվ ճշմարտությունների» մասին 
ուսմունքում: Դրա համաձայն՝ կյանքը 
տառապանք է, իսկ դրա պատճառը 
մարդու ցանկություններն ու կրքերն են: 
Տառապանքներից կարելի է ազատվել՝ 
խեղդելով կիրքը և ցանկությունները, 

ո ր ն էլ նիրվանային հասցնող փրկության 
ուղին է: Մահը փոխակերպումն է մի այլ կյանքի, 

հետևաբար՝ նոր տառապանքների: Նոր 
ծ ն վ ա ծ մարդը կապված է իր 

մ ա հ ա ց ա ծ 
նախորդի հետ, 

ո ւ ս տ ի յուրաքանչյուրը 



պատասխանատու է իր նախորդի արարքի համար:  

Բուդդայականության բարոյականության հիմնական սկզբունքը 
ներքին ինքնակատարելագործումն է, հոգեկան և մարմնական 
զանազան պահանջմունքների մերժումը, որի շնորհիվ մի շարք 
վերածնումների միջոցով կարելի է հասնել հավիտենական ու 
բացարձակ անդորրին, երանելի նիրվանային և, ըստ էության, միանալ 
Բուդդային: 

Ի տարբերություն շատ այլ կրոնների, բուդդիզմում բացակայում են 
Աստծո՝ որպես արարչի և բարձրագույն կառավարչի, ինչպես նաև 
Փրկչի գաղափարները։ Նիրվանային հասած մարդիկ՝ բուդդաները, 
հավասար են Բուդդային: 

Բուդդայականությունն ընդունում է նաև վերածնության գործընթացը 
հաղթահարած, սակայն դեռևս նիրվանային չհասած էակների՝ 
բոդիսատների գոյությունը: Բուդդայականության հետագա 
զարգացման ընթացքում աստիճանաբար առաջացել է բուդդաների և 
բոդիսատների պաշտամունքը:

Գոյություն ունեն բուդդայական երկու խոշոր ուղղություններ՝ 
հինայան, որը փրկվելու հնարավորություն է տալիս միայն 
վանականներին, և մահայան, որը նիրվանային հասնելու ուղի է ցույց 
տալիս յուրաքանչյուր մարդու:

Բուդդայականության առանձին դրույթներ ազդեցություն են ունեցել 
նաև հետագայում ձևավորված կրոնների վրա:

Այժմ աշխարհում հաշվում են շուրջ 800 մլն. Բուդդայականներ: Այս 
կրոնը տարածված է Հարավային, Հարավ-Արևելյան, Կենտրոնական 
Ասիայի և Հեռավոր Արևելքի երկրներում: Մյանմայի, Լաոսի, 
Կամբոջայի, Թաիլանդի բնակչության մոտ 90 %-ը բուդդայական է: 
Բուդդայականներ կան նաև Չինաստանում, Կորեայում, Նեպալում, 
Բանգլադեշում, Հնդկաստանում, ԱՄՆ-ում և այլուր:

Տե՛ս նաև Կրոն, Քրիստոնեություն, Իսլամ, Հուդայականություն:



Գաղափարախոսություն
Գաղափարախոսությունը հայացքների, գաղափարների 
ամբողջություն է, որը բնութագրական է ինչ-որ խմբի, կուսակցության, 
դասակարգի, ժողովրդի։ Վերջին դեպքում ասում են՝ ազգային 
գաղափարախոսություն։ Գաղափարախոսությունը ըստ ոլորտների 
կարող է լինել քաղաքական, իրավական, բարոյական, կրոնական, 
փիլիսոփայական, գեղարվեստական և այլն։ 

Գաղափարախոսությունը էական դեր է խաղում հասարակության 
առաջադիմական զարգացման համար։  Խորհրդային տարիներին 
միակ ճշմարիտ գաղափարախոսություն էր հռչակվում մարքսիզմ-
լենինիզմը։ Ամեն տեսակի այլախոհություն ճնշվում ու պատժվում 
էր։ Ժողովրդավարությունն իրական է, երբ նրա հիմքում ընկած 
է հասարակական երևույթների, այդ թվում գաղափարական 
բազմազանություն և բազմակարծություն։ Գաղափարական 
բազմազանությունը հնարավորություններ է ընձեռում հասարակական 
հիմնախնդիրների լուծման տարբեր մոտեցումների, մտքի 
ազատության համար. բացառվում են պետական գրաքննությունը և 
գաղափարական թելադրանքը։ 

Գաղտնալսում
Գաղտնալսումը մարդկանց մասնավոր խոսակցությունը գաղտնի 
լսելու գործողություն է ` առանց նրանց համաձայնության,: Սա 
սովորաբար որակվում է որպես էթիկայի կանոնների խախտում: 
Իսկ, օրինակ, անգլոսաքսոնական օրենսդրության ավանդույթներով 
գաղտնալսողների համար տուգանք է սահմանվում: Սակայն, 
մյուս կողմից, գաղտնալսումը կարող է նաև, օրինակ, տանտիրոջը 
հնարավորություն տալ՝ վաղ տեղեկանալ իր տան վրա ծրագրվող 
ավազակային հարձակման մասին ու նախօրոք զգուշացնել 
համապատասխան պետական ծառայություններին՝ այդկերպ ոչ 
միայն պահպանելով իր ունեցվածքը, գուցե նաև իր կյանքը, այլև 
օգնելով վնասազերծել հանցավոր խմբին կամ հանցագործին:

Գաղտնալսման ամենատարածված ձևերից է հեռախոսայինը: 
Նախկինում հեռախոսային համակարգը կազմված էր ընդհանուր 
գծերից, և դա հնարավորություն էր տալիս լսել ուրիշների հեռախոսային 
խոսակցությունը: Գաղտնալսումը կարող է նաև իրականացվել 
էլեկտրոնային փոստի, ընթացիկ հաղորդագրությունները տեսնելու 
և հաղորդակցության այլ նեղ անձնական համարվող մեթոդների 
միջոցով: Սակայն եթե նամակը կամ հաղորդագրությունը հանրային 
բնույթ են կրում, ապա դա տեսնելը` գաղտնալսում չի համարվում: 

Անկախության հռչակմամբ 
ապագաղափարականացվեց 
նաև Հայաստանի 
սահ¬մա¬նադ¬րա¬կան 
օ¬րենսդ¬րութ¬յունը։ 
Հանրապետության պաշտոնական 
անվանումից հանվեցին 
«Խորհրդային», «Սոցիալիստական» 
բնորոշումները։ Մեր երկիրն 
անվանվեց Հայաստանի 
Հանրապետություն։ 
Փոփոխություններ կրեցին նաև 
պետական խորհրդանիշերը, 
հաստատվեցին նոր պետական 
դրոշը, զինանշանը, օրհներգը։ 
Հայաստանում վերականգնվեցին 
Առաջին հանրապետության 
խորհրդանիշերը։

1. Ի՞նչ է պետական 
գրաքննությունը։
2. Քաղաքական 
ինչպիսի՞ հիմնական 
գաղափարախոսություններ կան։  
 Կան արդյո՞ք կրոնական 
գաղափարախոսության 
սահմանափակումներ 
Հայաստանում։ 

Հանցագործություն է 
համարվում կրոնական կամ 
հասարակական միավորում 
կազմելը կամ ղեկավարելը, որի 
գործունեությունը զուգորդվում 
է անձանց առողջությանը 
վնաս պատճառելով կամ 
անձանց այլ իրավունքների դեմ 
ոտնձգություններով, ինչպես նաև 
անձանց` իրենց քաղաքացիական 
պարտականություններից 
հրաժարվելուն դրդելով (ՀՀ 
քրեական օրենսգիրք, հոդված 162)։ 



Նախկինում բջջային հեռախոսների գաղտնալսումը հասանելի էր 
միայն հատուկ ծառայություններին: Թեև այսօր տեխնոլոգիաների 
զարգացման շնորհիվ դա մատչելի է դարձել շատերի համար, 
այդուհանդերձ, բազմաթիվ երկրների օրենսդրություններ արգելում 
են անօրինական գաղտնալսումը՝ դա համարելով անձնական կյանքի 
անձեռնմխելիության ոտնահարում: Գաղտնալսման իրավունքն 
օրենքով տրվում է միայն հատուկ ծառայություններին և հատուկ 
դեպքերում (օրինակ՝ ահաբեկչության, հանցավորության դեմ 
պայքարը):

Հաճախ աշխատանքային հեռախոսների գաղտնալսում 
իրականացվում է կազմակերպությունների կողմից` աշխատակիցների 
և գործընկերների հուսալիության ստուգման համար, եթե կա կասկած, 
որ տեղի է ունենում տեղեկատվության արտահոսք:

Յուրաքանչյուր ոք ունի նամակագրության, հեռախոսային 
խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ 
հաղորդումների գաղտնիության իրավունք։ Այդ իրավունքը կարող 
է սահմանափակվել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում և 
կարգով, դատարանի որոշմամբ։ Օրինակ՝ դատարանի որոշմամբ 
թույլատրվում է կասկածյալի, մեղադրյալի և հանցագործությունների 
մասին տեղեկություններ ունեցող այլ անձանց հեռախոսային 
խոսակցությունների լսում և ձայնագրառում, եթե հիմքեր կան 
ենթադրելու, որ դրանցում կարող են քրեական գործի համար 
նշանակություն ունեցող տեղեկություններ պարունակվել։ 

Խոսակցությունների լսման և ձայնագրառման անհրաժեշտության 
մասին քննիչը կայացնում է պատճառաբանված որոշում։ Դրանում 
նշվում են՝ քրեական գործը և հիմքերը, այն անձանց անունը և 
ազգանունը, որոնց խոսակցությունները պետք է լսվեն, լսման 
ժամկետը, հիմնարկը, որին հանձնարարվում է խոսակցությունների 
լսման և ձայնագրառման տեխնիկական իրականացումը։ Որոշումը 
ներկայացվում է դատարանին։ Խոսակցությունների լսման և 
ձայնագրառման համար, դատավորի համաձայնության դեպքում, 
որոշումը կատարման համար քննիչի կողմից ուղարկվում է 
համապատասխան հիմնարկին։ 

Տե՛ս նաև Տվյալների պաշտպանություն:

Քննիչը սահմանված 
ժամկետի ընթացքում 
իրավունք ունի ցանկացած 
պահին խոսակցությունների 
ձայնագրառում կատարող 
հիմնարկից պահանջել 
ձայնագրառությունը՝ զննելու և 
լսելու համար։ 

Օգտվելով ՀՀ քրեական 
դատավարության 
օրենսգրքից` պարզեք, թե ի՞նչ 
կարգով է իրականացվում 
նամակագրության, փոստային, 
հեռագրական և այլ 
հաղորդումները վերահսկելը։

Ի՞նչ ժամկետով կարող են 
սահմանվել խոսակցությունների 
լսումը և ձայնագրառումը։ 
Խոսակցությունների լսումը 
և ձայնագրառումը կարող 
են սահմանվել վեց ամսից ոչ 
ավելի ժամանակով։ Դրանք 
վերացվում են, երբ վերանում է 
անհրաժեշտությունը, բայց բոլոր 
դեպքերում նախնական քննության 
ավարտից ոչ ուշ։



Գաղութարարություն
Գաղութարարությունը չունի միանշանակ գիտական սահմանում: 
Այդ տերմինը կարող է կիրառվել ինչպես հզոր պետությունների 
(հիմնականում՝ արևմտյան) տնտեսական էքսպանսիան այլ երկրների 
նկատմամբ ներկայացնելու, այնպես էլ մետրոպոլիաների և գաղութների 
միջև տնտեսական, քաղաքական և այլ տիպի հարաբերությունների 
համակարգը բնութագրելու համար: Գաղութարարության վերջին 
փուլն սկսվել է մոտավորապես 1500թ.: Եվրոպական տերությունների 
գաղութարարությունը հատկանշական էր աշխարհագրական մեծ 
հայտնագործությունների ժամանակաշրջանում, երբ Իսպանիան, 
Պորտուգալիան, Նիդերլանդները, Անգլիան և Ֆրանսիան ձեռք 
բերեցին լայնարձակ անդրծովյան տարածքներ Ամերիկայում, 
Աֆրիկայում, Ասիայում և այլուր: 

Գաղութարարության բաղադրիչներ կարող են լինել թե՛ 
առևտրատնտեսական թե՛ռազմավարական կարևոր տեղադրություն 
ունեցող տարածքների ձեռքբերումը, թե՛ այդ տարածքների բնակչության 
մշակույթի նկատմամբ սեփական մշակույթի գերակայության 
ապահովումը: Երբեմն, գաղութարար քաղաքականությունը 
պաշտպանելու համար` հայտարարվում է, որ, բացասական 
երևույթների կողքին, գաղութարար տերությունները նվաճված 
տարածքներ էին բերում քաղաքակրթության առաջադիմական 
ձեռքբերումներ, մասնավորապես նոր տեխնոլոգիաներ: Սակայն, 
ամեն դեպքում, դա չի արդարացնում գաղութարարությունը, որն 
իրականացվում էր պատերազմների, բռնությունների և տարբեր 
ժողովուրդների նկատմամբ խտրական քաղաքականության միջոցով:

Գաղութատիրական կարգերի քայքայումը հայտնի է 
«ապագաղութացում» անվանմամբ, որի նախադրյալներն ի հայտ 
են եկել Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտին հաջորդած առաջին 
տասնամյակում՝ դրսևորվելով նախկին գաղութային տարածքներում 
մետրոպոլիաների գերիշխանության թուլացմամբ: Դա լայն թափ 
ստացավ հատկապես 1950-ական թթ. կեսերից, իսկ արդեն 1970-
ական թթ. Եվրոպական գաղութատիրությունից միայն հետքեր էին 
մնացել: Արագացված ապագաղութացման պատճառները երեքն 
էին: Առաջին, երկու հետպատերազմյան գերտերությունները` 
ԱՄՆ-ը և Խորհրդային Միությունը նախընտրեցին գործադրել 
իրենց հզորությունը անուղղակի միջոցներով` գաղափարական, 
տնտեսական, քաղաքական և ռազմական` հաճախ դուրս մղելով 
նախկին գաղութային տերություններին: Երկրորդ, գաղութատիրական 
կարգերի պահպանումն արդեն բավական թանկ էր նախկին 
գաղութարարների համար: Երրորդ, արյունալի պատերազմ 
վերապրած եվրոպական հասարակությունը հրաժարվեց մեծ 
զոհողությունների գնով գաղութային տարածքները պահպանելուց:

Այդուհանդերձ, ապագաղութացված որոշ տարածքներ դարձան 



երկարատև և արյունալի հակամարտությունների հարթակներ: 
Դրանցից էին էթնիկական պատերազմը Նիգերիայում, ազգային-
կրոնական հողի վրա արաբա-իսրայելական հակամարտությունները, 
քաղաքացիական պատերազմները Կիպրոսում, Հնդկաստանի և 
Պակիստանի միջև, ինչպես նաև Կորեական թերակղզում դեռևս 
շարունակվող հակամարտությունը: 

Որոշ մասնագետներ պնդում են, որ նախկին գաղութատիրական 
քաղաքականության փոխարեն այսօր համաշխարհայնացման 
պայմաններում մեծանում է առանձին պետությունների ու դրանց 
խմբավորումների դերակատարությունը, որոնց նկրտումները և 
համեմատաբար թույլ երկրների վրա ազդեցության տարածման 
քաղաքականությունը հաճախ բնորոշվում է «նեոգաղութարարություն» 
տերմինով:

Տե՛ս նաև Պատերազմ, Էթնիկ զտումներ, Ցեղասպանություն, Ազգային 
փոքրամասնություններ:

Գենային ինժեներիա
Մեկ կամ մի քանի գեների արհեստական մանիպուլյացիան՝ 
օրգանիզմը, կամ դրա որևէ հատկանիշ փոփոխելու նպատակով, 
կոչվում է գենային ինժեներիա: Սկզբնապես այդ անվանման տակ 
հասկացվում էին ժառանգականության և վերարտադրողականության 
միջոցով օրգանիզմի փոխակերպման համար կիրառվող բոլոր 
մեթոդները՝ սելեկցիան, արհեստական ընտրանքն ու բեղմնավորումը 
և այլն: Սակայն այսօր այդ տերմինն օգտագործվում է միայն գենային 
մանիպուլյացիայի բնորոշման համար, մասնավորապես, ԴՆԹ-ի 

Գենային ինժեներիայի 
հաջողություններից մեկը մարդու 
ինսուլինի արհեստական 
ստացումն էր: Մարդու ինսուլինն 
անհրաժեշտ միջոց է շաքարային 
հիվանդությունների դեմ 
պայքարում:
Համարում են, որ գենային 
ինժեներիայի կիրառումը 
գյուղատնտեսության մեջ կարող 
է նշանակալիորեն նպաստել 
սովի դեմ պայքարին: Սակայն 
ցայսօր շարունակվում են սննդի 
մեջ գենետիկ մոդիֆիկացված 
օրգանիզմների օգտագործման 
անվտանգության շուրջ 
բանավեճերը:



վերափոխման ոլորտում: Այդ գործընթացում երկու կամ ավելի 
աղբյուրներից ստացված ԴՆԹ մոլեկուլները միակցվում են, ապա 
տեղադրվում օրգանիզմում (օրինակ՝ բակտերիայի մեջ): Ներդրված 
ԴՆԹ-ն սկսում է վերարտադրվել ու գործառնել կրող օրգանիզմի 
ԴՆԹ-ին զուգահեռ: 

ԴՆԹ-ի փոխակերպման տեխնոլոգիան մեծ ազդեցություն է ունեցել 
գիտության, բժշկության, գյուղատնտեսության և արդյունաբերության 
ոլորտներում: Եվ չնայած այդ տեխնոլոգիայի ընձեռած 
հաջողություններին ու օգուտներին՝ դրա գործնական կիրառումը 
լայն քննադատության է արժանանում: Հատուկ ուշադրության է 
արժանանում միկրոօրգանիզմների կիրառումն այն մտահոգությամբ, 
որ գենետիկ որոշ փոփոխություններ կարող են հանգեցնել 
մանրէների մոտ վտանգավոր հատկանիշների առաջացման, ինչպես, 
օրինակ, դիմացկունությունը հակամարմինների նկատմամբ, 
թունարտադրությունը:

Տե՛ս նաև Կլոն (կրկնակ):

Գենդերային հաշվարկ 
Գենդերային հաշվարկը հանրային քաղաքականության հայեցակարգ 
է, որն ուղղված է հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում և 
մակարդակներում ցանկացած պլանավորված քաղաքականության 
հնարավոր ազդեցությունները կանանց և տղամարդկանց համար 
հաշվի առնելուն, գենդերային հավասարության ապահովմանը: 
Այն ենթադրում է կանանց և տղամարդկանց պահանջմունքների, 
շահերի ներառում տարատեսակ ծրագրերի, գործողությունների 
մշակման, իրագործման և գնահատման մեջ: Գենդերային հաշվարկը 
թույլ է տալիս երաշխավորել, որ հանրային տարատեսակ ծրագրերը 
հավասարապես կծառայեն կանանց և տղամարդկանց շահերին: 

Գենդերային հաշվարկի հայեցակարգն առաջին անգամ առաջ է 
քաշվել 1985 թ. Նայրոբիում Կանանց երրորդ համաշխարհային 
համաժողովում, զարգացվել ՄԱԿ-ի կողմից, և ֆորմալ տեսք 
ստացել 1995 թ. Պեկինում կազմակերպված Կանանց չորրորդ 
համաշխարհային համաժողովում: Գենդերային հաշվարկը հենվում է 
մի շարք հիմնասկզբունքների վրա, ինչպիսիք են.

- գենդերային հավասարության ավելի լայն ընկալում,

- գենդերային հիմնահարցի ներառում քաղաքականության 
առաջնային օրակարգում,

- կանանց ներառում և մասնակցություն որոշումների 



ընդունմանը,

- գենդերային հավասարության նպատակների 
առաջնայնություն և կանանց համար համարժեք 
քաղաքականության մշակում,

- փոփոխություն ինստիտուցիոնալ և կազմակերպական 
մշակույթում:

Տե՛ս նաև Ֆեմինիզմ:

Գետտո
Գետտոն իտալական ծագում ունեցող բառ է։ Իտալիայի միջնադարյան 
քաղաքներում գետտո էին անվանում քաղաքային այն տարածքները, 
որոնցում չէր թույլատրվում ապրելու բնակչության որոշակի 
խմբերին` ըստ ռասայական, կրոնական կամ մասնագիտական 
հատկանիշների։ Գետտոները, որ հիմնականում հրեական էին, որոշ 
երկրներում պահպանվեցին մինչ 19-րդ  հարյուրամյակի վերջերը։ 
20-րդ դարում գերմանացի ֆաշիստներն այն երկրներում, որոնք 
նվաճել էին, վերականգնեցին հրեական գետտոները (հիմնականում 
Լեհաստանի և ԽՍՀՄ-ի օկուպացված տարածքներում)։ Գետտոյից 
հեռացողին սպառնում էր մահապատիժ։

Արդի շրջանում գետտո եզրույթն օգտագործում են նշելու համար 
քաղաքի այն մասերը, որտեղ բնակվում են խտրական վիճակում 
գտնվող բնակիչները՝ ըստ ազգային, ռասայական, կրոնական 
հատկանիշների։

Գերագույն գլխավոր հրամանատար

Գերագույն գլխավոր հրամանատարը պետության 
զինված ուժերի բարձրագույն 
հրամանատարն է։ Պատերազմի 
ժամանակ այդ հրամանատարը 
ձեռք է բերում նաև արտակարգ 
իշխանություն պատերազմի 
թատերաբեմում, իսկ երբեմն նաև 
ամբողջ երկրում։ Հին ժամանակներում 

Միջնադարյան գետտոները 
հիմնականում հրեական էին։ 
Սակայն Եվրոպայում եղել են 
նաև գերմանական և հայկական 
գետտոներ։ Հրեական գետտոները 
սկզբնական շրջանում հրեաների 
իրավունքների պաշտպանության 
ձև էին։ Սակայն հետագայում 
դրանք վերածվեցին խտրական 
քաղաքականության միջոցի։ 
Գետտոյի բնակիչները 
պետք է կրեին դեղին գույնի 
տարբերանշան։ Գիշերները 
գետտոյից դուրս գալն արգելվում 
էր։ Խախտողներին ենթարկում էին 
մարմնական պատիժների։

Ի՞նչ գիտեք ֆաշիստների ստեղծած 
գետտոների մասին։

Ե՞րբ և որտե՞ղ առաջին 
անգամ վերացվեցին հրեական 
գետտոները։ 
Հրեական գետտոները վերացվեցին 
ֆրանսիական հեղափոխության 
շրջանում, երբ հռչակվեց հրեաների 
լիիրավությունը։ Հռոմում գետտոն 
վերացվեց 1870 թ.։ 

Հանրապետության վրա զինված 
հարձակման, դրա անմիջական 
վտանգի առկայության կամ 
պատերազմ հայտարարվելու 
դեպքերում Հանրապետության 
Նախագահը հայտարարում է 
ռազմական դրություն և կարող 
է հայտարարել ընդհանուր 
կամ մասնակի զորահավաք, 
ընդունել որոշում զինված ուժերի 
օգտագործման մասին։ 

Համաձայն Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրության` զինված 
ուժերի օգտագործման 
կամ ռազմական դրություն 
հայտարարվելու դեպքերում 
իրավունքի ուժով անհապաղ 
գումարվում է Ազգային ժողովի 
հատուկ նիստ։ Ինչո՞ւ, ո՞րն է 
այդ հատուկ նիստի գումարման 
նպատակը։



հայոց բանակի գերագույն հրամանատարը թագավորն էր, իսկ 
գլխավոր հրամանատարը՝ սպարապետը։ 

Արդի Հայաստանում զինված ուժերի գերագույն գլխավոր 
հրամանատարը Հանրապետության Նախագահն է։ Որպես 
գերագույն գլխավոր հրամանատար Հանրապետության Նախագահը 
համակարգում է պետական մարմինների գործունեությունը 
պաշտպանության բնագավառում, նշանակում և ազատում է զինված 
ուժերի և այլ զորքերի բարձրագույն հրամանատարական կազմը։ 

Պատերազմի ժամանակ Հանրապետության Նախագահը, 
լինելով զինված ուժերի գերագույն գլխավոր 

հրամանատարը, կարող է նշանակել և ազատել 
զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարին։ 

Տե՛ս նաև Բանակ, Նախագահ, Զինված ուժեր:

Գլոբալ տաքացում 
20-21-րդ դդ. մթնոլորտի և համաշխարհային 

օվկիանոսի տարեկան միջին ջերմաստիճանի 
աստիճանական բարձրացման գործընթացը 

կոչվում է գլոբալ տաքացում: 20-րդ դ. կեսերից 
կլիման ուսումնասիրող գիտնականները 

մանրամասն  դիտարկումներ են կատարում 
տարբեր եղանակային երևույթների (ջերմաստիճանի 

բարձրացում, առատ տեղումներ, փոթորիկներ) և 
կլիմայի վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ: Գրանցված 

տվյալները վկայում են, որ Երկրի կլիման փոփոխություններ 
է կրել դեռևս անհիշելի ժամանակներից, իսկ արդյունաբերական 

հեղափոխությունից հետո մարդկային գործոնն էապես ազդել 
է կլիմայի փոփոխությունների վրա: Միջազգային գիտական 

հետազոտությունների համաձայն, 18-րդ դ. արդյունաբերական 
հեղաշրջումից մինչև այսօր, երկրագնդի միջին ջերմաստիճանն 

ավելացել է 0,7 °C-ով, իսկ վերջին 50 տարվա ընթացքում 
դրա արագացման հիմնական պատճառը մարդկային 

գործունեությունն է, մասնավորապես, ջերմոցային 
էֆեկտ առաջացնող գազերի արտանետումը: 

Կանխատեսման համաձայն, գլոբալ տաքացումը 
կհանգեցնի օվկիանոսային ջրերի բարձրացման, 

մթնոլորտային տեղումների քանակության 
և տեղաբաշխման փոփոխության: Դրա 
արդյունքում կարող են հաճախանալ բնական 
աղետները՝ ջրհեղեղները, երաշտները, 

Բացի լավ կազմակերպված 
բանակից` ի՞նչն է կարևոր երկրի 
պաշտպանության համար ։ 

Երկրի պատ շաճ պաշտ պա նութ յան 
կարևոր պայ ման նե րից է ազ գաբ նակ-
չութ յա ն ան վե րա պահ նվիր վա ծութ-
յու նը։ Լավ կազմակերպված բանակը, 
ա ռանց ո գու և անձ նա զո հութ յան` 
դա տա պարտ ված է պար տութ յան։ 
Ո գին գու մա րած կուռ կա ռուց ված քով 
բանակին` կտա այն արդ յուն քը, ո րը 
մենք ակն կա լում ենք պատ մութ յու նից։

Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի պաշտոնական կայք, 
տե՛ս` www.president.am
Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության 
կայք, տե՛ս` http://www.mil.am



փոթորիկները և այլն, կենդանի օրգանիզմների բնակության 
տարածքները կարող են տեղափոխվել դեպի բևեռային գոտիներ, 
ինչը կարող է հանգեցնել որոշ տեսակների վերացման: Այս երևույթը 
կարող է հանգեցնել նաև բևեռային և հավերժական սառցածածկույթի 
հալքի, Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացման, 
համատարած երաշտների:

Հետազոտությունների համաձայն, ջերմոցային էֆեկտի ազդեցությամբ 
Երկրի մակերևույթը և ստորին մթնոլորտը ձևափոխությունների 
կենթարկվեն երեք ճանապարհով՝ երկրի մակերևույթի վրա արևային 
ճառագայթման և դրա ուժգնության, ինչպես նաև մթնոլորտում 
ջերմոցային գազերի պարունակության մեծացմամբ:

Ընդհանրապես, արդյունաբերության և տրանսպորտի զարգացմանը 
զուգընթաց՝ անընդհատ մեծանում է մթնոլորտ արտանետվող նյութերի 
քանակը, ինչի պատճառով փոխվում են մթնոլորտի ֆիզիկաքիմիական 
հատկությունները: Առավել վտանգավոր են քլոր, ֆտոր պարունակող 
օրգանական միացությունները, որոնց փոքր քանակներն անգամ 
բացասական ազդեցություն են թողնում շրջակա միջավայրի վրա: 
Վնասակար գազային և քիմիական արտանետումների քանակի 
ավելացման հետևանքով քայքայվում է տիեզերքից երկրի մակերևույթ 
հասնող ճառագայթներից պաշտպանող մթնոլորտի օզոնային շերտը, 
բարձրանում է մթնոլորտի ջերմաստիճանը: Որոշ գնահատականների 
համաձայն, օդի միջին ջերմաստիճանը 2020 թ. կարող է հասնել մինչև 
2,2–2,5°C-ի: 

Ներկայումս համամարդկային խնդիր է դարձել մթնոլորտի ընդհանուր 
տաքացման կանխումը և մարդկությանը վերահաս վտանգից փրկելը: 
Այդ  նպատակով 1997 թ. Ճապոնիայի Կիոտո քաղաքում 60 երկրի 
պատվիրակների մասնակցությամբ ընդունվել է համաձայնագիր 
(Կիոտոյի արձանագրություն), որով 38 արդյունաբերական զարգացած 
երկրներ պարտավորվել են 1990 թ. մակարդակի համեմատ 2008–2012 
թթ. կրճատել ածխաթթու գազի արտանետումները: Այն սահմանում է 
մասնակից-երկրների կողմից ջերմոցային գազերի արտանետումների 
քվոտավորում՝ յուրաքանչյուր մասնակից-երկրի համար սահմանելով 
տարեկան արտանետումների առավելագույն շեմ: Դրան զուգահեռ, 
արտադրության մեջ ջերմոցային էֆեկտ առաջացնող գազերը 
փոխարինվում են առավել անվտանգներով: 

Տե՛ս նաև Բնական աղետ, Բնապահպանություն:



Գովազդ

Գովազդը տեղեկություն է, որը տարածվում է ամենատարբեր 
միջոցներով, տարբեր ձևերով ու մեթոդներով և հասցեագրված է 
մարդկանց կոնկրետ խմբին: Դրա նպատակն է գովազդվող օբյեկտի 
վրա հրավիրել մարդկանց ուշադրությունը, դրա նկատմամբ 
հետաքրքրության ձևավորել և պահպանել, ինչպես նաև` 
նպաստել ապրանքների շուկայում տվյալ արտադրանքի վաճառքի 
առաջխաղացմանը: Ընդհանուր առմամբ, գովազդը կոչված է խթանելու 
առաջարկվող ապրանքի պահանջարկը: Գովազդի ազդեցության 
մեխանիզմը բավական հստակ է` հավանական գնորդը լսելով 
(տեսնելով) այն ապրանքի մասին, որն ինքը չունի կամ իր ունեցածից 
ավելի լավն է, կարող է ցանկանալ գնել այն: Գովազդը կարող է 
միանգամից երկու նպատակ հետապնդել. առաջինը` առաջացնել 
պահանջարկ նոր հավանական գնորդների շրջանում և, երկրորդ, 
շահագրգռել արդեն իսկ օգտվողներին նորից օգտվել ներկայացվող 
ապրանքից կամ ծառայությունից: 

Գովազդն ունի մի քանի տարատեսակներ.

1. կոմերցիոն (առևտրային) գովազդը պրոպագանդում է 
ապրանքներ և ծառայություններ կամ որևէ գաղափար,

2. սոցիալական գովազդը նպատակաուղղված է 
մարդասիրական, բարեգործական  և հանրային ու պետական 
շահերից բխող խնդիրներին: Այն ստեղծվում է՝ հանրային 
մեծ նշանակության հարցեր հնչեցնելու, լուսաբանելու, 
դրանց հանդեպ ուշադրություն հրավիրելու, հետագայում 
լուծումներ տալու, այդ խնդիրների շուրջ հանրության 
զգոնությունն ուժեղացնելու համար,

3. քաղաքական (նաև նախընտրական), երբ գովազդը դառնում է 
ընտրողների ձայների համար պայքարի միջոց: Քաղաքական 
գործիչները, ուժերն ու կազմակերպությունները գովազդում 
են իրենց գաղափարները, իրական կամ կարծեցյալ 
արժանիքները, ձգտելով, ինչպես ապրանքն արտադրանքի 
շուկայում, հնարավորինս բարձ «գնով»՝ ձայներով «վաճառել» 
իրեն՝ ստանալ բնակչության հնարավորինս լայն հատվածի 
աջակցությունը` պետական իշխանության համար մղվող 
մրցապայքարում:



Գործադիր իշխանություն
Համաձայն իշխանությունների բաժանման սկզբունքի՝ գործադիր 
իշխանության գործունեությունը և ակտերը նպատակամղված 
են օրենքների կենսագործմանը։ Այդ պատճառով պետական 
իշխանության այս ճյուղը կոչվում է «գործադիր իշխանություն», 
իսկ նրա համակարգի մեջ մտնող մարմինները՝ «գործադիր 
իշխանության մարմիններ»։ Իրավական պետության մեջ գործադիր 
իշխանությունը գործում է ինքնուրույն։ Սակայն գործադիր 
իշխանությունը ենթաօրենսդրական իշխանություն է, որովհետև նրա 
գործունեությունն ու ընդունած ակտերը պետք է համապատասխանեն 
օրենքներին և չեն կարող հակասել դրանց։ 

Գործադիր իշխանության մարմինների համակարգը գլխավորում 
է կառավարությունը, որն իրականացնում է գործադիր 
լիազորություններ կառավարման բոլոր ոլորտներում։ Առանձին 
ոլորտների կառավարումն իրականացնում են նախարարությունները։ 
Նախարարությունը միանձնյա կերպով ղեկավարում է նախարարը։ 

Տե՛ս նաև Իշխանությունների բաժանում, Կառավարություն, 
Նախարար:

Գործադուլ
Բացի աշխատելու հնարավորությունից, մարդու համար շատ կարևոր 
են պայմանները, որոնցում ընթանում է նրա աշխատանքային 
գործունեությունը։ Չէ՞ որ դրանք կարող են լինել նաև նվաստացնող,  
անարդար, առողջությունը քայքայող։ Ուստի Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությունն աշխատանքի ոլորտում 
երաշխավորում է մի շարք այլ իրավունքներ, որոնցից մեկն էլ 
աշխատողների գործադուլի իրավունքն է։ 

Գործադուլը մեկ կամ մի քանի կազմակերպությունների աշխատողների 
կամ աշխատողների խմբի` աշխատանքի ժամանակավոր 
դադարեցում է այն դեպքում, երբ կոլեկտիվ աշխատանքային  
վեճը հնարավոր չի եղել լուծել այլ կերպ։ Գործադուլի նպատակը 
աշխատողների տնտեսական, սոցիալական, աշխատանքային 
շահերի պաշտպանությունն է։ Գործադուլ հայտարարելու իրավունք 
ունի արհեստակցական միությունը։ Մինչև գործադուլը հնարավոր է 
նախազգուշական գործադուլ՝ 2 ժամից ոչ ավելի։ 

Ըստ իրավազորության` 
տարածքի գործադիր մարմինները 
լինում են. ա) կենտրոնական 
(հանրապետական), 
օրինակ՝ կառավարության 
իրավազորությունն ընդգրկում 
է պետության ողջ տարածքը, 
բ) տարածքային, օրինակ՝ 
ոստիկանության մարզային 
վարչության իրավազորությունն 
ընդգրկում է միայն մարզի 
տարածքը։ 

Ի՞նչ է նշանակում 
ենթաօրենսդրական ակտ և 
ենթաօրենսդրական իշխանություն։

Որո՞նք են գործադիր մարմինների 
տեսակները ըստ իրավասության 
ծավալի։
Ըստ գործադիր մարմինների 
իրավասության ծավալի` 
դրանք լինում են` ընդհանուր 
իրավասության (օրինակ՝ 
կառավարության իշխանությունը 
տարածվում է կառավարման 
բոլոր ոլորտների վրա) և 
ճյուղային իրավասության 
(օրինակ՝ պաշտպանության 
նախարարությունը կառավարում է 
երկրի ռազմական ոլորտը)։

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կայք, տե՛ս՝ 
http://www.gov.am

Աշխատողների կոլեկտիվը մեծ դեր 
և նշանակություն ունի։ Ամերիկացի 
հեղինակ Դ. Կարնեգին այդ 
դերը արտահայտել է հետևյալ 
պատկերավոր խոսքերով. «Թողեք 
ինձ իմ ֆաբրիկաները, բայց 
վերցրեք իմ մարդկանց՝ շուտով 
գործարանների հատակներին 
խոտաբույսեր կաճեն։ Վերցրեք 
իմ ֆաբրիկաները, բայց թողեք 
ինձ իմ մարդկանց՝ շուտով մենք 
կունենանք նոր գործարաններ՝ 
նախկիններից շատ ավելի լավ»։

Ուսումնասիրելով ԶԼՄ-ները` 
կազմե՛ք զեկուցում Հայաստանում 
կամ այլ երկրում տեղի ունեցած 
ինչ-որ գործադուլի մասին։



Գործազուրկ
Գործազուրկն աշխատունակ, սակայն աշխատանք չունեցող 
քաղաքացին է, որը գրանցված է զբաղվածության ծառայությունում` 
որպես գործազուրկ` համապատասխան աշխատանք որոնելու 
նպատակով։ Գործազուրկ են ճանաչվում քաղաքացիները, որոնք 
համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին՝ 

ա) կենսաթոշակային տարիքի չհասած քաղաքացին աշխատունակ է, 
սակայն չունի աշխատանք, 

բ) քաղաքացին գրանցված է զբաղվածության ծառայությունում 
հարմար աշխատանք որոնելու նպատակով, 

գ) քաղաքացին փնտրում է աշխատանք և պատրաստ է ցանկացած 
պահի անցնելու աշխատանքի։

Պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուրի համար ապահովել 
զբաղվածություն, եթե դա անհնարին է, ապա պաշտպանել 
գործազրկությունից։

Տե՛ս նաև Աշխատանքային իրավունք:

Գործատու
Աշխատանքային հարաբերությունները աշխատողի և գործատուի 
փոխադարձ համաձայնության վրա հիմնված հարաբերություններն 
են, որոնք ծագում են աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա։ 
Գործատուն աշխատանքային հարաբերության այն մասնակիցն է, 
որն աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա և (կամ) օրենքով 
սահմանված կարգով օգտագործում է անհատների աշխատանքը։ 
Գործատուն պարտավոր է ապահովել աշխատանքային 
օրենսդրությամբ, կոլեկտիվ և աշխատանքային պայմանագրերով 
նախատեսված աշխատանքի պայմաններ։

Գործատու կարող է լինել աշխատանքային իրավունակություն և 
գործունակություն ունեցող իրավաբանական անձը։ Գործատու 
իրավաբանական անձանց աշխատանքային իրավունակությունը 
և գործունակությունը ծագում է դրանց ստեղծման պահից։ Որպես 
գործատու կարող են լինել աշխատանքային պայմանագիր կնքելու 
իրավունք ունեցող այլ սուբյեկտներ (հիմնարկ, պետական կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմին և այլն)։ Իրավաբանական 
անձ գործատուները ձեռք են բերում աշխատանքային իրավունքներ և 

Որտե՞ղ և ի՞նչ 
պայմաններում է արգելվում 
գործադուլը։
Գործադուլն արգելվում 
է ոստիկանությունում, 
զինված ուժերում, նման 
այլ ծառայություններում, 
կենտրոնացված 
մատակարարման 
(էլեկտրականություն, 
ջերմություն, գազ) 
կազմակերպություններում, 
անհետաձգելի բժշկական 
օգնության ծառայությունում, 
տարերային աղետի 
գոտիներում, ինչպես նաև 
ռազմական կամ արտակարգ 
դրության վայրերում։

Ազատական հեղափոխությունների 
հետևանքով ձեռք բերելով քա-
ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե ր, 
մաս նակ ցե լով պե տա կան իշ խա-
նութ յան ի րա կա նաց մա նը` մար դն 
այդուհանդերձ չհասավ այն ա զա-
տութ յանը, ո րին ձգտում էր դա րե-
րով։ Պատճառը նրա տնտեսական 
վիճակն էր, որի հետևանքով 
սկսվեց պայ քարը տնտե սա կան 
ա զա տութ յան հա մար։ Արդ յուն-
քում, սկսած XIX դա րի վեր ջե րից, 
աս տի ճա նա բար ի րա վա կան 
ամ րագ րում են ստա նում սո ցիա լա-
կան ի րա վունք նե րը,  ո րոնք կոչ ված 
են ա պա հո վե լու ար ժա նա պա տիվ 
կեն սա մա կար դա կ, սո ցիա լա կան 
ար դա րութ յու ն։

1. Ի՞նչ գիտեք Գերմանիայում 
Բիս մար կի սո ցիա լա կան քա ղա քա-
կա նութ յան մասին։
Ի՞նչ է պաշտոնական և ոչ 
պաշտոնական՝ թաքնված 
գործազրկությունը։



կրում են պարտականություններ, ինչպես նաև դրանք իրականացնում 
են իրենց մարմինների միջոցով։ 

Տե՛ս նաև Աշխատանքային իրավունք, Աշխատող:

Գործունակություն
Օրենքով կարգավորվող հարաբերություններին մասնակցելու 
իրավունք ունեցող անձանց անվանում են «իրավունքի սուբյեկտ»։ 
Օրինակ՝ քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտներ են ճանաչվում՝ 
քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք, պետությունը, տեղական 
ինքնակառավարվող համայնքները։ Իրավունքի սուբյեկտ լինելու 
համար անհրաժեշտ է, որ անձն օժտված լինի իրավունակությամբ և 
գործունակությամբ։

Գործունակությունը սուբյեկտի ունակությունն է ինքնուրույն՝ իր 
գործողություններով ձեռք բերել և իրականացնել իրավունքներ, իր 
համար ստանձնել պարտականություններ ու դրանք կատարել։ Եթե 
իրավունակության հիման վրա անձը հնարավորություն ունի կնքել 
պայմանագիր, ապա գործունակությունն արտահայտվում է, օրինակ` 
գույք գնելով կամ վաճառելով, կամ աշխատանքներ կատարելով։ 
Գործունակությունը ընդունակությունն է գիտակցված և կամավոր 
գործողություններով ձեռք բերել իրավունքներ, իրականացնել 
դրանք, ստեղծել պարտականություններ և կատարել։ Երեխան 
կարող է լինել տան սեփականատեր. նա իրավունակ է ծննդյան 
պահից, բայց չի կարող վաճառել տունը, որովհետև օրենքը նրան 
համարում է անգործունակ։ Հասուն բանականությունը, որ կապվում 
է տարիքի հետ, և ինքնուրույն կամքը գործունակության անհրաժեշտ 
պայմաններն են։

Օրենքն, ըստ գործունակության ծավալի` տարբերում է 
քաղաքացիների մի շարք խմբեր. լրիվ գործունակ քաղաքացիներ, 
անչափահասներ, անգործունակ ճանաչված քաղաքացիներ, 
գործունակության սահմանափակմամբ քաղաքացիներ։

Տե՛ս նաև Անչափահաս, Իրավունակություն, Չափահասություն:

Ի՞նչ պարտականություններ 
է կրում պետությունը 
քաղաքացիներին 
գործազրկությունից պաշտպանելու 
հարցում։ 
Պետությունը հիմնադրել 
է զբաղվածության 
ծառայություններ, որոնք փորձում 
են օգնել քաղաքացուն գտնել 
աշխատանք, իրականացնում են 
գործազուրկների մասնագիտական 
վերապատրաստում, իսկ այն 
քաղաքացիներին, ում համար չի 
հաջողվում գտնել աշխատանք, 
վճարում է գործազրկության 
նպաստ։

Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական 
ապահովության նախարարության 
կայք
www.mss.am

Գործատու կարող է լինել նաև 
յուրաքանչյուր ֆիզիկական 
անձ։ Գործատու ֆիզիկական 
անձի իրավունակությունը 
և գործունակությունը 
կարգավորվում է քաղաքացիական 
իրավունքով։

1.  Ի՞նչ կարգավիճակ ունի Ձեր 
դպրոցը որպես իրավաբանական 
անձ, և որո՞նք են նրա մարմինները։

Ի՞նչ է քաղաքացիական իրավունքը 
և ի՞նչ հարցեր է կարգավորում։

Քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քը 
ի րա վուն քի ճյուղ է, որ կար գա վո-
րում է գույ քա յին և անձ նա կան ոչ 
գույ քա յին հա րա բե րութ յուն նե րը՝ 
կա ռուց ված դրանց մաս նա կից նե րի 
կամ քի ինք նա վա րութ յան և գույ քա-
յին ա ռանձ նաց վա ծութ յան հի ման 
վրա, օրինակ՝ առուվաճառք, 
փոխանակություն։ Քա ղա քա-
ցիա կան ի րա վուն քի աղբ յուր են 
Սահ մա նադ րութ յու նը, որից հետո 
գլխա վոր տե ղը զբա ղեց նում է քա-
ղա քա ցիա կան օ րենսգիր քը։ 



Գրաքննություն
Գրաքննությունն (լատ. Censura-
ցենզուրա) իշխանությունների կողմից 
տեղեկության բովանդակության ու 
տարածման, տպագիր, արվեստի 
ստեղծագործությունների, գիտության, 
կինոյի և ֆոտոյի գործերի, հեռուստա- 
և ռադիոհաղորդումների, կայքերի, 
իսկ որոշ դեպքերում՝ նաև անձնական, 
մասնավոր երկխոսության 
վերահսկումն է՝ անհրաժեշտության 
դեպքում տեղեկության փոխանցումը 
կասեցնելու, դրա բովանդակությունը 
փոփոխելու հնարավորությամբ, 
եթե կա նպատակ` արգելելու 
կամ սահմանափակելու տվյալ 
իշխանությունների համար 
անցանկալի տեղեկության տարածումը: Գրաքննության 
անհրաժեշտությունը հաճախ պայմանավորում են պետական 
շահերի, հասարակության և հասարակական ինստիտուտների 
պաշտպանությամբ: Գրաքննությունը պետական ու կրոնական 
իշխանության ատրիբուտ է դարձել դեռևս անտիկ դարաշրջանում, 
լայն տարածում է ունեցել Հին Հռոմում, միջնադարյան Եվրոպայում: 

Ըստ տեղեկության բնույթի՝ պատմականորեն ձևավորվել են 
գրաքննության մի քանի տեսակներ՝  զինվորական, պետական, 
տնտեսական, առևտրային, քաղաքական, գաղափարական, 
բարոյական, հոգևոր: Ըստ իրագործման միջոցների՝ տարբերակում են` 
նախնական գրաքննություն և հաջորդող (պատժիչ) գրաքննություն: 
Նախնական գրաքննությունն այս կամ այն տեղեկատվության 
թողարկման թույլտվության ստացման անհրաժեշտությունն է: 
Հաջորդող գրաքննության էությունն` արդեն հրապարակված 
տեղեկատվության գնահատման, որոշ հրատարակությունների 
և ստեղծագործությունների նկատմամբ սահմանափակող կամ 
արգելող որոշումների կայացման, դրանց հեռացման, ինչպես 
նաև դրանց թողարկման ժամանակ գրաքննության կանոնները 
խախտած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ 
պատժամիջոցների կիրառումն է: 

Առանձին դեպք է ինքնագրաքննությունը՝ հեղինակի գիտակցական 
ինքնասահմանափակումը տեղեկատվության հրապարակման մեջ՝ 
ելնելով անձնական պատկերացումներից (օրինակ` բարոյական 
սահմանափակումներ, ներքին, հոգեկան հանգստություն) կամ 
մտավախություն ունենալով պատժվել գրաքննության կանոնների 
խախտման համար: 

Ֆիզիկական անձը, ո րը հո գե կան 
խան գար ման հետևան քով չի կա րող 
հաս կա նալ իր գոր ծո ղութ յուն նե րի 
նշա նա կութ յու նը կամ ղե կա վա-
րել դրանք, դա տա րա նի վճռով 
ճա նաչ վում է ան գոր ծու նակ։ Նրա 
նկատ մամբ նշանակվում է խնա մա-
կա լ։ Վեր ջի նս ան գոր ծու նակ անձի 
ա նու նից գոր ծարք ներ է կնքում։

Օգտվելով քաղաքացիական 
օրենսգրքից` պարզեք, թե ովքե՞ր 
են համարվում գործունակության 
սահմանափակմամբ 
քաղաքացիներ։

      
Ի՞նչ հետևանքներ է առաջացնում 
անգործունակ ճանաչված 
քաղաքացու կնքած գործարքը։ 

Ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված անձի 
կնքած գոր ծարքն ա ռո չինչ է։ Այդ 
գոր ծար քի կող մե րը պար տա վոր 
են մյուս կող մին բնե ղե նով վե-
րա դարձ նել ստա ցա ծը, իսկ դրա 
անհ նա րի նութ յան դեպ քում՝ դրա-
մով հա տու ցել ար ժե քը։ Գոր ծու նակ 
կող մը, բա ցի դրա նից, պար տա վոր 
է մյուս կող մին հա տու ցել նրա կրած 
ի րա կան վնա սը, ե թե գի տեր կամ 
պետք է ի մա նար մյուս կող մի ան-
գոր ծու նա կութ յան մա սին։ 



Ընդհանուր առմամբ, գրաքննությունը հակասում է խոսքի և 
տեղեկատվության ազատության սկզբունքներին: Այդուհանդերձ, 
ժողովրդավարական և ամբողջատիրական պետություններում առկա 
են գրաքննության զգալի տարբերություններ: Ժողովրդավարական 
իրավական պետություններում գրաքննությունն ապահովում է 
պետության ներքին և արտաքին անվտանգությունը, պետության և 
քաղաքական կառույցի կայունությունը՝ այդ ամենը քաղաքացիների 
իրավունքների և ազատությունների առավելագույնս պահպանման 
պայմաններում:

Ամբողջատիրական երկրներում գրաքննության դերն էականորեն 
փոխվում է. այն իրականացնում է վերահսկող-արգելող, 
ոստիկանական և մանիպուլյատիվ գործառույթներ: Գրաքննությունը 
ամբողջատիրական պետություններում ոչ միայն սահմանափակում 
է անցանկալի տեղեկությունների տարածումը, այլև ներխուժում է 
քաղաքացիների մասնավոր ու ստեղծագործական կյանք: 

Գուլագ
Գուլագը ռուսերեն «ГУЛАГ» հապավումից առաջացած բառ է, որ 
նշանակում է «Главное управление исправительно-трудовых поселений 
и мест заключении» (Ուղղիչ աշխատանքային բնակավայրերի և 
ազատազրկման վայրերի գլխավոր վարչություն)։ Այս գլխավոր 
վարչությունը ստեղծվեց 1934 թ. որպես ԽՍՀՄ-ում ՆԳ ժողկոմատի 
(հետագայում ՆԳՄ-ի) ստորաբաժանում, որը կառավարում էր 
քրեակատարողական հիմնարկների՝ ուղղիչ աշխատանքային 
ճամբարների համակարգը։ 

Գուլագի համակարգի ճամբարները բավականին խիստ և վատ 
պայմաններով հիմնարկներ էին, որտեղ անտեսված էին մարդու 
տարրական իրավունքները, կիրառվում էին խիստ միջոցներ 
ազատազրկման ռեժիմի խախտումների համար։ Գուլագի 
կալանավորները հիմնականում աշխատում էին, ընդ որում անվճար՝ 
տարբեր տեսակի շինարարություններում, Հեռավոր Արևելքի և 
Հյուսիսի ծանր կլիմայական պայմաններում։

Մեծ հայրենականի նախաշեմին 
ազատազրկվածների քանակը 
կազմում էր 2 մլն 300 հարյուր 
հազար մարդ։ Նրանց 93 
տոկոսը տղամարդիկ էին։ 
1944 թ. ազատազրկվածների 
քանակը կազմում էր 1 մլն 800 
հազար մարդ, որից 74 տոկոսը 
տղամարդիկ։ 1945 թ. հաղթանակի 
կապակցությամբ իրականացված 
համաներման հետևանքով 
ազատազրկվածների քանակը 
իջավ մոտ 1 մլն։ Հակասովետական 
և հակահեղափոխական 
գործունեության համար 
ազատազրկման 
դատապարտվածների քանակը 
1953 թ. կազմում էր ընդհանուրի 
մոտ 30 տոկոսը։

 
Ի՞նչ տոկոս էր 
կազմում քաղաքական 
հանցագործություններով 
ազատազրկվածների քանակը։
1937-50թթ. ուղղիչ-
աշխատանքային ճամբարներում 
ազատազրկվածների քանակը 
կազմել է մոտ 9 մլն մարդ։ 
Ստալինյան բռնությունների 
տարիներին քաղաքական 
դրդապատճառներով 
ազատազրկվածների ընդհանուր 
քանակը կազմում էր մոտ 4 մլն 
մարդ։ 



Դաշնություն
Դաշնությունը (ֆեդերացիա) բարդ միութենական պետություն 
է, որի մասերը (հանրապետությունները, նահանգները և այլն) 
ինքնիշխանությամբ օժտված պետություններ կամ պետական 
կազմավորումներ են։ Դաշնության կազմի մեջ մտնող պետական 
կազմավորումները կամ պետությունները կոչվում են դաշնության 
սուբյեկտներ։ Դաշնային պետությունները կազմավորվում են ազգային 
(Ռուսաստան) կամ տարածքային (Գերմանիա) հատկանիշներով։ 

Դաշնային պետություններն ունեն միասնական դաշնային 
զինված ուժեր, միասնական ֆինանսական, հարկային, մաքսային 
համակարգեր։ Սակայն բոլոր դաշնային պետություններում 
պետական իշխանության մարմինների համակարգը, իրավական 
համակարգը, քաղաքացիությունը ունեն երկու մակարդակ՝ ամբողջ 
դաշնության և նրա սուբյեկտների։ 

Դատական ակտ
Դատարաններն իրենց գործունեության ընթացքում ընդունում են 
զանազան դատական ակտեր: Այդ ակտերը լինում են վերջնական և 
ընթացակարգային (աշխատակարգային): Վերջնական դատական 
ակտեր են` քրեական գործով դատավճիռները, քաղաքացիական և 
վարչական գործերով վճիռները և այլ որոշումները, որոնցով գործը 
լուծվում է ըստ էության, կամ գործի քննությունն ավարտվում է: 
Վերջնական դատական որոշում է, օրինակ՝ քաղաքացիական գործով 
հայցվորի հայցն առանց քննության թողնելը: Դատարանի բոլոր այլ 
ակտերը կոչվում են ոչ վերջնական որոշումներ: Դրանք լուծում են 
դատական քննության ընթացակարգային և աշխատակարգային 
հարցերը, օրինակ՝ գործի քննությունը հետաձգելու մասին որոշումը:

Դատարանները վերջնական ակտերն ընդունում են Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով նախատեսված 
դեպքերում և կարգով: Ընդհանուր իրավասության դատարանների 
ակտերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը, գերատեսչական իրավական ակտերի, Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի պահանջներին: 

Տե՛ս նաև Արդարադատություն, Դատական ատյան, Դատական 
իշխանություն, Դատական համակարգ, Դատարան և դատավոր, 
Սահմանադրական դատարան, Վարչական դատարան, Վերաքննիչ 
դատարան, Վճռաբեկ դատարան:

Ժա մա նա կա կից դաշ նութ յուն նե րի 
սահ մա նադ րութ յուն նե րը չեն ճա-
նա չում սուբ յեկտ նե րի՝ դաշ նութ յան 
կազ մից դուրս գա լու ի րա վուն քը։ 
Նախ կի նում այդ ի րա վուն քը ճա նաչ-
վում էր ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րութ յամբ։

1. Աշխարհում ուրիշ էլ ի՞նչ 
դաշնային պետություններ կան։
2. Ի՞նչ է միասնական (ունիտար) 
պետությունը և ի՞նչով է այն 
տարբերվում դաշնությունից։
Եղել է արդյո՞ք Հայաստանը 
դաշնության սուբյեկտ։ 

Հայաստանը եղել է Անդրֆեդերացիա 
կոչված դաշնության սուբյեկտ, 
որի կազմի մեջ մտնում էին 
նաև Վրաստանը և Ադրբեջանը։ 
Մինչև 1936թ. Անդրֆեդերացիան 
էր համարվում ԽՍՀՄ-ի որպես 
դաշնության սուբյեկտ։ Դրանից 
հետո Հայաստանը դարձավ ԽՍՀՄ 
ուղղակի դաշնային սուբյեկտ։ 

Դատավճիռները, վճիռները 
կայացվում են հանուն Հայաստանի 
Հանրապետության: Դրանք 
պետք է լինեն օրինական, 
հիմնավորված և պատճառաբանված: 
Հայաստանի Հանրապետության 
ենթաօրենսդրական ակտերը չպետք 
է հակասեն օրինական ուժի մեջ 
մտած ընդհանուր իրավասության 
դատարանների դատական ակտերին:

Ի՞նչ է դատարանի ակտի օրինական 
ուժի մեջ մտնելը:  
Ի՞նչ է դատական ակտի 
հիմնավորվածությունը և 
պատճառաբանվածությունը:

Ի՞նչ որոշումներ է ընդունում 
սահմանադրական դատարանը: 
Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրական դատարանը 
ընդունում է նորմատիվ, անհատական 
կամ աշխատակարգային 
որոշումներ: Սահմանադրական 
դատարանի այն որոշումը, որով 
անվավեր է հայտարարվում որևէ 
նորմատիվ ակտ կամ դրա մի մասը` 
Սահմանադրությանը հակասելու 
պատճառով, ունի նորմատիվ-
ընդհանուր նշանակություն:



Դատախազություն
Դատախազությունը պետական այլ մարմիններից անկախ գործող, 
միասնական կենտրոնացված համակարգ է, որը ղեկավարում է 
գլխավոր դատախազը։  Դատախազության առջև դրված խնդիրներն 
արդյունավետ լուծելու համար այն կազմակերպվում և գործում 
է դատախազության համակարգի միասնականության և նրա 
անկախության սկզբունքների հիման վրա։ Դատախազության 
մարմինների համակարգը կենտրոնացված կառույց է, որի 
ղեկավարումն իրականացնում է գլխավոր դատախազը։ Նա 
վերադաս է բոլոր դատախազների նկատմամբ, և նրա ցուցումներն ու 
կարգադրությունները պարտադիր են բոլոր դատախազների համար։ 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության` 
դատախազությունը՝ ա) հարուցում է քրեական հետապնդում, 
բ) հսկողություն է իրականացնում նախնական քննության 
օրինականության նկատմամբ, գ) դատարանում պաշտպանում 
է մեղադրանքը, դ) պետական շահերի պաշտպանության հայց 
է հարուցում դատարանում,  ե) բողոքարկում է դատարանների 
վճիռները, դատավճիռները և որոշումները, զ) իրականացնում է 
հսկողություն պատիժների, հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման 
նկատմամբ։ 

Տե՛ս նաև Հանցագործություն, Մեղադրանք, Քննիչ:

Դատական ատյան
Դատական ատյան է համարվում դատական գործերի լուծման այս կամ 
այն դատական գործառույթը կատարող դատարանը։ Ըստ դատարանի 
կատարած գործառույթի` դատարանները լինում են առաջին 
ատյանի, վերաքննիչ ատյանի, վճռաբեկ ատյանի։ Դրանք գտնվում 

Գլխավոր դատախազին 
Հանրապետության Նախագահի 
առաջարկությամբ նշանակում է 
Ազգային ժողովը 6 տարի ժամկետով։ 
Նույն անձը չի կարող ավելի քան 
երկու անգամ անընդմեջ նշանակվել 
գլխավոր դատախազ։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
գլխա վոր դա տա խա զը ո՞ր դեպքում և 
ի՞նչ նպատակով կարող է դի մել սահ-
մա նադ րա կան դա տա րան։ 

Ի՞նչ կառուցվածք ունի 
դատախազությունը Հայաստանում։

Դա տա խա զութ յու նը կազմ ված է՝ 
գլխա վոր դա տա խա զութ յու նից, Երևան 
քա ղա քի դա տա խա զութ յու նից, Երևան 
քա ղա քի վարչական շրջանների դա-
տա խա զութ յուն նե րից, մար զա յին դա-
տա խա զութ յու ննե րից, կենտ րո նա կան 
զին վո րա կան դա տա խա զութ յու նից, 
ինչ պես նաև կա յա զոր նե րի զին վո րա-
կան դա տա խա զութ յու ննե րից։

Հայաստանի Հանրապետության 
գլխավոր դատախազության կայքը
Տե՛ս՝  www.genproc.am



են սերտ կապի մեջ։ Ամեն ատյանի դատարան անկախ է և գործում 
է օրենքներով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում։ 
Դատական գործն առաջին անգամ քննվում և լուծվում է առաջին 
ատյանի դատարանում։ Առաջին ատյանի դատարանը լիազորված 
է իրեն ընդդատյա գործով հիմնական համարվող հարցերով ըստ 
էության որոշումներ ընդունել։ Օրինակ՝ քրեական գործերով, դրանք` 
հանցանք կատարած անձանց մեղավոր ճանաչելու, նրանց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված պատիժ նշանակելու, հանցանք չկատարած 
անձանց անպարտ ճանաչելու և արդարացնելու հարցերն են։

Եթե վճիռը կամ դատավճիռը դատավարության կողմերը 
չեն բողոքարկում, ապա այն մտնում է օրինական ուժի մեջ։ 
Վերաքննիչ բողոքի առկայության դեպքում` գործը ենթակա է 
պարտադիր վերաքննության վերաքննիչ ատյանում։ Այնուհետև, 
վերաքննիչ դատարանի կայացրած  դատական որոշումը կարող 
է վերանայել վճռաբեկ ատյանը։ Ամեն գործի համար նման 
ընթացքի հնարավորությունը նպատակ ունի ապահովելու 
դատարանների կողմից կայացվող որոշումների  օրինականությունը 
և հիմնավորվածությունը։ 

Տե՛ս նաև Արդարադատություն, Դատական ատյան, Դատական 
իշխանություն, Դատական համակարգ, Դատարան և դատավոր, 
Սահմանադրական դատարան, Վարչական դատարան, Վերաքննիչ 
դատարան, Վճռաբեկ դատարան:

Դատական իշխանություն
Դատական իշխանությունը պետական իշխանության անկախ 
մարմիններին՝ դատարաններին, պատկանող բացառիկ իրավունքն 
է` դատավարական կարգով քննել և լուծել իրավական վեճերը, 
օրինականության, մարդու իրավունքների պաշտպանության 
և վերականգնման նպատակով։ Դատական իշխանության 
իրականացման հիմնական և միասնական եղանակը` 
արդարադատությունն է։ 

Իշխանությունների տարանջատման համակարգում դատական 
իշխանության անօտարելի հատկանիշներն են անկախությունը, 
ինքնուրույնությունը և առանձնացվածությունը։ Դատարաններն 
իրենց գործառույթները կատարելիս` պետք է զերծ մնան ինչ-որ 
ազդեցությունից կամ ներգործությունից, ում կողմից էլ որ այն լինի։ 
Արդարադատություն իրականացնելիս դատարանը և դատավորները 
չպետք է կախված լինեն ո՛չ օրենսդիր, ո՛չ գործադիր պետական 
մարմիններից, վերադաս դատարաններից, անհատներից։ Դատական 
իշխանությունը առանձնացված է։ Այդ իշխանությունը մարմնավորում 

Յուրաքանչյուր ոք ունի գործի 
ողջամիտ ժամկետում և 
հրապարակային քննության 
իրավունք։ Դա տա րա նում գոր ծե րի 
քննութ յան հրա պա րա կայ նութ յունն 
ար դա րա դա տութ յան սկզբունք է, որն 
ա պա հո վում է հա սա րա կայնության 
ներ կա յությունը դատավարությանը։ 
Դա տա կան նիս տին կա րող է ներ կա 
գտնվել 16 տա րին լրա ցած յու րա քանչ-
յուր անձ։ 

1. Հայաստանում ի՞նչ վերաքննիչ 
դատարաններ կան։
2. Ո՞րն է վճռի և դատավճռի 
տարբերությունը։

Ո՞ր ատյանի դատարան է 
սահմանադրական դատարանը։ 
Սահմանադրական դատարանը 
հատուկ դատարան է։ Այն գործը 
նորից և ամբողջությամբ չի քննում, 
այլ միայն ստուգում է կիրառված 
օրենքի սահմանադրականությունը, 
սակայն միայն մեկ պայմանով` 
անհատը պետք է հիմնավորի, որ 
իր գործով կայացված դատարանի 
վերջնական ակտով իր նկատմամբ 
կիրառված օրենքի դրույթները 
հակասահմանադրական են։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
դատական իշխանության 
պաշտոնական կայք, տե՛ս՝ http://www.
court.am

Դատական իշխանության 
առանձնացվածությունը չի նշա նա-
կում, որ դա տա կան հա մա կար գը լրիվ 
մե կու սաց ված է։ Օ րենս դիր մար մինն 
ըն դու նում է օ րենք ներ, ո րոնցով 
կազ մա կերպ վում և գոր ծում են դա տա-
րան նե րը։ Գոր ծա դիր իշ խա նութ յու նը 
մաս նակ ցում է դա տա կան կոր պու սի 
ձևա վոր մա նը։ Հետևաբար, դա տա-
կան և իշ խա նութ յան այլ ճյու ղե րը 
հա մա գոր ծակ ցում են, սա կայն դա 
ի րա կա նաց վում է օ րեն քի շրջա նա-
կում և կա ռուց ված է դա տա րանների 
ա ռա վել հնա րա վոր ան կա խութ յան 
ապահովման վրա։



են միայն հատուկ պետական մարմինները` դատարանները, որոնք 
կազմում են դատական համակարգը։ Դատական համակարգը 
կազմակերպման առումով չի մտնում պետական իշխանության որևէ 
այլ համակարգի մեջ, չի ենթարկվում դրանցից ոչ մեկին։

 Տե՛ս նաև Արդարադատություն, Իշխանությունների բաժանում, 
Դատական ատյան, Դատական համակարգ, Դատարան և դատավոր, 
Սահմանադրական դատարան:

Դատական համակարգ
Դատական համակարգը պետության բոլոր դատարանների 
ամբողջությունն է, որը միավորում է ընդհանուր խնդիրներ ունեցող, 
միասնական սկզբունքներով կազմակերպված և գործող, միմյանց 
հետ արդարադատության իրականացման հարաբերություններով 
կապված բոլոր դատարաններին։ Հայաստանում գործում են` 
ընդհանուր իրավասության դատարանները, իսկ օրենքով 
նախատեսված դեպքերում՝ նաև մասնագիտացված դատարաններ, 
օրինակ` վարչական դատարանը։ Դատական համակարգում հատուկ 
տեղ է զբաղեցնում սահմանադրական դատարանը։ Արտակարգ 
դատարանների ստեղծումն արգելվում է։ 

Ընդհանուր իրավասության դատարանների համակարգն իր հերթին 
բաժանված  է երեք օղակների՝ առաջին, վերաքննիչ, վճռաբեկ ատյանի 
դատարաններ։ Դատական համակարգի տարբեր օղակները գտնվում 
են սերտ գործառութային կապի մեջ։ Յուրաքանչյուր դատական 
գործ առաջին անգամ քննվում և լուծվում է առաջին ատյանի 
դատարանում։ Եթե դատական ակտը դատավարության կողմերը չեն 
բողոքարկել, ապա այն մտնում է օրինական ուժի մեջ և կատարվում։ 
Սակայն հնարավոր է, որ տեղի ունենան դատական սխալներ` օրենքի 
պահանջների խախտումների, օրենքը ոչ ճիշտ մեկնաբանելու կամ 
գործի փաստական հանգամանքների անբավարար հետազոտման 
հետևանքով, և կայացվեն անօրինական կամ չհիմնավորված 
դատական ակտեր։ Դրա համար նախատեսված են վերաքննիչ և 
վճռաբեկ դատարանները։

Տե՛ս նաև Արդարադատություն, Դատական ատյան, Դատական 
իշխանություն, Դատարան և դատավոր, Սահմանադրական 
դատարան, Վարչական դատարան, Վերաքննիչ դատարան, Վճռաբեկ 
դատարան:

1. Ի՞նչ է իշխանությունը։ 
2. Ի՞նչո՞ւմ է կայանում դատական 
համակարգի և դատավորների 
անկախության կարևորությունը։

Ի՞նչ է նշանակում դատական 
իշխանության ինքնուրույնությունը։ 

Դա տա րան նե րը գոր ծում են ինք նու-
րույն, ա ռանց ինչ-որ են թա կա յութ յան, 
օ րեն քով ի րենց տրված լիա զո րութ յուն-
նե րի հի ման վրա, ո րոնք անհ րա ժեշտ 
են և բա վա րար իրենց առջև դրված 
խնդիր ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 
Դա տա րան նե րի ո րո շումն ե րը չու նեն 
ինչ-որ մե կի հաս տատ ման կա րիքը։ 
Օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա-
րա նի որոշումը պար տա դիր է բո լո րի 
հա մար։ 

ՀԽՍՀ 1922 թ. Սահմանադրությունը 
վե րացնում էր Առաջին 
հանրապետության օրենքները և 
դատարանները։ Օրենքների փո խա-
րեն ի րա վուն քի աղբ յուր էր ճա նաչ վում 
«սո ցիա լիս տա կան ի րա վա գի տակ-
ցութ յու նը և հե ղա փո խա կան խիղ ճը»։ 
Միա ժա մա նակ, ան հրա ժեշ տ էր 
համարում ար տա կարգ դա տա վա-
րութ յունը «բան վո րագ յու ղա ցիա կան 
հե ղա փո խութ յան բարձ րա գույն շա հե-
րի պաշտ պա նութ յան հա մար»։

1. Ի՞նչ են մասնագիտացված 
դատարանները։
2. Ինչպիսի՞ մասնագիտացված 
դատարաններ կան այլ երկրներում։

Ի՞նչ է արտակարգ դատավարությունը։

Սովորական դատական 
ընթացակարգից շեղվող գործի 
քննության կարգ է։ Օրինակ՝ 
ստալինյան տարիներին 
ահաբեկչական գործողությունների 
վե րա բեր յալ գոր ծե րի նա խաքն նութ-
յան ժամկետը 10 օր  էր (սո վո րա կանը՝ 
2 ա միս էր)։ Այդ գոր ծե րով ար գել վում 
էր պաշտ պա նի մաս նակ ցութ յու նը 
դա տա կան քննութ յա նը, վճռա բեկ 
գան գատարկումը և ներ ման մա սին 
միջ նոր դա գիրը։  



Դատական պրակտիկա
Դատական պրակտիկան դատարանների որոշումների 
ամբողջությունն է: Այդ որոշումներն, անշուշտ, ունեն կոնկրետ 
անհատական նշանակություն, որովհետև հասցեագրված են 
իրավունքի անհատական սուբյեկտներին, վերաբերում են միայն 
նրանց: Սակայն դատարանների որոշումներն ունեն նաև ընդհանուր 
նշանակություն, որովհետև դրանցում ամրագրված են իրավական 
դիրքորոշումներ: Դատարանը պարտավոր է գործը լուծել օրենքի 
հիման վրա` իր ներքին համոզմունքից ելնելով: Սակայն դատարանը 
կիրառում է օրենքի ընդհանուր դրույթները, որոնք իրենից առաջ 
արդեն կիրառվել են այլ դատարանների կողմից: Այստեղից 
առաջանում է դատական պրակտիկայի միասնության ապահովման 
խնդիրը, այսինքն՝ որ նույն բնույթի գործով դատարանները չկայացնեն 
իրարից տարբերվող որոշումներ: Այս դեպքում դատարանն 
անխուսափելիորեն պետք է օգտագործի նախկինում նման գործերով 
կայացված որոշումներում եղած իրավունքի (օրենքի) իրավական 
մեկնաբանությունները և դիրքորոշումները: Հակառակ դեպքում 
դատարանը խախտելու է օրենքի և դատարանի առջև անձանց 
իրավահավասարության սկզբունքը: 

Դատարան և դատավոր
Երբ իրավական նորմերը խախտվում կամ անտեսվում են, առաջ 
է գալիս բախում` նորմը խախտած կամ անտեսած անհատի կամ 
կազմակերպության և հասարակության միջև։ Այդ բախումները 
(վեճերը) լուծելու նպատակով պետական մարմինների համակարգում, 
իշխանությունների տարանջատման սկզբունքին համապատասխան, 
ստեղծվում են հատուկ մարմիններ՝ դատարաններ։ 

Դատարանը դատական իշխանության մարմին է, որն իրականացնում 
է արդարադատություն։ Դատավորը դատարանում դատավորի 
պաշտոնում օրենքով սահմանված կարգով նշանակված անձն 
է։ Դատարանն անկախ պետական մարմին է, որի թիկունքում 
կանգնած է պետական հեղինակությունը։ Լուծելով կոնկրետ վեճերը 
և ղեկավարվելով օրենքով՝ դատարանը որոշումները կայացնում է 
պետության անունից։ 

Հասարակական կյանքի առանձնահատկությունները պահանջում են, 
որ դատարանը լինի անկախ և վեճը լուծի արդարության պահանջների 
պահպանմամբ։ Որպես կանոն, ցանկացած վեճում կողմերը փորձում 
են ամեն գնով հասնել հաղթանակի։ Վեճն արդար լուծելու երաշխիքը 
դատավորի անկախությունն ու անկողմնակալությունն է, այսինքն՝ 
դատարանը պետք է ենթարկվի միայն օրենքին` անկախ մնալով 
պետական այլ մարմինների, պաշտոնատար և մասնավոր անձանց 
միջամտությունից։ 

Համաձայն օրենքի` յուրաքանչյուր ոք, 
իր գործի քննության ժամանակ, որպես 
իրավական փաստարկ իրավունք 
ունի մատնանշելու նույնանման 
փաստական հանգամանքներով 
մեկ այլ գործով Հայաստանի 
Հանրապետության դատարանի` 
օրինական ուժի մեջ մտած դատական 
ակտի հիմնավորումները (այդ թվում՝ 
օրենքի մեկնաբանությունները): 

Ի՞նչ է նախադեպային իրավունքը: 

Ի՞նչ իրավական ուժ ունեն վճռաբեկ 
դատարանի և եվրոպական 
դատարանի որոշումները 
դատարանների համար:
Վճռաբեկ դատարանի կամ Մարդու 
իրավունքների եվրոպական 
դատարանի դատական ակտի 
հիմնավորումները (այդ թվում` օրենքի 
մեկնաբանությունները) պարտադիր 
են դատարանի համար` նույնանման 
փաստական հանգամանքներով գործի 
քննության ժամանակ, բացառությամբ 
այն դեպքի, երբ դատարանը, 
ծանրակշիռ փաստարկների 
մատնանշմամբ, հիմնավորում է, որ 
դրանք կիրառելի չեն տվյալ գործի 
նկատմամբ: 



Օրենքով նախատեսվում են դատավորի անկախության մի շարք 
երաշխիքներ: Այսպես, դատավորն անփոփոխելի է, այսինք 
բացառությամբ կարգապահական խախտումների հետ կապված 
օրենքով նախատեսված մի շարք հիմքերի, նա չի կարող հեռացվել 
իր պաշտոնից: Դատավորը պաշտոնավարում է մինչև իր 65 տարին 
լրանալը: Դատավորն անձեռնմխելի է: Այսինքն, դատավորը չի կարող 
ձերբակալվել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ձերբակալումն 
իրականացվում է հանցագործության կատարման պահին կամ 
անմիջապես դրանից հետո: Դատավորի ձերբակալման մասին 
անմիջապես տեղեկացվում են Հանրապետության Նախագահը 
և վճռաբեկ դատարանի նախագահը: Արդարադատություն և 
օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ իրականացնելիս 
դատավորը հաշվետու չէ որևէ մեկին, այդ թվում` պարտավոր չէ 
որևէ բացատրություն տալ, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 
դեպքերի: Դատավորի գործունեությանը օրենքով չնախատեսված 
միջամտությունն արգելվում է: Նման արարքը քրեորեն 
հետապնդելի է: Պետական ծառայողների համար այն առաջացնում 
է նաև կարգապահական պատասխանատվություն՝ ընդհուպ մինչև 
զբաղեցրած պաշտոնից կամ ծառայությունից ազատում:

Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում գործերի 
քննությունը դռնբաց է:, ինչը նշանակում է, որ ցանկացած անձ 
կարող է ներկա գտնվել դատական նիստին: Սա դատարանների 
անկախության և անկողմնակալության, գործի պատշաճ քննության 
նկատմամբ հանրային վերահսկողության տարր է:  Դատական 
քննությունը կամ դրա մի մասն անցկացվում է դռնփակ` միայն 
դատարանի որոշմամբ, օրենքով նախատեսված դեպքերում և 
կարգով՝ հանրության բարքերի, հասարակական կարգի, պետական 
անվտանգության, դատավարության մասնակիցների անձնական 
կյանքի կամ արդարադատության շահերի պաշտպանության 
նկատառումներով: Որդեգրման գործերով որդեգրողի պահանջով 
դատական քննությունն անցկացվում է դռնփակ:

Տե՛ս նաև Արդարադատություն, Դատական ատյան, Դատական 
իշխանություն, Դատական համակարգ, Երդվյալ ատենակալների 
դատարան:

Դատարանների ու դատավորների 
անկախության գլխավոր երաշխավորը 
Սահմանադրությունը և օրենքներն են, 
որոնք սահմանում են դատարանների 
կազմավորման և գործունեության 
կարգը, լիազորությունները։ 
Դրանք նպատակաուղղված են 
դատարանների և դատավորների 
անկողմնակալության, 
անկաշառության, անկախության 
ապահովմանը։

Դատավորի անկախության ի՞նչ 
երաշխիքներ գիտեք։ 

Ի՞նչ է դատարանի նկատմամբ 
անհարգալից վերաբերմունքը։
Դատարանի նկատմամբ 
անհարգալից վերաբերմունքը, որը 
դրսևորվել է` դատաքննության 
մասնակիցներին վիրավորելով, 
համարվում է հանցագործություն։ 
Հանցագործություն է նաև 
դատավորին գործը քննելու հետ 
կապված զրպարտելը։



Դեմագոգիա
Դեմագոգիան հունարենից թարգմանաբար նշանակում է`ժողովրդին 
ղեկավարել, կառավարել: Այն հանդիսանում է հռետորական և 
բանավեճային հնարքների և միջոցների հավաքածու, որը թույլ է 
տալիս փաստերի խեղաթյուրման, հաճոյախոսության միջոցով 
լսարանը գցել թյուրիմացության, շփոթության մեջ և շահել նրա 
համակրանքը: Առավել հաճախ կիրառվում է քաղաքականության և 
գովազդի մեջ:

Պոպուլիզմի ի հայտ գալուն զուգահեռ դեմագոգիան դարձավ 
դրա տարրերից մեկը: Դեմագոգ սկսեցին անվանել պոպուլիստ 
քաղաքական գործիչներին: Նրանք, որպես կանոն, հրաժարվում 
են քննարկումներից, հանդես գալիս ճգնաժամերի արմատական 
մեթոդներով լուծման օգտին: Ժողովրդավարության պայմաններում 
հասարակության հնարավորինս լայն հատվածի համակրանքը 
շահելու համար նրանք չարաշահում են ազատությունները՝ հասարակ 
ժողովրդի համակրանքը շահելու նպատակով օգտագործելով 
մարդկանց զգացմունքները, նախապաշարմունքները:

Նշանավոր դեմագոգ քաղաքական գործիչներից են համարվում 
աթենական առաջնորդ Կլեոնը (մահ. մ.թ.ա. 422 թ.), հռոմեական 
կոնսուլ Գայոս Ֆլամինիուսը, աթենական պետական գործիչ 
Ալցիբիադեսը (մ.թ.ա. 450–404 թթ.), ամերիկյան կրոնական գործիչ 
Չարլզ Կոֆլինը (1891-1979 թթ.), ֆաշիստական Գերմանիայի 
առաջնորդ Ադոլֆ Հիտլերը (1889-1945 թթ.), ամերիկյան պետական-
քաղաքական գործիչ Ջոզեֆ Մակարտին (1908-1957 թթ.) և այլոք:

Տե՛ս նաև Պոպուլիզմ, Պրոպագանդա:

Դեպորտացիա
Դեպորտացիան` լատիներեն ծագում ունեցող եզրույթ է (deportatio 
- դուրս հանել)։ Դեպորտացիան (հայերեն` վտարում) նշանակում 
է պետության սահմաններից անձին հարկադրաբար դուրս տանել։ 
Կիրառվում է այլ պետության քաղաքացիների և քաղաքացիություն 
չունեցող անձանց նկատմամբ։ 

Դեպորտացիայի կիրառման իրավական հիմքը` այլ պետության 
տարածքում առանց համապատասխան թույլտվության գտնվելն է։ 
Մյուս հիմքը` օտարերկրացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի 
կողմից որևէ պետության տարածքում խախտումներ թույլ տալն է։

Խորհրդային տարիներին 
քաղաքացիներին ևս ենթարկում 
էին դեպորտացիայի։ Ներկայումս 
քաղաքացուն սեփական երկրի 
տարածքից դեպորտացիայի 
ենթարկելն արգելված է։ 
Սահմանադրության համաձայն` 
քաղաքացին ունի Հայաստանի 
Հանրապետություն վերադառնալու 
իրավունք։ 

Կարող է արդյո՞ք դեպորտացիա 
կիրառվել երկքաղաքացու նկատմամբ։

Սահմանադրական ո՞ր իրավունքով 
է երաշխավորված քաղաքացուն 
վտարելու արգելքը։ 
Այդ արգելքը բխում է 
հանրապետությունից դուրս գալու 
և վերադառնալու իրավունքից։ 
Յուրաքանչյուր ոք ունի Հայաստանի 
Հանրապետությունի դուրս գալու 
իրավունք, իսկ քաղաքացիները և 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
բնակվելու իրավունք ունեցող ամեն ոք 
ունեն Հայաստանի Հանրապետություն 
վերադառնալու իրավունք։ Ոչ ոք չի 
կարող արգելք հանդիսանալ այդ 
իրավունքի իրականացման համար։ 



Դեսպանություն
Դեսպանությունն արտաքին գործերի նախարարության 
արտասահմանում գտնվող կառույց է, որն իրականացնում է 
դեսպանընկալ պետության հետ մշտական պաշտոնական շփումները` 
երկու պետությունների միջև առաջացող հարցերով հանդես գալով 
հիմնադիր պետության անունից։ Պետությունների միջև մշտական 
դիվանագիտական ներկայացուցչություն չի կարող հաստատվել, 
քանի դեռ չի կայացել մի պետության կողմից մեկ այլ պետության 
ճանաչումը, և նրանց միջև դիվանագիտական հարաբերություններ 
հաստատելու մասին համաձայնություն չի ձեռք բերվել։

Հայաստանի դեսպանություններն այլ երկրներում կրում են 
օրենքով սահմանված հետևյալ պարտականությունները. ա) 
Հայաստանը ներկայացնել դեսպանընկալ պետությունում և 
ապահովել պաշտոնական հարաբերություններն այդ պետության 
հետ, բ) դեսպանընկալ պետությունում պաշտպանել Հայաստանի 
Հանրապետության և նրա քաղաքացիների իրավունքներն ու 
շահերը, գ) բանակցություններ վարել դեսպանընկալ պետության 
կառավարության հետ, դ) օրինական միջոցներով հավաքել, մշակել 
և կառավարությանը փոխանցել տեղեկություններ դեսպանընկալ 
պետության քաղաքական, տնտեսական և այլ հարցերի մասին, 
ե) օժանդակել դեսպանընկալ պետությունում Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտոնական պատվիրակությունների 
գործունեությանը, զ) նպաստել դեսպանընկալ պետության հետ 
բարեկամական կապերի հաստատմանը, համագործակցության 
զարգացմանը։ 

Դեֆլյացիա
Դեֆլյացիան (գների անկում) իրենից ներկայացնում է ապրանքների 
և ծառայությունների գների համընդհանուր իջեցում և իրականում 
հանդիսանում է ինֆլյացիայի (գնաճ) հակառակ գործընթացը: Այսինքն, 
դեֆլյացիայի ժամանակ տնտեսական ակտիվությունը նվազում 
է, քանի որ նվազում է փողի առաջարկը և հետևաբար բանկային 
վարկավորման մակարդակը, որն էլ իր հեթին բերում է գների 
մակարդակի նվազման: Սովորաբար Կենտրոնական բանկի կողմից 
վարած խիստ կամ զսպող դրամավարկային քաղաքականությունը 
բերում է տնտեսական ակտիվության նվազման: Այսպիսով, 
դեֆլյացիայի հիմնական պատճառներ կարող են հանդիսանալ՝ 

1. կենտրական բանկի կողմից վարած խիստ կամ զսպող 
դրամավարկային քաղաքականությունը, որը բերում է փողի 
առաջարկի կրճատման և տոկոսադրույքի բարձրացման,

Շենքը, որում տեղակայված է 
դեսպանությունը, ներկայացվող երկրի 
տարածք է։ Դեսպանընկալ երկրի 
մարմիններն իրավունք չունեն առանց 
դեսպանի կամ լիազորված անձի 
թույլտվության մտնել դեսպանության 
տարածքը՝ ծառայողական 
շենքը, օժանդակ շինությունները, 
բակը, արխիվները և այլն։ 
Անձեռնմխելիությունը ենթադրում է 
նաև հարկերից ազատվելը, իր երկրի 
հետ կապի ազատությունը։ 

Հայաստանի Հանրապետությունը 
պաշտոնապես խզե՞լ 
է դիվանագիտական 
հարաբերությունները որևէ երկրի հետ 
և ինչո՞ւ։

Ի՞նչ է դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունը։ 
Դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունը պետության 
արտաքին հարաբերությունների 
մշտական մարմին է, որը 
գտնվում է այլ պետության 
տարածքում։ Դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունն ունի 
երկու տեսակ՝ դեսպանություն և 
դիվանագիտական առաքելություն։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարության 
կայք, տե՛ս՝ http://www.mfa.am



 2. հարկաբյուջետային քաղաքականության փոփոխություն, 
օրինակ` հարկերի բարձրացում:

 Ընդհանուր առմամբ, տնտեսական աճը պետք է զուգորդվի 
ինֆլյացիայի որոշակի մակարդակով և սովորաբար երկրները շատ 
հաճախ բախվում են ինֆլյացիայի, քան դեֆլյացիայի հետ: Զարգացող 
երկրների տնտեսությունում շատ ավելի հաճախ գրանցվում է 
ինֆլյացիա, քան դեֆլյացիա: Հայաստանի տնտեսության մեջ 
դեֆլյացիա հազվադեպ է գրանցվում: Համաշխարհային տնտեսության 
մեջ կան երկրներ, օրինակ` Ճապոնիան, որտեղ պարբերաբար 
տնտեսության մեջ գրանցվում է դեֆլյացիա:

Տե՛ս նաև Ինֆլյացիա:

Դիկտատուրա
Դիկտատուրա (բռնապետություն) եզրույթն առաջ է եկել Հին 
Հռոմում։ Լատիներեն բառ է, որը նշանակում է` թելադրում են, 
կարգադրում են։ Հռոմի պետական մարմինները բաժանվում էին 
սովորական և արտասովոր-արտակարգ տեսակների։ Դիկտատորը 
արտակարգ պաշտոնյա էր, որը նշանակվում էր Սենատի կողմից՝ 
հռոմեական հյուպատոսներից։ Անձը, ով նշանակվում էր դիկտատոր, 
ձեռք էր բերում քաղաքացիական (օրենսդրական), զինվորական 
և դատական լիազորություններ։ Այդ լիազորությունները նրան 
տրվում էին ճգնաժամային արտակարգ իրավիճակից (պատերազմ, 
ապստամբություն) երկիրը դուրս բերելու համար։ Դիկտատորը 
ընդունում էր անհետաձգելի, արագ որոշումներ և իրեն ենթարկվող 
պետական պաշտոնյաների միջոցով կենսագործում։ Դիկտատորին 
լիազորությունները տրվում էին մինչև 6 ամիս ժամկետով, որի 
լրանալուն պես նա իր լիազորությունները վայր էր դնում Սենատի 
առջև։ 

Արդի քաղաքական եզրութաբանության մեջ դիկտատուրան 
նշանակում է անսահմանափակ իշխանությամբ կառավարում, որը, 
որպես կանոն, օգտագործում է ոչ ժողովրդավարական կառավարման 
եղանակներ։ Օրինակ՝ Պինոչետի դիկտատուրան Չիլիում՝ 20-րդ 
դարի երկրորդ կեսին։ Առաջին հանրապետության անկումից հետո 
Հայաստանում ևս հաստատվեց Հայհեղկոմի դիկտատուրա, որն 
անվանում էին նաև պրոլետարիատի դիկտատուրա։

Առաջին հանրապետության անկումից 
հետո Հայաստանում հաս տատ վեց 
ռազ մա կան դիկ տա տու րա , որը հեն-
վում էր կար միր բա նա կի վրա։ Այդ 
դիկտատուրայի, որպես պե տութ յան, 
քա ղա քա կան հիմ քը հեղափոխական 
կոմիտեներն էին։ Հայ բոլշևիկ ները 
զանգվածային կերպով կիրառեցին 
ռազ մա կան հար կադ րանք, քա ղա-
քա կան տե ռոր, պարենմասնատրում։ 
Դրա հետևան քը 1921 թ. քա ղա քա ցիա-
կան պա տե րազմն էր։ 

1. Ի՞նչ է պարենմասնատրումը։ 
2. Ո՞վքեր էին հռոմեական 
հյուպատոսները։

Ի՞նչ էր պրոլետարիատի 
դիկտատուրան Հայաստանում։ 

Ըստ մարք սիս տա կան տեսության 
պրո լե տա րիա տի դիկ տա տու րա ն 
ուղղված էր ընդ դեմ բուր ժուա զիա-
յի, նրա, որպես շա հա գոր ծողի` բռնի 
ճնշմանը։ Այդ դիկ տա տու րա յի գլխա-
վոր խնդիրը սո ցիա լիզ մի կա ռու ցու մն 
էր, իսկ բռնութ յու նը դիտվում էր իբրև 
դրա հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու 
մե թոդ։



Դինաստիա
Դինաստիան` Հունարեն բառ է, որ նշանակում է իշխանություն, 
գերիշխանություն։ Դինաստիա եզրույթն ունի երկու իմաստ՝ 
պետական և առօրեական։ Պետական ոլորտում դինաստիա 
նշանակում է որևէ երկրում միապետերի նույն տոհմի 
ներկայացուցիչների իշխանություն, որոնք 
փոխարինել են միմյանց ժառանգական 
կարգով։ Օրինակ՝ Արտաշեսյանների կամ 
Արշակունիների դինաստիա։ Հայերեն 
երբեմն օգտագործում են «ժառանգություն» 
կամ «հարստություն» եզրույթները որպես 
դինաստիայի համարժեքներ։

Առօրեական, ոչ պետական ոլորտում 
դինաստիա բառը փոխաբերական 
իմաստով նշանակում է ինչ-որ 
մասնագիտական ոլորտում աչքի 
ընկած ընտանիքի մի քանի 
սերունդների գործունեություն, օրինակ՝ 
Վաղարշյանների դերասանական 
դինաստիան։

Դիվանագետ

Դիվանագետը դիվանագիտական 
ներկայացուցչության, դիվանագիտական 
անձնակազմի անդամ է, որն 
ի պաշտոնե անմիջականորեն 
մասնակցում է ներկայացուցչության 
գործառույթների կատարմանը և օժտված է 
դիվանագիտական անձեռնմխելիությամբ։ 
Դեսպանը համարվում է հավատարմագրած 
երկրի ամենաբարձր դիվանագիտական 
պաշտոնյան դեսպանընկալ երկրում։ 
Նա նշանակվում է իր երկրի կողմից և 
համարվում է հավատարմագրող երկրի 
ներկայացուցիչն ու լիազորված անձը 
դեսպանընկալ երկրում։ Դեսպանը կարող 
է ունենալ խորհրդականներ կամ կցորդներ՝ 
տնտեսական, քաղաքական, առևտրի, 
ռազմական գործերով և այլն։

Դիվանագիտական մշտական 
ներկայացուցչության ղեկավար 

Հին արևելքում թագավորական 
դինաստիաներին վերագրվում էր 
աստվածային ծագում։ Եգիպտոսում 
փարավոնները համարվում էին 
Աստվածներ, իսկ Չինաստանում` 
երկնքի որդիներ։

1. Հայկական թագավորական ի՞նչ 
դինաստիաներ գիտեք, թվարկե՛ք 
դրանք ըստ հերթականության։
2. Ներկայիս Արևմտյան Եվրոպայի 
ի՞նչ միապետություններ գիտեք։

Արդյո՞ք միապետները միշտ ընտրովի 
են:
Պատմականորեն բացի ժառանգական 
միապետություններից եղել են նաև 
ընտրովի միապետներ։ Օրինակ՝ 
Բյուզանդիայում կայսրին ընտրում 
էր Կոստանդինոպոլիսի ժողովուրդը։ 
Ներկայումս Արաբական Միացյալ 
Էմիրության ընդհանուր թագավորը ևս 
ընտրովի է։ 

Դիվանագիտական 
ներկայացուցիչները գործում են, 
քանի դեռ երկու երկրների միջև 
կան դիվանագիտական կապեր։ 
Սակայն այդ կապերը կարող են 
խզվել պատերազմի, մի պետության 
կողմից մյուսի նկատմամբ 
թշնամական քաղաքականության 
կամ ոչ բարյացակամ վերաբերմունքի 
հետևանքով։ Միջպետական կապերի 
խզման մասին պաշտոնապես 
հայտարարում է խզող կողմը` հետ 
կանչելով իր ներկայացուցիչներին։

1. Ի՞նչ հայտնի դիվանագետներ 
գիտեք։
2. Առօրյա խոսակցություններում ո՞ւմ 
են անվանում դիվանագետ։

Ի՞նչ բովանդակություն ունի 
դիվանագետի անձեռնմխելիությունը։
Դեսպանընկալ երկիրն իրավունք 
չունի դիվանագետներին 
պատժել իրավախախտումների, 
հանցագործությունների համար։ 
Դրանց կատարման համար նրանք 
պատասխանատու են միայն իրենց 
երկրին։ Եղել են դեպքեր, երբ 
դիվանագետի հավատարմագրող 
պետությունը զրկել է նրան 
անձեռնմխելիության իրավունքից, 
թույլ է տվել, որ դեսպանընկալ երկիրը 
նրան պատասխանատվության 
ենթարկի։

Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարության 
կայք, տե՛ս՝ http://www.mfa.am



նշանակվող դեսպանների, դեսպանորդների և գործերի մշտական 
հավատարմատարների համար պահանջվում է համաձայնություն՝ 
ագրեման։ Հավատարմագրող կողմն իր արտաքին գործերի 
նախարարության միջոցով ընդունող կողմին է դիմում` խնդրելով 
ագրեման այդ պաշտոնին առաջադրվող թեկնածուի համար։ Ագրեման 
ստանալուց հետո դիվանագիտական մշտական ներկայացուցչության 
ղեկավարը մեկնում է հավատարմագրված երկիր և նրա ղեկավարին 
հանձնում հավատարմագիրը։  

Տե՛ս նաև Դեսպանություն:

Դիվանագիտություն
Արտաքին քաղաքականությունն իրականացվում է համապատասխան 
սկզբունքների, ձևերի ու կառուցակարգերի միջոցով։ Այդ 
կառուցակարգերից ամենակարևորը դիվանագիտությունն 
է։ Դիվանագիտությունը պետության հատուկ մարմինների 
պաշտոնական գործունեությունն է, որի նպատակը խաղաղ 
միջոցներով պետության արտաքին քաղաքականության ծրագրերի և 
խնդիրների իրագործումն է։ 

Դիվանագիտությունը պաշտոնապես իրականացվում է մի 
քանի ձևերով՝ անձնական շփումներով, նամակագրությամբ, 
զանազան նոտաներով, հուշագրերով, հայտարարություններով 
և այլն։ Նոտաները կարող են լինել թե՛ գրավոր, թե՛ բանավոր։ 
Դրանք արտահայտում են որևէ երկրի դիրքորոշումը միջազգային 
կարևոր հարցերի վերաբերյալ կամ միջպետական պաշտոնական 
հաղորդակցության միջոց են։ Ոչ պակաս կարևոր է միջազգային 
պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումն 
ու ստորագրումը։ Դիվանագիտությունն ընդգրկում է նաև 
տարբեր մակարդակների միջազգային համաժողովների և 
հանդիպումների նախապատրաստումը, կազմակերպումն ու 
անցկացումը և, ընդհանրապես, մասնակցությունը միջազգային 
կազմակերպությունների աշխատանքներին։ 

Տե՛ս նաև Դեսպանություն, Դեսպան:

Արտաքին քաղաքականությունը 
պետության գործունեությունն 
է միջազգային ոլորտում, այլ 
պետությունների ու միջազգային 
կազմակերպությունների հետ նրա 
կապերի ամբողջությունը, որ կարող 
է ծավալվել երկրի պաշտպանության, 
դիվանագիտական և զանազան այլ 
ոլորտներում։ Հայաստանի արտաքին 
քաղաքականության նպատակներից 
են բարիդրացիականությունը և 
փոխշահավետությունը, իսկ դրա 
ելակետային հիմնադրույթներն են` 
միջազգային իրավունքի սկզբունքներն 
ու նորմերը։

1. Արտաքին քաղաքական ի՞նչ 
խնդիրներ ունի պետությունը։
2. Ի՞նչ լիազորություններ ունի 
Հանրապետության Նախագահն 
արտաքին քաղաքականության 
ոլորտում։

Ո՞վ է իրականացնում արտաքին 
քաղաքականության անմիջական 
կառավարումը։
Արտաքին քաղաքականության 
անմիջական կառավարումն 
իրականացնում է արտաքին 
գործերի նախարարությունը, 
որը մշտական կապի մեջ է 
երկրում հավատարմագրված 
դիվանագիտական 
ներկայացուցիչների հետ, ընդունում է 
պաշտոնական պատվիրակություններ 
և բանակցություններ վարում նրանց 
հետ։ Այն ղեկավարում և վերահսկում է 
արտասահմանյան դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունները։



Դիվիդենտ
1. Տնտեսական - Դիվիդենտը (շահաբաժին) հանդիսանում է 

կորպորացիայի կամ կազմակերպության բաժնետերերի 
միջև բաշխվող անհատական եկամուտը: Դիվիդենտի չափը 
կախված է բաժնետերերի ունեցած բաժնեմասերի չափից 
և կարգից: Այն, որպես կանոն, վճարվում է դրամի տեսքով, 
սակայն, երբեմն բաշխվում է լրացուցիչ բաժնետոմսերի 
տեսքով: 

Դիվիդենտները կարող են վճարվել տարեկան մի քանի անգամ կամ 
չվճարվել ընդհանրապես: Մինչ ֆինանսական տարվա ավարտը 
վճարվող դիվիդենտները կոչվում են ընթացիկ, միջանկյալ կամ 
նախնական, իսկ ֆինանսական տարվա ավարտին վճարվող 
դիվիդենտները կոչվում են վերջնական:

2. Քաղաքական - «Դիվիդենտ» տերմինն օգտագործվում է 
նաև քաղաքական բառապաշարում: Դրանով բնորոշում 
են քաղաքական այս կամ այն գործընթացում մասնակից 
քաղաքական ուժերի օգուտը կոնկրետ իրադարձությունից 
կամ զարգացումից: Այս իմաստով «դիվիդենտը» կիրառելի 
է ինչպես ներքաղաքական, այնպես էլ արտաքին կամ 
միջազգային քաղաքական դերակատարների օգուտը 
բնորոշելու համար:

Տե՛ս նաև Ակցիա, Բորսա, Քաղաքականություն:

Դոկտրին (ուսմունք, վարդապետություն)
Դոկտրինը (լատ. doctrina – ուսմունք, գիտություն) փիլիսոփայական, 
քաղաքական, կրոնական հայեցակարգ, տեսություն, ուսմունք, 
հայացքների, համոզմունքների համակարգ, գլխավոր տեսական 
կամ քաղաքական սկզբունք է: Այն, ըստ էության, հանդիսանում 
է այս կամ այն համոզմունքի կամ ուսմունքի կոդիֆիկացումը, 
կանոնակարգը: Դոկտրինները լինում են պաշտոնական, որոնք 
ընդունվում են ազգային-պետական մակարդակում, ոչ պետական, 
օրինակ՝ փորձագիտական եզրակացությունները, և գիտական, որոնք 
մշակվում և ներդրվում են ակադեմիական շրջանակներում:

Իրավագիտության մեջ գոյություն ունի նաև իրավական նորմերի 
դոկտրինալ բացատրություն, որն այդ նորմերի ոչ պաշտոնական 
մեկնաբանման տարատեսակ է, որը տրվում է հեղինակավոր 
գիտնական-իրավագետների կողմից: Այդպիսի մասնագետների 
կարծիքին (օրինակ, Մեծ Բրիտանիայում) դիմում են այն ժամանակ, 
երբ իրավական համակարգի մեջ «բացը» չի կարող լրացվել 



դատական նախադեպով: Սակայն շատ երկրներում հեղինակավոր 
մասնագետների կարծիքն իրավունքի աղբյուր չէ, և նրանց 
դոկտրիններն իրավաստեղծ գործընթացում կարող են ունենալ միայն 
օժանդակ նշանակություն:

Տե՛ս նաև Ինդոկտրինացիա:

Դրամական տուգանք
Դրամական տուգանքն իրավախախտ անձի վրա նյութական 
ներգործության միջոց է, որը կիրառվում է իրավախախտման համար 
օրենքով կամ կողմերի պայմանագրով սահմանված կարգով և 
դեպքերում։ Դրամական տուգանքը կիրառվում է քաղաքացիական, 
քրեական և վարչական իրավունքներում։

Քաղաքացիական իրավունքում տուգանքը տույժի մի տեսակ է, որը 
որոշվում է կամ ինչ-որ գումարային ձևով, օրինակ՝ 100 հազար դրամ, 
կամ խախտված պարտավորության գումարի որոշակի տոկոսով, 
օրինակ, չվճարված պարտքի տարեկան 15 տոկոսի չափով։ Տուգանքի 
սահմանումը կողմերի պայմանագրային պարտավորությունը 
կատարելու ապահովման միջոց է, որովհետև գանձվում է, եթե, 
օրինակ՝ պարտապանը պարտքը ժամանակին չի վերադարձնում ։

Քրեական իրավունքում տուգանքը հանցագործության համար 
սահմանված պատժատեսակներից մեկն է։  Վարչական իրավունքում 
տուգանքը վարչական տույժի տեսակ է` վարչական իրավախախտում 
կատարելու համար, որը սահմանվում է վարչական իրավախախտում 
կատարելու, օրինակ՝ ճանապարհային երթևեկության կանոնները 
խախտելու համար։

Դրդչություն
Հանցագործությունն արարք է, որը հանցագործը կատարում 
է գիտակցված, սեփական կամքով։ Հանցագործությունները 
կատարվում են կամ միայնակ, կամ մի քանի անձինք միասնաբար։ 
Եթե հանցագործության կատարմանը մասնակցում են մի քանի 
անձինք, ապա առկա է հանցակցություն։ Հանցակցությունը երկու 
և ավելի անձանց դիտավորյալ համատեղ մասնակցությունն է 
հանցագործությանը։ 

Հանցակիցներից մեկն էլ դրդիչն է, իսկ նրա կատարած արարքը՝ 
դրդչություն։ Դրդիչը հանցավոր այն անձն է, որն այլ անձին ակտիվ 
կերպով ու դիտավորյալ հակում է կատարել հանցանք` համոզելու, 
խոստանալու, սպառնալու, երբեմն նաև վարձատրելու միջոցով։ Ճիշտ 

Եթե հանցագործության համար 
դատապարտվողը, անձնական 
կամ նյութական դրությունից 
ելնելով, ի վիճակի չէ անհապաղ և 
ամբողջությամբ վճարել տուգանքը, 
ապա դատարանը վճարման ժամկետ 
է սահմանում առավելագույնը մեկ 
տարի ժամկետով կամ թույլատրում է 
տուգանքը վճարել մաս առ մաս նույն 
ժամկետով։ 

1. Հանցագործության համար 
սահմանված ուրիշ ի՞նչ 
պատժատեսակներ գիտեք։
2. Ի՞նչ են հանրային աշխատանքները 
որպես պատժի տեսակ։ 

Ի՞նչ է տեղի ունենում, եթե 
դատապարտյալի կողմից տուգանքի 
վճարումն անհնարին է։
Տուգանքը վճարելու անհնարինության 
դեպքում` դատարանը կարող 
է տուգանքը կամ տուգանքի 
չվճարված մասը փոխարինել 
հանրային աշխատանքներով՝ 
հանրային աշխատանքի տասը 
ժամը հաշվարկելով նվազագույն 
աշխատավարձի դիմաց։  

Ընդհանրապես, կատարողի 
հետ մեկտեղ, հանցակիցներ են 
համարվում կազմակերպիչը, դրդիչը, 
օժանդակողը, որոնք օրենքով 
սահմանված կարգով քրեական 
պատասխանատվություն են կրում։ 

 
Օգտվելով քրեական օրենսգրքից` 
պարզեք, թե ո՞վ է համարվում 
հանցագործությանը օժանդակող։ 

Ո՞վ է համարվում հանցագործության 
կազմակերպիչ։ 
 Կազմակերպիչ է համարվում այն 
անձը, ով մեկ ուրիշ անձի դրդել է 
հանցանք կատարելու՝ համոզելու, 
նյութապես շահագրգռելու, 
սպառնալիքի միջոցով կամ այլ 
եղանակով։



է, ինքը՝ դրդիչը, բուն հանցագործությունը չի կատարում, սակայն նա 
այլ անձի մոտ առաջացնում է վճռականություն` դիմել հանցավոր 
արարքի կատարման։

Եվրոպայի անվտանգության և 
համագործակցության խորհրդակցություն (ԵԱՀԽ) 
1975 թ. 35 պետություններ ստորագրեցին հելսինկյան Եզրափակիչ 
ակտը, որով ստեղծվեց Եվրոպայի անվտանգության և 
համագործակցության խորհրդակցություն (ԵԱՀԽ) միջազգային 
կազմակերպությունը։ 1994 թ. Բուդապեշտում ԵԱՀԽ-ն 
վերանվանվեց Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության 
կազմակերպության (ԵԱՀԿ)։ Նրա կազմի մեջ մտնում են եվրոպական 
բոլոր պետությունները, Կանադան և ԱՄՆ-ը։ Հիմնական մարմինը 
Մշտական խորհուրդն է (Վիեննա)։

Հելսինկյան Եզրափակիչ ակտը սահմանում է անդամ պետությունների 
համագործակցության ուղղությունները և ձևերը՝ խաղաղության և 
անվտանգության, ինչպես նաև մարդու իրավունքներին վերաբերող 
տարբեր ոլորտներում։ Եզրափակիչ ակտն անդամ պետությունների 
հարաբերությունները կանոնակարգում է 10 սկզբունքների հիման 
վրա։ Դրանք են՝ 1) պետությունների ինքնիշխան հավասարության, 
2) ուժ և ուժի սպառնալիք չգործադրելու, 3) պետական սահմանների 
անխախտելիության, 4) պետությունների տարածքային 
ամբողջականության, 5) միջազգային վեճերի խաղաղ լուծման, 6) 
պետության ներքին գործերին չմիջամտելու, 7) մարդու իրավունքների 
հարգման, 8) ժողովուրդների, ազգերի իրավահավասարության 
և ինքնորոշման, 9) պետությունների համագործակցության, 10) 
միջազգային պարտականությունների բարեխիղճ կատարման 
սկզբունքները:

Եղեռն
«Եղեռն» անունով նշվում են հայկական ջարդերը, որոնք մի քանի 
փուլով կազմակերպվել և իրագործվել են Թուրքիայի կառավարող 
շրջանների՝ սուլթան Աբդուլ Համիդի, ապա երիտթուրքական և 
քեմալական իշխանությունների կողմից 1892-1923 թթ.: Այդ ընթացքում 
զանգվածային տեղահանության է ենթարկվել և բնաջնջվել Արևմտյան 
Հայաստանի, Կիլիկիայի և Օսմանյան կայսրության նահանգների հայ 
բնակչությունը` ընդհանուր առմամբ, 2,5 մլն.-ից ավել մարդ։ 

Հայերի զանգվածային ջարդերը սկիզբ են առել 1894-1896թթ.։ 
Դրանք կազմակերպել և իրագործել է սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի 

ԵԱՀԿ-ի բազմակողմ գործունեությունը 
հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ 
արդի աշխարհում խաղաղության և 
անվտանգության պայմանը մարդու 
իրավունքների, արժանապատվության 
համընդհանուր հարգանքն է։ 
ԵԱՀԿ-ի համագործակցության 
ուղղություններից են նաև 
կրթությունը, տեղեկատվությունը, 
մշակույթը, սպորտը։ 

1. Ի՞նչ է նշանակում պետությունների 
ինքնիշխան հավասարությունը։
2. Ի՞նչ է նշանակում ուժ և ուժի 
սպառնալիք չգործադրելու սկզբունքը։
Ի՞նչ նշանակություն ունեն ԵԱՀԿ-ի 
փաստաթղթերը նրա անդամների 
համար։

ԵԱՀԿ-ի բոլոր փաստաթղթերն 
անդամների համար 
խորհրդատվական են։ Բայց 
ստանձնած պարտավորության 
ոտնահարումը խախտող 
պետության համար կարող է ունենալ 
անբարենպաստ քաղաքական 
հետևանքներ։

Եվրոպայի անվտանգության 
և համագործակցության 
խորհրդակցություն (ԵԱՀԽ), տե՛ս 
`http://www.osce.org



կառավարությունը՝ արևմտահայերի ազատագրական շարժումը 
ճնշելու և Հայկական հարցին վերջ տալու նպատակով։

Կոտորածներից ամենամասշտաբայինը համարվում է Հայոց 
ցեղասպանությունը, որի պայմանական սկիզբն է համարվում 1915 թ.
ապրիլի 24-ը, երբ ձերբակալվեցին, ապա ոչնչացվեցին հարյուրավոր 
հայ մտավորականներ: Հետագայում աշխարհասփյուռ հայերը 
ապրիլի 24-ն սկսեցին նշել որպես Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակի օր: 

Հայոց ցեղասպանության իրագործման երկրորդ փուլը` մոտ 60.000 հայ 
տղամարդկանց զորակոչն էր թուրքական բանակ, որոնք հետագայում 
զինաթափվեցին ու սպանվեցին իրենց թուրք զինակիցների կողմից:  
Ցեղասպանության երրորդ փուլը նշանավորվեց կանանց, 
երեխաների, ծերերի ջարդով, տեղահանությամբ դեպի սիրիական 
Դեր Զոր անապատ: Տեղահանության ընթացքում հարյուր 
հազարավոր մարդիկ սպանվեցին թուրք զինվորների, ոստիկանների, 
քրդական ավազակախմբերի կողմից, մյուսները մահացան սովից, 
համաճարակներից: Հազարավոր կանայք ու երեխաներ ենթարկվեցին 
բռնության: Տասնյակ հազարավոր մարդիկ բռնի մահմեդականացվեցին:  
Հայոց ցեղասպանության վերջին՝ ներկայիս փուլը` Հայոց 
ցեղասպանության համընդհանուր և բացարձակ ժխտումն է 
Թուրքիայի այժմյան իշխանությունների կողմից:

Հայոց ցեղասպանությանը զուգահեռ թուրքական իշխանությունները 
կանխամտածված և ծրագրավորված ձգտել են ոչնչացնել նաև 
հայկական քաղաքակրթության նյութական վկայությունները. 
իսպառ վերացվել, ավերվել, կենցաղային օգտագործման տարբեր 
շինությունների, նաև մզկիթների են վերածվել հայկական 
պատմամշակութային հազարավոր հուշարձաններ, անվանափոխվել 
են հայկական տեղանունների 90 %-ից ավելին: Այդ ամենի նպատակը 
հայկական ինքնության, ներկայության հետքերը վերացնելն է: Դա 
հայտնի է «մշակութային ցեղասպանություն» անունով:

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, իր բնօրրանում հայ ժողովրդի 
իրավունքները վերահաստատելու, հայոց պետականությունը 
վերականգնելու և մեկ միասնական հայրենիք կերտելու նպատակով 
հետագայում ձևավորվեց Հայ դատի շարժումը, ստեղծվեցին 
նույնանուն հանձնախմբեր, ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, 
Հայաստանում և այլուր: Այդ գործընթացն աջակցություն է 
ստանում նաև սփյուռքի այլ կազմակերպություններից: Նրանց 
ջանքերով ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատը 
(1975, 1984, 1996 թթ.), Եվրոպական խորհրդարանը (1987 թ.) և 
բազմաթիվ երկրների խորհրդարաններ Հայոց ցեղասպանությունը 
դատապարտող բանաձևեր են ընդունել: Այդուհանդերձ, ցայսօր 

Ի՞նչ է խորհրդանշում 
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը:

44 մետր բարձրությամբ սյունը 
նշանավորում է հայերի վերածնունդը։ 
Շրջանաձև դասավորված 12 քարե 
կիսապատերը ներկայացնում 
են Արևմտյան Հայաստանի 12 
նահանգները։ Շրջանի կենտրոնում 
հավերժական կրակն է։ Հուշարձանի 
շուրջը տարածվող այգում կառուցված 
է 100-մետրանոց պատ, որի վրա 
փորագրված են այն առավել 
հայտնի քաղաքների և գյուղերի 
անունները, որտեղ իրականացվել են 
զանգվածային ջարդեր: 
Հայոց ցեղասպանությունը 
ճանաչած պետությունները, 
կազմակերպությունները, 
Տե՛ս` http://www.mfa.am/hy/recogni-
tion/

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտ, տե՛ս` http://www.
genocide-museum.am

Ծիծեռնակաբերդ. վիրտուալ շրջայց,
տե՛ս` http://360arm.am/vtours.html



Թուրքիան շարունակում է Հայոց ցեղասպանության ժխտման 
քաղաքականությունը:

Տե՛ս նաև Ցեղասպանություն, Էթնիկ զտումներ, Պարտիզան, 
Պարտիզանական մարտեր:

Ենթակառուցվածք
Ենթակառուցվածքը (լատ. Infrastructura, infra – ցածր, ներքև և 
structura – կառուցվածք, կազմություն) որևէ համակարգի հիմքը, 
բովանդակությունը կազմող և միմյանց հետ աստիճանակարգային 
հարաբերություններով կապակցված տարատեսակ կառույցների ու 
միավորների ամբողջություն է: Այդ տերմինը շրջանառության մեջ է 
դրվել 1920-ական թթ. և ներմուծվել է ռազմական բառապաշարից:

Հասարակական գիտություններում այս տերմինը նշանակում է 
հասարակության կազմակերպման, կառավարման նպատակով 
ստեղծված փոխկապակցված կառույցների ամբողջություն: Ըստ որում, 
դրանք բոլորը կարող են հանդիսանալ ավելի բարձր ու բարդ համակարգի 
ճյուղեր, մասեր: Այդ իմաստով տարբերում են ենթակառուցվածքների 
բազմաթիվ տարատեսակներ, ինչպիսիք են` տրանսպորտայինը, 
կրթականը, առողջապահականը, մշակութայինը, ֆինանսականը, 
տնտեսականը, տեղեկատվականը, ռազմականը և այլն, որոնք, իրենց 
հերթին, հանդիսանում են պետական կառավարման համակարգի 
ենթակառուցվածքային ճյուղեր: Դրանք բաժանվում են երկու խմբի՝ 
«կոշտ» և «փափուկ»: «Կոշտ» ենթակառուցվածքներն անհրաժեշտ 
են ընդհանրապես հասարակության գոյության, գործառնության 
համար, իսկ «փափուկները»՝ այդ համակարգի այս կամ այն ճյուղը 
կառավարելու համար: Այսպես, ռազմական և անվտանգության 
ենթակառուցվածքներն անհրաժեշտ են հասարակության ֆիզիկական 
անվտանգությունը, բնականոն գործունեությունն ապահովելու, 
իսկ, օրինակ, կթական, առողջապահական ենթակառուցվածքները՝ 
հանրային կրթության և առողջապահության քաղաքականությունն 
իրականացնելու համար:

Տե՛ս նաև Հիերարխիա:



Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ
Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտը օրենքով 
նախատեսված պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների՝ օրենքով սահմանված կարգով իրենց լիազորությունների 
շրջանակում ընդունած նորմատիվ ակտն է, որը հենվում են օրենքի 
վրա և չպետք է հակասի նրան։ Ենթաօրենսդրական նորմատիվ 
ակտերը գործադիր իշխանության զանազան մարմինների կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտերն են։

Ենթաօրենսդրական ակտեր են, օրինակ, Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերը և 
կարգադրությունները, Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի նախագահի որոշումները, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշումները, Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետի որոշումները, գերատեսչական 
ակտերը (Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 
նախագահի կարգադրությունները, Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները, Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
որոշումները), տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտերը 
(համայնքի ավագանու կամ համայնքի ղեկավարի որոշումները  
որոշումները):

Ենթաօրենսդրական ակտերն օժտված են ավելի ցածր 
իրավաբանական ուժով, քան օրենքները, նրանք խարսխվում են 
օրենքների իրավաբանական ուժի վրա և չեն կարող հակասել դրանց։ 
Ենթաօրենսդրական ակտերը կոչված են կոնկրետացնելու օրենքների 
հիմնական, սկզբունքային դրույթները։ Ենթաօրենսդրական 
իրավական ակտերի համակարգում գործում է անհակասականության 
սկզբունքը. ստորադաս պետական մարմինների իրավական ակտերը 
չպետք է հակասեն վերադաս մարմինների համապատասխան 
ակտերին։ Հակառակ դեպքում գործում է վերադաս պետական 
մարմնի ակտը։ Եթե ենթաօրենսդրական իրավական ակտը 
հակասում է համապատասխան օրենսգրքին կամ այլ օրենքներին, 
ապա կիրառվում է օրենսգիրքը կամ համապատասխան օրենքը։

Տե՛ս նաև Նորմատիվ իրավական ակտ, Սահմանադրություն, 
Օրենսդրություն, Օրենք:

Իրավական ակտը չի կարող մտնել 
ուժի մեջ, քանի դեռ այն պաշտոնապես 
հրապարակված չէ: 
Հայաստանի Հանրապետության 
բոլոր նորմատիվ իրավական 
ակտերը ենթակա են պաշտոնական 
հրապարակման Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտոնական 
տեղեկագրում, իսկ գերատեսչական 
ակտերը՝ Գերատեսչական ակտերի 
պաշտոնական տեղեկագրում: 

1.  Ի՞նչ է օրենքը և օրենքի ի՞նչ 
տեսակներ գիտեք։
2. Ո՞րն է պետական մարմնի և 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմնի տարբերությունը։

Որո՞նք են իրավական ակտերի 
տեսակները:
Իրավական ակտերը լինում են 
անհատական և նորմատիվ։ 
Նորմատիվ են այն ակտերը, որոնք 
ամրագրում են ընդհանուր, բոլորին և 
յուրաքանչյուրին ուղղված վարքագծի 
կանոններ, օրինակ՝ Նախագահի 
հրամանագիրը ինչ-որ մրցանակ 
սահմանելու և այն հատկացնելու 
մասին։ Անհատական ակտն ուղղված 
է կոնկրետ, անհատական անձին, 
վերաբերում է միայն նրան, օրինակ՝ 
Նախագահի հրամանագիրն ինչ-որ 
մեկին այդ մրցանակը հատկացնելու 
մասին : 



Եվրոպա
Եվրոպան աշխարհամաս է, որն զբաղեցնում է մոտ 10,5 մլն. կմ² և 
ունի մոտ 800 մլն. բնակչություն: Ասիա աշխարհամասի հետ միասին 
կազմում է Եվրասիա մայրցամաքը: Անվանման առաջացումը 
կապվում է հունական առասպելների հերոսուհի, փյունիկյան 
արքայադուստր Եվրոպայի հետ, որին փախցրել և Կրետե կղզում էր 
թաքցրել Զևսը:

Եվրոպան և Ասիան բաժանող սահմաններն են համարվում Ուրալյան 
լեռները, Էմբա կամ Ուրալ գետերը, Կասպից ծովի հյուսիսային ափերը 
կամ Կովկասյան լեռնաշղթան, Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները 
Սև ծովում:

Եվրոպան բաժանվում է 5 տարածաշրջանների՝ Արևմտյան, 
Արևելյան, Հյուսիսային, Հարավային և Կենտրոնական: Այստեղ են 
գտնվում աշխարհի պետություններից 65-ը, որոնցից 50-ն անկախ 
պետություններ են, 9-ը՝ կախյալ տարածքներ, 6-ը՝ չճանաչված 
պետություններ: Դրանցից 14-ը կղզային պետություններ են, 19-ը՝ 
ներցամաքային, 32-ն ունեն ելք դեպի բաց ծով: 5 պետություններ՝ 
Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ղազախստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանն 
ունեն տարածքներ միաժամանակ և՛ Եվրոպայում, և՛ Ասիայում: 
Հայաստանն աշխարհագրորեն գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհում, 
որը Եվրոպայի մեջ չի մտնում: Կիպրոսը գտնվում է Անատոլիայի 
բարձրավանդակում: Սակայն երկուսն էլ աշխարհաքաղաքական 
տեսանկյունից համարվում են Եվրոպա: Եվրոպական են համարվում 
նաև Միջերկրական ծովի բոլոր կղզային պետություններն ու 
տարածքները: 

Տե՛ս նաև Եվրոպական միություն:

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն
Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը (ԵՀՔ) (European 
Neighbourhood Policy) Եվրոպական միության ծրագրերից է՝ ուղղված 
հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ամրապնդմանը՝ ԵՄ-ի 
շուրջ «բարեկամական երկրների գոտու» կամ անվտանգության, 
բարեկեցության գոտու ստեղծման նպատակով: Այն գործընկեր-
պետություններին հնարավորություն է տալիս՝ ավելի սերտ 
համագործակցել ԵՄ-ի հետ քաղաքականության, անվտանգության, 
տնտեսության և մշակույթի ոլորտներում:

ԵՀՔ-ն մշակվել ու գործի է դրվել 2003-2004 թթ.: Այսօր նրան 

Ամբողջությամբ Եվրոպայում գտնվող 
տարածքով ամենամեծն Ուկրաինան 
է: Եվրոպայի տարածքում են գտնվում 
աշխարհի ամենամեծ (Ռուսաստան) 
և ամենափոքր (Վատիկան) 
պետությունները:
Եվրոպական ազդեցիկ 
կազմակերպություններն են 
Եվրոպայի խորհուրդը (47 անդամ), 
Եվրոպական միությունը (27 անդամ): 
Եվրոպայում են գտնվում նաև ՆԱՏՕ-ի 
(28 անդամ) և ԵԱՀԿ-ի (56 անդամ) 
կենտրոնակայանները:

Եվրոպական հարևանության 
քաղաքականություն (European Neigh-
bourhood Policy)
Տե՛ս http://ec.europa.eu/world/enp/
index_en.htm

ՀՀ-ԵՄ Գործողությունների ծրագիր
Տե՛ս`http://www.mineconomy.am/
uploades/Gorcoxutyunneri_cragir.pdf

ՀՀ-ում Եվրոպական միության 
պատվիրակություն
Տե՛ս` http://eeas.europa.eu/delegations/
armenia/index_hy.htm



մասնակցում են Արևելյան Եվրոպայի, Այսրկովկասի, Մերձավոր 
Արևելքի, Հյուսիսային Աֆրիկայի մի շարք պետություններ՝ 
Բելառուսը, Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը, Հայաստանը, 
Ադրբեջանը, Սիրիան, Լիբանանը, Հորդանանը, Իսրայելը, 
Պաղեստինի Ինքնավարությունը, Եգիպտոսը, Թունիսը, Լիբիան, 
Ալժիրը, Մարոկկոն:

ԵՀՔ շրջանակներում յուրաքանչյուր գործընկերոջ հետ կնքվում է 
Գործողությունների ծրագիր, որում ամրագրվում են տվյալ պետության 
և ԵՄ համագործակցության առաջնահերթությունները:

ԵՀՔ-ն գործընկեր-պետություններին չի տալիս ԵՄ-ին 
անդամակցության հեռանկար, այլ ենթադրում է ԵՄ-ի հետ 
համագործակցության արտոնյալ պայմանների տրամադրում:

Տե՛ս նաև Եվրոպական միություն, Արևելյան գործընկերություն:

Եվրոպական միություն
Եվրոպական միությունն անդամ պետություններից կազմված հատուկ 
վերպետական միավորում է, որը ձևավորվել է «Եվրոպական Միության 
մասին պայմանագրի» ստորագրմամբ։ Այդ պայմանագիրը կոչվում 
է Մաաստրիխտյան։ Եվրոպական միության կազմակերպական 
հիմքը հանդիսանում են երկու միջազգային կազմակերպություններ՝ 
Եվրոպական ընկերակցությունը և Ատոմային էներգիայի Եվրոպական 

Եվրոպական միության ընդհանուր 
իրավասության հարցերն են 
ընդհանուր շուկան, մաքսային 
միությունը, միասնական 
փոխարժեքը (եվրո), ընդհանուր 
գյուղատնտեսական և ձկնորսական 
քաղաքականությունը։

1. Ի՞նչ է եվրոպական միասնական 
մաքսային տարածքը։
2. Ի՞նչ մարմին է Եվրոպոլը։

Ի՞նչ մարմին է Եվրոխորհրդարանը։
Եվրոխորհրդարանը Եվրոպայի 
միության խորհրդատվական 
մարմինն է, որը ձևավորվում 
է համաեվրոպական ուղղակի 
ընտրությունների միջոցով, հինգ 
տարի ժամկետով։ Այն վերահսկում 
է Եվրոմիության մարմիններին, 
մասնակցում օրենսդրական և 
բյուջետային գործընթացներին, 
առաջ քաշում քաղաքական 
նախաձեռնություններ։



ընկերությունը։ Եվրոպական միության անդամները ինքնըստինքյան 
դառնում են այդ կազմակերպությունների անդամներ։ 

Եվրոպական միության հիմնական մարմիններից են Մինիստրների 
խորհուրդը, Եվրոպական ընկերակցության հանձնաժողովը, 
Եվրոխորհդարանը, Եվրոմիության դատարանը, Եվրոպոլը և այլն։

2013 թվականի դրությամբ Եվրոպական միության անդամ են 27 
պետություններ: 

Եվրոպայի խորհուրդ
Եվրոպայի խորհուրդը պետությունների համագործակցության 
եվրոպական կառույց է, որի անդամները պարտավորվել են ճանաչել 
իրավունքի գերակայությունը և հարգել մարդու իրավունքներն ու 
հիմնական ազատությունները։ Եվրոպայի խորհուրդը հիմնադրվել է 
1949 թ.։ Այն տարբերվում է Եվրոպական միությունից, որի նպատակն 
անդամ պետությունների տնտեսական ինտեգրումն է։

Եվրոպայի խորհրդի մարմիններն են՝ Նախարարների կոմիտեն, 
որի անդամները մասնակից երկրների արտաքին գործերի 
նախարարներն են, և Խորհրդարանական վեհաժողով, որը կազմված 
է անդամ-պետությունների խորհրդարանների պատգամավորների 
ներկայացուցիչներից։ Եվրոպայի խորհրդի մարմինների 
գործունեությունը համակարգում է քարտուղարությունը՝ Գլխավոր 
քարտուղարի ղեկավարությամբ։ 

Երդում

Երդումը սեփական անմեղությունը, իրավացիությունը, 
նվիրվածությունն ու հավատարմությունն ապացուցելու 
արարողություն է, պաշտոնական և հանդիսավոր խոստում` 
ռազմական կամ այլ ծառայության անցնելիս, որոշակի կարգավիճակ 
ձեռք բերելիս (օրինակ՝ քաղաքացիություն), պաշտոնի անցնելիս, 
ակումբի կամ կազմակերպության անդամ դառնալիս:

Հնուց ի վեր երդմանը վերագրել են հմայական գերբնական 
զորություն, հավատացել են նրա իրականացմանը, ուստի 
և խուսափել սուտ երդումից։ Պետության սկզբնավորումից 
մինչև մեր օրերը այն կիրառվում է որոշակի վայրերում 
՝ ուղեկցվելով ծիսական արարողություններով։ Հաճախ 
վավերացվել է գրավոր (երդմնագիր), կնիքով ու 

Եվրոպական միության պաշտոնական 
կայք, տե՛ս` http://www.europa.eu

Եվրոպայի խորհրդում մարդու 
իրավունքների պաշտպանությունն 
իրավաբանորեն հիմնված է մի շարք 
պայմանագրերի վրա։ Դրանցից են՝ 
Մարդու իրավունքների և հիմնարար 
ազատությունների պաշտպանության 
մասին համաձայնագիրը (1950 թ.), 
Եվրոպական սոցիալական խարտիան 
(1961 թ.), որը հռչակում է տնտեսական 
ու սոցիալական իրավունքները և 
ամրագրում է դրանց ապահովման մի 
շարք կառուցակարգեր։ 

1. Եվրոպայի խորհրդի 
շրջանակներում կնքված ուրիշ ի՞նչ 
միջազգային պայմանագրեր գիտեք։
2. Ի՞նչ եք հասկանում` իրավունքի 
գերակայություն ասելով։

Հայաստանի Հանրապետությունը ե՞րբ 
է անդամակցել Եվրոպայի խորհրդին։
Հայաստանի Հանրապետությունը 
Եվրոպայի խորհրդին անդամակցեց 
2001 թ. հունվարին։ 

Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական 
կայք, տե՛ս` http://www.coe.int



ստորագրությամբ։ Մեր օրերում ևս երդման արարողությունը 
լայնորեն տարածված է: Օրինակ, անձը պետության 
Նախագահի պաշտոնն զբաղեցնելուց առաջ երդվում է, 
զինվորական ծառայողները տալիս են ռազմական երդում, 
երդվում են նաև դատավորները, դատական գործով անցնող 
վկաները (որոշ երկրներում ձեռքերը դնելով Կտակարանի 
վրա): Երդումը կատարվում է հրապարակայնորեն և միշտ 
նախատեսում է իրավական պատասխանատվություն, իսկ 
երդումը դրժած անձը հետապնդվում է օրենքով: 

Հայաստանի Հանրապետությունում Նախագահի պաշտոնի 
ստանձնման համար ևս կիրառվում է երդման  հատուկ արարողակարգ՝ 
ամրագրված Սահմանադրությամբ և օրենքներով: Ըստ այդմ, 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը պաշտոնն ստանձնում 
է Ազգային ժողովի հատուկ նիստում, ժողովրդին տրված հետևյալ 
երդմամբ. «Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի պաշտոնը՝ երդվում եմ. անվերապահորեն կատարել 
Սահմանադրության պահանջները՝ հարգել մարդու և քաղաքացու 
իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել Հանրապետության 
անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու 
անվտանգությունը՝ ի փառս Հայաստանի Հանրապետության ի 
բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի»։

Զինվորական երդման հանդիսավոր արարողակարգը ևս գալիս է հնուց 
ու կիրառվում է այն քաղաքացու կողմից, ով անցնում է զինվորական 
ծառայության (զորակոչվում է) պետության զինված ուժերում: Տարբեր 
երկրներում այն ունի իր յուրահատուկ բովանդակությունը, դրա 
ընդունման ավանդույթներն ու սովորույթները՝ կապված այս կամ 
այն ազգի պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների, տվյալ 
պետության առանձնահատկությունների հետ: 

Բժշկության մեջ կա «Հիպոկրատի երդում» հասկացությունը: Դա 
բժշկական երդում է, որն արտահայտում է բժշկի վարքագծի հիմնական 
բարոյաէթիկական սկզբունքները և տրվում է յուրաքանչյուրի կողմից, 
ով պատրաստվում է բժիշկ դառնալ: 

Տե՛ս նաև Ծառայողական երդում, Էթիկա:

ՀՀ ԶՈւ զինծառայողի երդումը
 Ես` (անուն, ազգանուն), 
ծառայության անցնելով Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերում, 
հանդիսավոր երդվում եմ`
անձնվիրաբար ծառայել Հայրենիքիս` 
Հայաստանի Հանրապետությանը, և 
հանուն նրա չխնայել կյանքս,
ենթարկվել Հայաստանի 
Հանրապետության 
սահմանադրությանն ու օրենքներին,
անվերապահորեն կատարել 
հրամանատարների հրամանը, 
պահպանել ռազմական գաղտնիքը:
Ու թե դրժեմ երդումս, թող պատժվեմ 
օրենքի ամբողջ խստությամբ:
Երդվում եմ:



Երեխաների իրավունքների համաձայնագիր
1989 թ. նոյեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան ընդունել 
է Համաձայնագիր երեխայի իրավունքների մասին։ Ըստ 
համաձայնագրի երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած 
յուրաքանչյուր անձ։ Համաձայնագիրն ընդգրկում է երեխաների 
քաղաքացիական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և 
մշակութային իրավունքները։ Համաձայնագիրը սահմանում է 
երեխաների իրավահավասարության իրավունքը. բոլոր երեխաներն 
ունեն հավասար իրավունքներ՝ անկախ իրենց և ծնողների կամ այլ 
օրինական ներկայացուցիչների՝ որդեգրողների, խնամակալների 
ազգությունից, ռասայից, սեռից, մաշկի գույնից, լեզվից, դավանանքից, 
սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից, 
կրթությունից, բնակության վայրից, առողջական վիճակից, ծննդյան 
կամ այլ հանգամանքից։ 

Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է այս Համաձայնագրին 
1992 թ. հուլիսի 1-ին։ Համաձայնագիրը վավերացրած պետությունը 
պարտավորվում է ամբողջովին կենսագործել երեխայի իրավունքները։ 
Համաձայնագիրն ընդունում է ընտանիքի ու ծնողների առաջնակարգ 
դերը երեխաների խնամքի և իրավունքների պաշտպանության 
հարցում։

«Երկնագույն սաղավարտներ» 
Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) խաղաղապահ 
զորքերի ընդհանուր անվանումն է: Նրանց այդպես են կոչել 
երկնագույն սաղավարտ կրելու պատճառով: Դրանք ՄԱԿ-ի բանակ 
չեն, այլ հանդիսանում են անդամ-պետությունների կողմից ՄԱԿ-
ին տրամադրված զինվորական համակազմ: ՄԱԿ զինծառայողները 
վարձատրվում են իրենց կառավարությունների ողմից, իսկ ՄԱԿ-ը 
փոխհատուցում է տրամադրում այդ պետություններին:

«Երկնագույն սաղավարտների» հավաքագրման և կիրառման 
մասին որոշում ընդունում է ՄԱԿ Անվտանգության խորհուրդը, իսկ 
ղեկավարումն իրականացնում է Գլխավոր քարտուղարը: 

Սկզբնապես այդ զորքերը կիրառվում էին հակամարտող կողմերի 
միջև հրադադարի ռեժիմը հսկելու նպատակով: Հետագայում 
դրանց ավելացան նաև խաղաղության ռեժիմի պահպանման 
լիազորություններ: 1990-ականներից սկսած՝ ՄԱԿ խաղաղապահ 
առաքելությունները հաճախ իրականացվում են տարածաշրջանային 
տարբեր կազմակերպությունների (ԱՊՀ, ԵՄ, ՆԱՏՕ, ԵԱՀԿ) հետ 
համագործակցությամբ:

Մինչև համաձայնագրի ընդունումը 
ՄԱԿ-ը, մտահոգված լինելով 
երեխաների պաշտպանության 
հարցերով, 1959 թ. նոյեմբերի 20-ին 
ընդունել է Հռչակագիր երեխայի 
իրավունքների մասին։ Այն բոլոր 
պետություններին կոչ էր անում՝ 
ապահովել երեխաների սոցիալական 
պաշտպանությունը, ստեղծել 
հնարավորություններ ու բարեկեցիկ 
պայմաններ, որ երեխաները 
զարգանան ֆիզիկապես, բարոյապես, 
հոգեպես և սոցիալապես առողջ, 
բնական ուղիով՝ ազատության 
և արժանապատվության 
պայմաններում։

Ո՞րն է ՄԱԿ-ի ընդունած 
հռչակագրերի և համաձայնագրերի 
իրավական տարբերությունը։ 

Ի՞նչ պետք է անի Երեխաների 
իրավունքների համաձայնագիրը 
վավերացրած պետությունը, եթե չի 
կարողանում կենսագործել երեխայի 
իրավունքները։ 
Երեխայի իրավունքների 
կենսագործման համար սեփական 
միջոցները չբավականացնելու 
դեպքում` պետությունը 
պարտավոր է դիմել միջազգային 
կազմակերպություններին՝ 
նրանցից խորհրդատվություն կամ 
աջակցություն ստանալու նպատակով։

 
Տե՛ս hy.wikpedia.org

Մայիսի 29-ը նշվում է որպես ՄԱԿ-ի 
խաղաղապահների միջազգային օր:

Ընդունված է տարբերակել 
խաղաղապահ 
առաքելությունների 3 տեսակ` 
դիվանագիտական-քաղաքական 
միջոցներով իրականացվող 
խաղաղաստեղծություն, զինված 
ուժի կիրառմամբ իրականացվող 
խաղաղարարություն և ձեռք բերված 
խաղաղության ռեժիմի պահպանմանն 
ուղղված խաղաղապահություն: ՄԱԿ 
զորքերն իրականացնում են վերջին 
տիպի առաքելություններ:

ՄԱԿ-ի խաղաղապահ 
գործունեության վերաբերյալ տե’ս` 
http://www.un.org/en/peacekeeping/



Իրենց գոյության շուրջ 60 տարվա ընթացքում «երկնագույն 
սաղավարտներն» իրականացրել են ավելի քան 60 օպերացիա: 
2012 թ. դրությամբ Ասիայի, Աֆրիկայի, Ամերիկայի, Մերձավոր 
Արևելքի և Եվրոպայի «թեժ կետերում» ՄԱԿ-ն իրականացնում է 16 
խաղաղապահ առաքելություն, որոնցում ներգրավված են մոտ 120.000 
զինվորականներ, ոստիկաններ, քաղաքացիական անձինք: 

Տե՛ս նաև Միավորված ազգերի կազմակերպություն, Խաղաղություն, 
Խաղաղապահ զորքեր, ՆԱՏՕ, ՀԱՊԿ:

Եվրո
Եվրոն (euro, խորհրդանիշը՝ €) Եվրոպական միության (ԵՄ) միասնական 
արժույթն է, որը գործում է 1999թ. հունվարի 1-ից: Ներկայումս 
ԵՄ 27 անդամ-երկրներից եվրոն կիրառում են 17-ը՝ Ավստրիան, 
Բելգիան, Գերմանիան, Հունաստանը, Իռլանդիան, Իսպանիան, 
Իտալիան, Կիպրոսը, Լյուքսեմբուրգը, Մալթան, Նիդեռլանդները, 
Պորտուգալիան, Սլովակիան, Սլովենիան, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, 
Էստոնիան: Եվրոյին անցման համար Շվեդիայում և Դանիայում 
հանրաքվեներ անցկացվեցին և բնակչության մեծամասնությունը դեմ 
քվեարկեց եվրոյի ընդունմանը: Մեծ Բրիտանիան նույնպես որոշել է 
չփոխել ազգային արժույթը: Լատվիան և Լիտվան պլանավորել էին 
2009 թ. անցնել եվրոյին, սակայն համաշխարհային տնտեսական 
ճգնաժամի և այդ երկրներում տնտեսական ռեցեսիայի պատճառով 
ստիպված եղան հետաձգել: Ակնկալվում է, որ այդ երկու երկրները 
և ԵՄ մի շարք այլ անդամներ եվրագոտի կմտնեն 2014 թվականից 
ոչ շուտ: Չեխիան պլանավորել է եվրագոտի մտնել 2015 թ.-ից ոչ 
շուտ: Եվրոն կիրառվում է նաև ԵՄ-ի անդամ չհանդիսացող 9 
պետություններում, որոնցից 7-ը՝ եվրոպական: 

Եվրոն անկանխիկ հաշիվներում շրջանառության մեջ դրվեց 1999 թ. 
հունվարի 1-ից, իսկ 2001թ. հունվարի 1-ից այն կիրառվում է կանխիկ 
գործառույթների համար թղթադրամների և մետաղադրամների 
տեսքով՝ փոխարինելով եվրոյի գոտուն միացած պետություններում 
մինչ այդ գոյություն ունեցած ազգային դրամական միավորներին: 
Եվրոյի էմիսիան/թողարկումը և շրջանառությունը կարգավորվում և 
վերահսկվում է Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) կողմից, 
որը գտնվում է Ֆրանկֆուրտում (Գերմանիա) և Կենտրոնական 
բանկերի եվրոպական համակարգի (ԿԲԵՀ) կողմից, որը բաղկացած 
է ԵՄ անդամ երկրների կենտրոնական բանկերից: ԵԿԲ-ն 
համարվում է անկախ կենտրոնական բանկ, և նրան է պատկանում 
եվրագոտում արժութային քաղաքականության որոշման բացառիկ 
իրավունքը:  ԿԲԵՀ-ը զբաղվում է թղթադրամների տպագրմամբ և 
մետաղադրամների ձուլմամբ, եվրագոտու երկրներում կանխիկ 



փողի բաշխմամբ, ինչպես նաև ապահովում է վճարային համակարգի 
գործառնությունը եվրագոտում:

1 եվրոն հավասար է 100 ցենտի (եվրացենտ, խորհրդանիշը՝ c): Եվրոյի 
բոլոր մետաղադրամները, ներառյալ հուշամետաղադրամները, ունեն 
մեկ ընդհանուր կողմ, որտեղ Եվրոպայի սխեմատիկ քարտեզի ֆոնի 
վրա նշված է մետաղադրամի արժողությունը: Մյուս` «ազգային» 
կողմում այն պետության կողմից ընտրված պատկերն է, որտեղ 
ձուլված է մետաղադրամը: Բոլոր մետաղադրամները կարող են 
կիրառվել բոլոր այն երկրներում, որտեղ եվրոն ընդունվել է որպես 
պաշտոնական արժույթ: Թողարկվում են 1 և 2 եվրո, ինչպես նաև 2, 
5, 10, 20, 50 ցենտ արժողությամբ  մետաղադրամներ: Թողարկվում են 
նաև 500, 200, 100, 50, 20, 10 և 5 եվրո արժողությամբ թղթադրամներ: 
Բարձր արժողությամբ որոշ թղթադրամներ, ինչպիսիք են 500-ը և 200-
ը, որոշ երկրներում չեն թողարկվում, բայց ամենուր համարվում են 
վճարման միջոց: 

ԵՄ-ի բոլոր անդամներն իրավունք ունեն մտնել եվրագոտի, եթե 
բավարարում են դրամավարկային քաղաքականության որոշակի 
պահանջները, ինչպիսիք են`

• ինֆլյացիայի մակարդակը չպետք է գերազանցի ԵՄ 
մասնակից երեք ամենացածր ինֆլյացիայի մակարդակ ունեցող 
երկրների միջին մակարդակը ավելի, քան 1.5%-ով,

• պետական պարտքը պետք է կազմի առավելագույնը ՀՆԱ-ի 
60%-ը,

• պետական բյուջեի պակասուրդը պետք է կազմի 
առավելագույնը ՀՆԱ-ի 3%-ը, 

• տոկոսադրույքի երկարաժամկետ դրույքները չպետք է 
գերազանցեն երեք ամենացածր ինֆլյացիայի մակարդակ 
ունեցող երկրների տոկոսադրույքների միջին մակարդակը 2%-
ով:

Տե՛ս նաև Եվրոպական միություն:

Եվրոպական խորհրդարան
Եվրոպական խորհրդարանը Եվրոպական միության օրենսդիր 
մարմինն է: Այն հիմնադրվել է 1957 թ.: Սկզբնապես խորհրդարանի 
անդամները՝ պատգամավորներն, ուղարկվում էին անդամ-
պետությունների խորհրդարանների կողմից՝ որպես ազգային 
պատվիրակներ: Սակայն 1979 թ.-ից սկսած, պատգամավորները, 

Եվրոն Եվրոպական միության 
կայքում,  տե’ս`
http://ec.europa.eu/economy_finance/
euro/index_en.htm

Եվրոպական կենտրոնական բանկ
Տե՛ս`http://www.ecb.int/home/html/
index.en.html



ի տարբերություն միջազգային այլ կազմակերպությունների 
խորհրդարանական մարմինների, ընտրվում են ԵՄ-ի անդամ-
պետությունների քաղաքացիների կողմից՝ ուղղակի և պարբերական 
ընտրությունների միջոցով: Ընտրությունները կազմակերպվում 
են հինգ տարին մեկ: ԵՄ անդամ-պետության յուրաքանչյուր 
քաղաքացի կարող է ընտրել և ընտրվել Եվրոպական խորհրդարանի 
անդամ: Խորհրդարանը կազմված է 754 պատգամավորից: Անդամ-
պետություններից ընտրվող պատգամավորների թիվը տարբեր 
է՝ կախված տվյալ պետության բնակչության թվից: Ամենաշատ 
պատգամավորներ ընտրվում են Գերմանիայից, իսկ ամենաքիչը` 
Մալթայից: Խորհրդարանում պատգամավորները միավորվում են 
ոչ թե ըստ իրենց ներկայացրած պետությունների, այլ քաղաքական 
հայացքների: Այդ նպատակով, Եվրոպական խորհրդարանի 
ներսում գործում են յոթ քաղաքական խմբավորումներ՝ Եվրոպական 
ժողովրդական կուսակցություն (ԵԺԿ), Սոցիալիստների և 
ժողովրդավարների առաջադիմական դաշինք (ՍԺԱԴ), Հանուն 
Եվրոպայի ազատականների և ժողովրդավարների դաշինք (ՀԵԱԺԴ), 
Եվրոպական պահպանողականներ և ռեֆորմիստներ (ԵՊՌ), 
Կանաչներ – Եվրոպական ազատ դաշինք (ԿԵԱԴ), Եվրոպական 
միավորված ձախեր/Հյուսիսի ձախ-կանաչներ (ԵՄՁ/ՀՁԿ), 
Եվրոպան հանուն ազատության և ժողովրդավարության(ԵԱԺ): 
Նրանցից յուրաքանչյուրը ձևավորվում է գաղափարական-
քաղաքական հիմքով: Այսպես, օրինակ, ԵԺԿ-ն միավորում է ԵՄ-ի 
անդամ-պետությունների աջ-կենտրոնամետ կուսակցությունների 
ներկայացուցիչներին, ՍԺԱԴ-ն՝ սոցիալ-ժողովրդավարներին, 
ՀԵԱԺԴ-ն՝ աջ պահպանողական և աջ ծայրահեղական եվրոսկեպտիկ 
ուժերին, ԵՊՌ-ն՝ աջ և աջ կենտրոնամետ եվրոսկեպտիկներին, 
ԿԵԱԴ-ը՝ «կանաչներին», ազգային փոքրամասնություններին, ԵՄՁ/
ՀՁԿ-ն՝ ձախ սոցիալիստներին և կոմունիստներին: 

Խորհրդարանում լինում են նաև որևէ խմբի չանդամակցող անկախ 
պատգամավորներ:

Եվրոպական խորհրդարանի կարևորագույն գործառույթներն 
են` Եվրոպական հանձնաժողովի կազմի հաստատումը, նրա 
գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը, օրենսդրությունը 
և ԵՄ-ի բյուջեի հաստատումը: Քաղաքական հարցերի մեծ մասի 
դեպքում գործում է, այսպես կոչված, որոշումների համատեղ 
ընդունման սկզբունքը, երբ Եվրոպական խորհրդարանը և ԵՄ-ի 
խորհուրդը միևնույն օրինագիծը քննարկում են առանձին-առանձին, 
իսկ տարաձայնությունները հարթում և օրենքը վերջնականապես 
ընդունում են երրորդ ընթերցման ժամանակ: Օրինաստեղծության այս 
համակարգը բավական նման է երկպալատ խորհրդարան ունեցող 
երկրների խորհրդարանների օրենսդրական գործունեությանը: 
Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն պետությունների 
խորհրդարանների, Եվրոպական խորհրդարանը չունի օրենսդրական 

Ի՞նչ են եվրոսկեպտիցիզմը և 
եվրոօպտիմիզմը:

Որտե՞ղ է իր նիստերը գումարում 
Եվրոպական խորհրդարանը:

Եվրոպական խորհրդարանը 
նիստեր գումարում է հիմնականում 
Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա), 
երբեմն՝ Բրյուսելում (Բելգիա) և 
Լյուքսեմբուրգում:

Եվրոպական խորհրդարանի 
պաշտոնական կայք
Տե՛ս`http://www.europarl.europa.eu



նախաձեռնության իրավունք: Այդ իրավունքով օժտված է միայն 
Եվրոպական հանձնաժողովը:

Տե՛ս նաև Եվրոպական հանձնաժողով, Եվրոպական միության 
ընդլայնում:

Եվրոպական հանձնաժողով
Եվրոպական հանձնաժողովը Եվրոպական միության բարձրագույն 
գործադիր իշխանությունն իրականացնող մարմինն է: ԵՄ-ի 
հիմնադիր պայմանագրերը սահմանում են, որ Հանձնաժողովը և 
նրա առանձին անդամները (հանձնակատարներ) պարտավոր են 
գործել անդամ-պետությունների կառավարություններից անկախ՝ 
առաջնորդվելով ԵՄ-ի ընդհանրական շահերով: Ի տարբերություն 
ԵՄ-ի խորհրդի, որտեղ ներկայացված են անդամ-պետությունների 
կառավարությունները, Խորհրդարանի, որը ներկայացնում 
է քաղաքացիներին, Եվրոպական հանձնաժողովը կոչված է 
պաշտպանելու ԵՄ-ի՝ որպես ամբողջական կազմավորման շահերը:

Նրա կազմի մեջ մտնում են յուրաքանչյուր անդամ-պետությունից 
մեկական հանձնակատար, որոնցից մեկը Եվրոպական խորհրդի 
կողմից ընտրվում է հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու: 
Հանձնակատարներից յուրաքանչյուրը, ինչպես պետությունների 
նախարարները, պատասխանատու է կոնկրետ ոլորտների համար: 
Հանձնաժողովի ողջ կազմը ենթակա է հաստատման Եվրոպական 
խորհրդարանի կողմից:

Չնայած խորհրդարանական կամ կիսանախագահական 
պետությունների կառավարությունների հետ բազմաթիվ 
նմանություններին, Եվրոպական հանձնաժողովն իր ձևավորման 
կարգով ու գործունեությամբ բավական տարբերվում է նրանցից: 
Հանձնաժողովն առավելապես տեխնոկրատական մարմին է: 
Օրինակ, ի տարբերություն պետությունների կառավարությունների, 
այն չի ձևավորվում Եվրոպական խորհրդարանում քաղաքական 
ուժերի դասավորության հիման վրա:

ԵՄ-ի հիմնադիր պայմանագրերը սահմանում են նաև Եվրոպական 
հանձնաժողովի պատասխանատվության մի շարք ոլորտներ՝ 
միջնաժամկետ ռազմավարությունների զարգացումը, օրինագծերի 
մշակումն ու օրենսդրական նախաձեռնությունը, ԵՄ-ի ներկայացումն 
առևտրային բանակցություններում, ներառյալ՝ միջազգային 
առևտուրը, կանոնակարգումների ու կարգավորումների կիրառումը, 
Եվրոպական միության բյուջեի տնօրինումը, կնքված պայմանագրերի 
և ընդունված օրենքների իրագործումը: Հանձնաժողովը համակարգում 



է նաև ԵՄ-ի անդամ-պետությունների կառավարությունների 
համատեղ աշխատանքը, մշակում և ԵՄ-ի խորհրդարանին է 
ներկայացնում օրենսդրական նախագծեր, առաջարկություններ 
ներկայացնում անդամ-երկրների ազգային օրենսդրությունը ԵՄ-ի 
չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ, հետևում 
անդամ-պետություններում այդ չափորոշիչների պահպանմանը: 
Հանձնաժողովի կարևորագույն խնդիրներից է նաև անդամ-
պետությունների գործադիր մարմինների հետ պարբերական 
խորհրդակցությունների անցկացումն արդյունաբերության, 
գյուղատնտեսության, հարկաբյուջետային, սոցիալական, մաքսային, 
արժութային, դրամավարկային և այլ ոլորտներում համատեղ 
գործողությունների շուրջ: 

Հանձնաժողովի վարչարարությունն իրականցվում է կոմիտալոգիայի 
(comitology) շրջանակներում: Դա Հանձնաժողովի նախագահին կից 
գործող բազմաթիվ մասնագիտացված կոմիտեների համակարգ 
է, որը հետևում է ԵՄ շրջանակներում ընդունված որոշումների 
իրականցմանը: 

Բացի դրանից, Հանձնաժողովի կառուցվածքի մեջ մտնում են գլխավոր 
դիրեկտորատները, որոնք իրենց գործունեությամբ ու խնդիրներով 
նման են պետությունների կառավարությունների կազմի մեջ մտնող 
նախարարություններին:  

Ընդհանուր առմամբ, Եվրոպական հանձնաժողովն ունի մոտ 23000-ոց 
քաղաքացիական աշխատակազմ: Նրա աշխատանքային լեզուներն 
են անգլերենը, ֆրանսերենը և գերմաներենը: Հանձնաժողովի շենքը 
գտնվում է Բրյուսելում (Բելգիա):

Տե՛ս նաև Եվրոպական խորհրդարան, Եվրոպական միություն, 
Կառավարում, Բյուրոկրատիա:

Եվրոպական միության ընդլայնում
Եվրոպական միության ընդլայնումը նրա անդամների թվի ավելացման 
գործընթացն է: Նոր անդամ-պետությունների անդամակցման 
գործընթացն սկսվել է «ներքին վեցնյակից» (Ֆրանսիա, Արևմտյան 
Գերմանիա, Իտալիա, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Լյուքսեմբուրգ), որը 
1952 թ. հիմնեց Ածխի և պողպատի եվրոպական ընկերակցությունը՝ 
ԵՄ-ի նախորդներից մեկը: 1957 թ. նրանք հիմնադրեցին նաև 
Եվրոպական տնտեսական ընկերակցությունն ու Եվրատոմը: Այդ 
ժամանակից մինչև այսօր ԵՄ-ին տարբեր ժամանակաշրջաններում 
անդամակցել են  մի շարք երկրներ՝ ԵՄ-ի անդամների թիվը 
հասցնելով 27-ի: Երբեմն ԵՄ-ի ընդլայնման գործընթացն անվանում 
են նաև եվրոպական ինտեգրացիա: 

Եվրոպական հանձնաժողովի 
պաշտոնական կայք,
տես` http://ec.europa.eu



1973 թ. Ընկերակցություններին անդամակցեցին Մեծ Բրիտանիան, 
Իռլանդիան և Դանիան, 1981թ.՝ Հունաստանը, 1986 թ.՝ Իսպանիան 
և Պորտուգալիան, 1995 թ.` Ավստրիան, Ֆինլանդիան, Շվեդիան, 
2004 թ.՝ Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, Լեհաստանը, Չեխիան, 
Սլովակիան, Սլովենիան, Հունգարիան, Կիպրոսը, Մալթան, իսկ 2007 
թ.՝ Ռումինիան և Բուլղարիան:

1967 թ. վերոնշյալ ընկերակցությունները միավորվեցին Եվրոպական 
ընկերակցության մեջ, իսկ սա էլ, իր հերթին, 1992 թ. ներառվեց 
Մաաստրիխտի պայմանագրով հիմնադրված Եվրոպական միության 
մեջ: 

1993 թ. Կոպենհագեն քաղաքում (Դանիա) անցկացված 
վեհաժողովում սահմանվեցին նաև ԵՄ-ին անդամակցության 
պաշտոնական պահանջները (Կոպենհագենյան չափանիշները): 
Դրանց համաձայն, թեկնածու-պետությունը պետք է ապահովի 
ժողովրդավարականության, մարդու իրավունքների հարգանքի և 
ազատությունների, իրավական պետության սկզբունքները, ունենա 
մրցունակ և ԵՄ-ի ընդհանուր շուկայի մրցակցությանը դիմակայելու 
պատրաստ շուկայական տնտեսություն, պետք է ընդունի 
ԵՄ-ի իրավական «ժառանգությունը»՝ իրավական ընդհանուր 
կանոններն ու ստանդարտները (acquis communautaire): Այդ 
պահանջները հարստացվել են նաև 2000թ. Նիցցայում Եվրոպական 
խորհրդի նիստում և ներկայում ներառում են նաև պետական 
կառավարման ժողովրդավարական համակարգի գործառնությունը` 
հատուկ ուշադրություն դարձնելով ընտրական գործընթացին, 
պետական կառավարման ինստիտուտների գործունեության 
անկախությանը, պատասխանատվությանը, արդյունավետությանը, 
հրապարակայնությանը, իրավական համակարգի հարմարեցմանը, 
կոռուպցիայի դեմ պայքարին, երեխաների պաշտպանության 
ինստիտուտների զարգացմանը, կանանց ու երեխաների առևտրի դեմ 
պայքարին և սեռերի հավասարությանը:

Նշված պահանջները բավարարող երկիրը կարող է անդամակցության 
հայտ ներկայացնել ԵՄ Խորհրդին, որից հետո նա պետք է լրացնի 
անհատական հարցաթերթ: Վերջինիս տեղեկությունների հիման 
վրա Եվրոպական հանձնաժողովը կարծիք է կազմում թեկնածու-
պետության վերաբերյալ և համապատասխան եզրակացություն 
ներկայացնում ԵՄ Խորհրդին: Դրանից հետո Խորհուրդը, 
Հանձնաժողովի հետ խորհրդակցելուց և ԵՄ խորհրդարանի 
համաձայնությունն ստանալուց հետո, միաձայն քվեակարգով 
(յուրաքանչյուր անդամ-պետություն ստանում է վետոյի իրավունք) 
որոշում է ընդունում թեկնածու-պետության անդամակցության 
մասին:

Մեղավորության կամ անմեղության 
հարցը երդվ յալ ա տե նա կալ նե-
րը լուծում են գործի դատական 
քննության ավարտին խորհր դակ ցա-
կան առանձին սենյակում։ Որոշումն 
ընդունվում է քվեարկության միջոցով 
ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յամբ։ Հա վա-
սար ձայ նե րի դեպ քում ըն դուն վում է 
այն կար ծի քը, ո րը խո սում է հօ գուտ 
ամ բաս տան յա լի։

Բացի երդվյալ ատենակալների 
դատարանից կան նաև 
արդարադատությանը ժողովրդի 
մասնակցության այլ ձևեր, օրինակ՝ 
գերմանական «շոֆենների» 
ինստիտուտը և խորհրդային 
«ժողովրդական ատենակալների» 
ինստիտուտը։ 

Ի՞նչ հարցեր է պարունակում երդվ յալ 
ա տե նա կալ նե րին հանձն ված հար ցա-
թեր թի կը։

Երդվյալ ատենակալներին հանձնված 
հարցաթերթիկը պա րու նա կում է 
հետևյալ հար ցադ րումն ե րը. ա) արդ յոք 
տե ղի՞ է ու նե ցել ամ բաս տան յա լին մե-
ղադ րե լու ա ռիթ հան դի սա ցած դեպ քը. 
բ) մե ղա վոր է՞, թե՞ ան մեղ ամ բաս տան-
յա լը՝ ըստ մե ղադ րան քի ա ռար կա յի։



ԵՄ-ին անդամակցության հիմնապայմաններից ամենավիճելին 
դեռևս Մաաստրիխտի պայմանագրով սահմանված «եվրոպական 
պետություն» լինելու պահանջն է: Չկա «եվրոպական պետության» 
որևէ պաշտոնական սահմանում: Այդ իսկ պատճառով ժամանակին 
բացառվել են Մարոկկոյի և Իսրայելի անդամակցությունները, սակայն 
փոխարենը Կիպրոսը, աշխարհագրորեն համարվելով ասիական, 
Եվրոպայի հետ պատմական, մշակութային և քաղաքական սերտ 
փոխկապակցվածության շնորհիվ համարվեց «եվրոպական» և 
դարձավ ԵՄ-ի անդամ: Նույնկերպ Թուրքիան երկար ժամանակ 
համարվում էր ոչ եվրոպական՝ տարածքի փոքր մասով լինելով 
Եվրոպայում, մեծ մասով՝ Փոքր Ասիայում: Սակայն հետագայում 
նա ևս ստացավ այդպիսի կարգավիճակ՝ իրավունք ստանալով 
անդամակցության հայտ ներկայացնել ԵՄ-ին: Այդուհանդերձ, 
Թուրքիայի հետ բանակցությունները համարվում են բաց՝ դրանց 
արդյունքը նախապես որոշված չէ:

Բացի դրանից, ԵՄ-ի որոշ անդամներ տարածքներ ունեն նաև 
Եվրոպայի սահմաններից դուրս (օրինակ, ֆրանսիական Գվինեան): 

Այդուհանդերձ, նաև «ոչ եվրոպական» պետություններն 
ունեն հնարավորություն՝ ԵՄ-ի հետ ունենալու ինտեգրման 
որոշակի մակարդակ (օրինակ, ազատ առևտրի գոտի): Այդպիսի 
հնարավորություն տալիս է, օրինակ, «Արևելյան գործընկերություն» 
ծրագիրը:

Տե՛ս նաև Եվրոպական հանձնաժողով, Եվրոպական խորհրդարան, 
Վետո, Ազատ առևտրի գոտի, Առևտրային համաձայնագիր:

Երդվյալ ատենակալների դատարան
Դատարանի կազմակերպման ժողովրդավարական ձև է, որը 
հնարավորություն է տալիս ժողովրդի ներկայացուցիչներին 
անմիջապես մասնակցելու արդարադատության իրականացմանը։ 
Դասական տարբերակով այդ դատարանը գործում է առանձին 
պետական դատավորի և օրենքով սահմանված թվով ատենակալների 
կազմով (6-ից մինչև 12)։  Դատական նիստի սկզբում ատենակալներն 
իրենց կազմից ընտրում են ավագ՝ իրենց աշխատանքները 
ղեկավարելու համար։ Որոշ երկրներում նրանք նաև երդում են տալիս։ 

Կողմերի վիճաբանությունից 
հետո դատարանի 
նախագահը ատենակալների 
ավագին տալիս է 
հարցաթերթիկ և 
բացատրում` ա) քննվող 



գործի էական հանգամանքները և հանցագործությանը վերաբերող 
օրենքները, բ) ապացույցների գնահատման ընդհանուր իրավական 
հիմքերը։ Այնուհետև, երդվյալների կազմն առանձնանում է` որոշում 
ընդունելու համար։ Արդարացման վերդիկտի դեպքում` դատարանն 
անմիջապես ազատում էր ամբաստանյալին, իսկ մեղադրականի 
դեպքում` լսում է դատախազի եզրակացությունը, այնուհետև` 
կայացնում դատավճիռ։ 

Երկպալատ  համակարգ
Աշխարհում խորհրդարանները կառուցված են երկու համակարգերով՝ 
միապալատանի և երկպալատանի։ Միապալատանի է, օրինակ, 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը։ Երկպալատանի 
խորհրդարաններում (վերին և ստորին պալատներ) ամեն մի պալատ 
ունի իր կազմավորման կարգը և երբեմն նաև տարբեր իրավասություն։ 
Ավանդաբար ստորին պալատները ընտրվում են ժողովրդի կողմից 
որոշակի ժամկետով և արտահայտում են հասարակական կարծիքի 
փոփոխությունները։ Վերին պալատները երկրների մի մասում 
ընտրովի են, մյուսներում՝ նշանակովի։ Կան նաև խառը՝ նշանակովի-
ընտրովի կարգով ձևավորվող վերին պալատներ։ Ստորին 
պալատների ամբողջ կազմը ընտրությունների արդյունքում փոխվում 
է միանգամից։ Որոշ երկրներում վերին պալատի կազմը փոփոխվում է 
ոչ թե միանգամից, այլ օրենքով սահմանված համամասնություններով 
մաս առ մաս։ Նման կարգը կոչված է ապահովելու օրենսդիր 
իշխանության համակարգի կայունությունը։ Խորհրդարանների 
պալատները կարող են լինել իրավահավասար և ոչ իրավահավասար։ 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ 
Երկրորդ աշխարհամարտը (սեպտեմբեր 1, 1939 թ. – սեպտեմբեր 
2, 1945 թ.) մարդկության պատմության մեջ ամենախոշոր 
պատերազմն էր երկու ռազմաքաղաքական կոալիցիաների՝ մի 
կողմից, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի, իսկ մյուս կողմից, 
Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, ԽՍՀՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև: Դրանում 

Երկպալատանի կառուցվածք 
ունեն, օրինակ, Անգլիայի, ՌԴ-ի, 
ԱՄՆ-ի խորհրդարանները։ ԱՄՆ-ի 
խորհրդարանը՝ կոնգրեսը, կազմված 
է սենատից՝ վերին պալատ և 
ներկայացուցիչների պալատից։

Ինչպե՞ս են կոչվում Ռուսաստանի 
Դաշնության խորհրդարանի 
պալատները և ինչպե՞ս են դրանք 
ձևավորվում։ 

Ի՞նչ կառուցվածք ուներ Հայաստանի 
առաջին Հանրապետության առաջին 
խորհրդարանը։

Առաջին հանրապետության առաջին 
խորհրդարանը՝ Հա յաս տա նի 
խոր հուր դը միապալատ, նշա-
նա կո վի մար մին էր՝ կազմ ված 46 
պատգամավորներից։ Կու սակ ցական 
պատ գա մա վո րներին նշանակում էին 
խորհրդարանական կու սակ ցութ-
յունների բարձ րա գույն մար մի նները։ 
Ազ գա յին հատ կա նի շով ձևա վոր ված 
խմբակ ցութ յուն նե րի ան դամն ե րին 
նշա նա կում էր տվյալ ազ գութ յան հա-
յաս տան յան կամ Երևա նի խոր հուր դը, 
իսկ ան կու սակ ցա կան պատ գա մա վոր-
նե րին՝ Երևան քա ղա քի ինք նա կա-
ռա վար ման մար մի նը՝ քա ղա քա յին 
խոր հուր դը։



ներգրավված էին 61 պետություն (աշխարհի բնակչության 80%-ը): 
Ռազմական գործողություններ ծավալվել են երեք մայրցամաքներում 
և չորս օվկիանոսներում: Միակ պատերազմն է, որի ժամանակ 
բացահայտորեն օգտագործվել է միջուկային զենք: Պատերազմը խլել 
է շուրջ 60 մլն. մարդու կյանք, պատճառել ահռելի նյութական վնաս:

Սկզբնապես ԱՄՆ-ը և ԽՍՀՄ-ը հայտարարել էին չեզոքություն: 
Սակայն 1941 թ. հունիսի 22-ին Գերմանիան առանց պատերազմ 
հայտարարելու հարձակվեց ԽՍՀՄ վրա: Քիչ անց ԽՍՀՄ-ին 
պատերազմ հայտարարեցին Գերմանիայի դաշնակիցները: Դրանով 
սկսվեց Հայրենական մեծ պատերազմը: Իսկ 1941 թ. դեկտեմբերի 7-ին 
Ճապոնիան հարձակվեց ամերիկյան Պերլ Հարբոր ռազմածովային 
հենակայանի վրա: Ճապոնիայի դաշնակիցները ևս պատերազմ 
հայտարարեցին ԱՄՆ-ին: Այդկերպ ԽՍՀՄ-ը և ԱՄՆ-ը ներքաշվեցին 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեջ:

Հայերը գործուն մասնակցություն են ունեցել պատերազմին: ԽՍՀՄ 
դրոշի տակ զորակոչվել են շուրջ 600 հզ. հայորդիներ, կազմավորվել 
էին հայկական 6 դիվիզիաներ, որոնցից «Թամանյանը» մասնակցեց 
նաև Բեռլինի գրավմանը: 

Գերմանիան ևս ծառայության էր վերցրել հայ տարագիր գործիչներին.

ստեղծվել էր «Հայկական ազգային խորհուրդ», իսկ հայ 
ռազմագերիներից կազմավորվել էր 18 հզ.-ոց հայկական լեգեոնը՝ 
այդկերպ, մի կողմից, փրկելով նրանց կյանքը, մյուս կողմից, դա 
դիտելով որպես ապագա անկախ Հայաստանի ազգային բանակի 
հիմք։

 Տե՛ս նաև Համաշխարհային պատերազմ, Պատերազմ:

«Երրորդ աշխարհ»
«Երրորդ աշխարհ» տերմինն ի հայտ է եկել XX դ. երկրորդ կեսին՝ 
որպես աշխարհագրական սահմանում, որը վերաբերում է «սառը 
պատերազմին» ուղղակի մասնակցություն չունեցած երկրներին: 
«Առաջին աշխարհը» ներառում էր կապիտալիստական և ՆԱՏՕ-ի հետ 
համագործակցող երկրները, «Երկրորդ աշխարհը»՝ կոմունիստական 
և ԽՍՀՄ հետ համագործակցողներին: Ընդհանուր առմամբ, «երրորդ 
աշխարհը» տնտեսապես թույլ զարգացած երկրներին տրվող 
հավաքական անվանումն է: Այն ներառում է Աֆրիկայի, Լատինական 
Ամերիկայի և Ասիայի երկրների մեծ մասը: Այդուհանդերձ, այս 
հարցում կան որոշ բացառություններ, ինչպիսիք են, օրինակ, 
Շվեյցարիան և Ավստրալիան, որոնք համարվում են հարուստ, 
բարեկեցության բարձր մակարդակ ունեցող երկրներ: 

107 հայորդի արժանացավ 
ամենաբարձր՝ ԽՍՀՄ հերոսի 
կոչման, 27-ը՝ Փառքի 3-րդ 
աստիճանի շքանշանների, 
70 հզ. հայ մարտիկներ ու 
հրամանատարներ պարգևատրվեցին 
շքանշաններով ու մեդալներով: 
63 հայ գեներալներ ղեկավարում 
էին խոշոր զորամիավորումներ: 
Հայ զորահրամանատարներից 4-ն 
արժանացան մարշալի կոչման:
Ֆաշիզմի դեմ պայքարեցին նաև 
Սփյուռքի մոտ 1,5 մլն. հայեր: 
Հայրենիքի և Սփյուռքի հայերի 
համախմբմանը մեծապես աջակցեց 
Հայաստանյայց առաքելական 
եկեղեցին:

Ի՞նչ նպատակով սանձազերծվեց 
Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմը:

«Մայր Հայաստան» զինվորական 
թանգարան
Տե՛ս`http://www.mayrhayastan.am/



«Սառը պատերազմի» և Արևմուտք (ՆԱՏՕ)-Արևելք (Վարշավյան 
պակտի կազմակերպություն) հակամարտության ավարտից 
հետո «երրորդ աշխարհ» տերմինն աստիճանաբար կորցրեց իր 
նշանակությունը քաղաքական և գիտական շրջանակներում: 
Նախկինում այդ տերմինով բնորոշվող երկրներին անվանում են 
զարգացող երկրներ: Ավելին, եթե «երրորդ աշխարհ» տերմինի տակ 
նախկինում հասկանում էին հակամարտող դաշինքներին չմիացած 
երկրներին, ապա այսօր «զարգացող երկրներ» ասելով՝ հասկանում են` 
պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացածության մակարդակը: 
Համարում են նաև, որ համաշխարհայնացման գործընթացների 
ազդեցության տակ նախկին «առաջին» և «երրորդ» աշխարհների 
երկրների միջև զարգացածության մակարդակների տարբերությունը 
գնալով խորանում է:

Տե՛ս նաև Զարգացող երկիր:

Զանգվածային լրատվության միջոցներ
Զանգվածային լրատվության միջոցները (ԶԼՄ) մի համակարգ է, 
որը տեղեկատվության տարբեր միջոցներով (ձայնային, խոսքային, 
տեսողական) ապահովում է բնակչության տեղեկատվություն 
ստանալու իրավունքը, ինչպես նաև իրականացնում է 
հասարակական-քաղաքական տարբեր սուբյեկտների, դրանց և 
պետական կառավարման համակարգի միջև կապը: ԶԼՄ-ները ոչ 
միայն իրականացնում են տեղեկության փոխանցման, այլև կարծիքի 
ձևավորման, պրոպագանդայի գործառույթներ: 

«Զանգվածային» տերմինը ենթադրում է, որ ԶԼՄ-ների արտադրանքի 
սպառողները բազմություն են ներկայացնում: Եվ եթե ոմանք ԶԼՄ-
ներին համարում են «զանգվածների թմրադեղ», մյուսները պնդում են, 
որ դա մարդկային հասարակության կենսական ոլորտ է: ԶԼՄ-ների 
միջոցով հնարավորություն է ստեղծվում վերլուծելու և ավելի խորն 
ըմբռնելու մեկ այլ մշակույթ և դրա կրողներին, իրազեկել սեփական 
հասարակության ամենատարբեր խմբերին ու շերտերին հուզող 
խնդիրներին, դրանց վերաբերյալ տարատեսակ գնահատականներին, 
այսինքն՝ ընդհանուր առմամբ, ավելի լավ ճանաչել շրջապատող 
աշխարհը: Մարդու տեղեկացվածության իրավունքի տեսանկյունից 
արժեքավոր և հզոր այս կարողությամբ է բացատրվում, թե ինչու է 
այդքան կարևորվում զանգվածային լրատվական դաշտը: 

ԶԼՄ-ի շարքին են դասվում տպագիր մամուլը, ռադիոն, 
հեռուստատեսությունը, համացանցը, տեսա- և ձայնային 
երիզները, գրքերն ու գրքույկները: Համացանցի առաջացման և 
զարգացման շնորհիվ զանգվածային լրատվությունը դարձավ 
էլ ավելի «զանգվածային»՝ ջնջելով տարածության և ժամանակի 



սահմանները, հնարավորություն տալով մարդկանց արագորեն 
տեղեկություն ստանալ աշխարհի մեկ այլ անկյունում տեղի 
ունեցած իրադարձության մասին, ընդլայնվեցին տեղեկատվության 
փոխանակության աշխարհագրությունն ու հնարավորությունները: 
«Ինտերնետացման» արդյունքում աստիճանաբար իշխող է 
դառնում համացանցային լրատվությունը: Ի հայտ եկան նաև զուտ 
համացանցային լրատվամիջոցներ, որոնք այսօր գնալով աճող 
հեղինակություն և ճանաչում են ձեռք բերում՝ մարտահրավեր նետելով 
ավանդական լրատվամիջոցներին: Նրանց առավելություններից մեկը 
դարձել է նորությունների առցանց (on-line) հրապարակումը, մինչդեռ 
ավանդական լրատվամիջոցների հրապարակումներն ունեն որոշակի 
ու կոնկրետ պարբերականություն: Համացանցային լրատվական 
դաշտում իրենց տեղն ունենալու նպատակով այսօր արագորեն աճում 
է նաև ավանդական լրատվամիջոցների համացանցային կայքերի 
թիվը:

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը զանգվածային 
լրատվությունը սահմանում է որպես անսահմանափակ թվով անձանց 
համար հասանելի տեղեկատվության տարածում, որի հիմնական 
նպատակն է ապահովել մարդու սահմանադրական իրավունքը՝ 
ազատորեն, անկախ պետական սահմաններից՝ փնտրելու, ստանալու 
և տարածելու տեղեկություններ ու գաղափարներ: 

Տե՛ս նաև Մամուլ, Տպագիր մամուլ, Չորրորդ իշխանություն:

Զանգվածային ոչնչացման զինատեսակներ
Տարբերում են երեք տեսակներ`քիմիական, կենսաբանական և 
միջուկային (ատոմային): ԶՈԶ տեսակներին բնորոշ են մահացու 
մեծ հնարավորություններն ու ազդեցության տարածքների 
ընդարձակությունը: Ազդեցության օբյեկտներ կարող են լինել ինչպես 
ռազմավարական ենթակառուցվածքները, այնպես էլ շրջակա 
միջավայրը: Ըստ որում, այդ վնասակար հետևանքը կարող է լինել 
և՛ անմիջապես ներգործող, և՛ երկարատև: Առաջինի օրինակներ են 
պայթյունի ալիքը, լուսային ուժեղ ճառագայթումը, բարձր էներգետիկ 
մասնիկների հոսքը, էլեկտրամագնիսական իմպուլսը, արհեստական 
ցունամիները և երկրաշարժերը:

Երկարատև ազդեցության օրինակներ են միջուկային պայթյունի 
տեղում շրջակա միջավայրի աղտոտումը և այդ տեղանքում 
ռադիոակտիվ ֆոնի կտրուկ բարձրացումը: Քիմիական ԶՈԶ 
հետևանքներն են թունավորումը, օդի, ջրի, հողի քիմիական 
աղտոտումը, որոնց տևողությունը կախված է թունավորման միջոցի 
տեսակից և օդերևութաբանական պայմաններից:

«Մամուլում երբեք մի տպիր այն, ինչը 
չի կարող հասկանալ քո աղախինը»:
Ջոզեֆ Պուլիցեր (1847-1911 թթ.), 
լրագրողական «դեղին մամուլ» ժանրի 
հիմնադիր

«Թերթը տպագիր մարմին է, որը 
տարբերություն չի տեսնում հեծանվի 
ընկնելու և քաղաքակրթության 
կործանման միջև:»:
Ջորջ Բեռնարդ Շոու (1856-1950 թթ.), 
բրիտանացի գրող, աշխարհահռչակ 
թատերագիր



Միջուկային զենքը պայթուցիկ սարք է, որն իր կործանիչ ուժն 
ստանում է միջուկային ռեակցիաների արդյունքում: Միջուկային կամ 
ջրածնային ռումբերի պայթյունի ուժը կարող է հազարավոր անգամներ 
գերազանցել սովորական պայթուցիկների ուժը։ Պատմության մեջ 
պատերազմի ընթացքում միայն երկու անգամ է միջուկային զենք 
օգտագործվել, երկուսն էլ ԱՄՆ-ի կողմից Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմի ժամանակ, երկուսն էլ Ճապոնիայի դեմ։ 

Սակայն հետագայում ռազմական փորձարկումների ժամանակ 
իրականացվել է շուրջ 2000 պայթյուն։ Աշխարհում միայն մի քանի 
պետություններ ունեն միջուկային զենք՝ ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, 
Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան (նրանք բոլորը ՄԱԿ 
Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են), ինչպես նաև 
Հնդկաստանը, Պակիստանը և Հյուսիսային Կորեան: Բացի նրանցից, 
թեև Իսրայելը ժխտում է դա, ենթադրում են, որ նա ևս ունի միջուկային 
զենք։

Միջուկային ԶՈԶ ստեղծման օրվանից` Միջազգային 
քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկը հանդիսացել է` 
դրանց տիրապետման և օգտագործման վերահսկողությունը։

Քիմիական զենքը կիրառվում է հրթիռների, ավիացիոն ռումբերի 
միջոցով: Այս զինատեսակների կիրառումը մի քանի անգամ արգելվել 
է տարբեր միջազգային պայմանագրերով, ինչպիսիք են`



 -    1925թ. Ժնևի արձանագրությունը,

- 1989թ. Հաագայի կոնվենցիան, որն արգելում է այն 
զինատեսակների կիրառումը, որոնց միակ նշանակությունը 
հակառակորդի կենդանի ուժի թունավորումն է,

- 1993թ. քիմիական զենքի մշակումը, արտադրությունը, 
կուտակումը և կիրառումն արգելող կոնվենցիան:

Կենսաբանական զենքերը պաթոգեն միկրոօրգանիզմներ են կամ 
դրանց խառնուրդները, վարակներ, թունավոր բակտերիաներ, 
վարակված կենդանիներ, ինչպես նաև դրանց առաքման միջոցներ 
(հրթիռներ, ավտոմատ աերոստատներ, ավիացիա), որոնք 
նախատեսված են հակառակորդի կենդանի ուժի, գյուղատնտեսական 
կենդանիների, մշակաբույսերի, ինչպես նաև որոշ տեսակի 
ռազմական միավորների և սարքավորումների ոչնչացման համար: 
Այս զինատեսակը ևս արգելված է 1925թ. Ժնևյան արձանագրությամբ:

Տե՛ս նաև Պատերազմ, Համաշխարհային պատերազմ, «Սառը 
պատերազմ», Միջուկային էներգիա:

Զարգացման քաղաքականություն
«Զարգացման քաղաքականություն» անվանումն ընդհանրական 
բնորոշում է հանդիսանում պետական այն ծրագրերի համար, որոնք 
ուղղված են երկրում քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական 
պայմանների բարելավմանը: Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմից հետո պատերազմի հետևանքները վերացնելու, 
քայքայված տնտեսությունները կարգի բերելու նպատակով 
պետությունները ոչ միայն ապավինում էին սեփական ուժերին, 
այլև փորձում էին այդ խնդիրները կարգավորել միասնաբար՝ 
տարբեր երկրներում զարգացման քաղաքականության ծրագրեր 
իրականացնելով: Զարգացման քաղաքականությունը որպես 
պետական պաշտոնական քաղաքականություններից մեկն առաջին 
անգամ հռչակվել է դեռևս «սառը պատերազմի» ժամանակ և դրսևորվել 
«Տրումենի դոկտրինով», որով հայտարարվեց ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 
մասին ՆԱՏՕ-ն՝ որպես մասնակից-պետությունների փոխօգնության 
միջոց: Այդ դոկտրինն էր հենց ներառում արևմտաեվրոպական մի 
շարք երկրներին ամերիկյան ֆինանսատնտեսական աջակցության 
մասին դրույթը: Ժամանակի ընթացքում առավել զարգացած 
երկրներից ձևավորվեց նաև դոնոր պետությունների մի խումբ, որը 
տիրապետում էր պետությունների զարգացմանն աջակցության 
ֆինանսական, տեխնիկական և այլ միջոցների:

Տե՛ս նաև Համագործակցություն զարգացման ոլորտում:



Զարգացող երկիր
Զարգացող երկիր հասկացությունը եկավ փոխարինելու նախկինում 
տարածում գտած թույլ զարգացած երկիր հասկացությանը: 
Ներկայումս համաշխարհային տնտեսության մեջ երկրները 
բաժանվում են ենթախմբերի՝ զարգացած և զարգացող երկրներ: 
Հատուկ ենթախմբով առանձնացնում են նաև անցումային և նոր 
արդյունաբերական երկրների խումբը: Իրականում անցումային 
երկրները նույնպես համարվում են զարգացող երկրներ, պարզապես, 
դրանց հաճախ առանձնացնում են՝ ելնելով տնտեսության 
զարգացման համակարգից և առանձնահատկություններից: Նոր 
արդյունաբերական երկրներ համարվում են այնպիսի զարգացող 
երկրները,  որոնք շատ կարճ ժամանակահատվածում ագրարային 
երկրներից վերածվել են ժամանակակից արդյունաբերություն 
ունեցող երկրների: Այսպիսով, Զարգացող երկրներն իրենց հերթին 
կարող են ունենալ ենթահամակարգեր:  Զարգացող երկրների 
շարքում կարելի է առանձնացնել առավել աղքատ երկրներին, որոնք 
հիմնականում գտնվում են Աֆրիկայի հարավում: Մյուս ենթախմբում 
կարելի է առանձնացնել համեմատաբար հարուստ երկրներին, 
որոնք հիմնականում գտնվում են Լատինական Ամերիկայում 
և Հարավ-Արևելյան Ասիայում: Եթե նախկինում զարգացող 
երկրները զգալի նշանակություն չունեին համաշխարհային 
տնտեսության մեջ, ապա 1950-ական թվականներից նկատվեց 
դրանց դերի ավելացում: Զարգացող երկրների տեղն ու դերը առավել 
մեծացավ համաշխարհային տնտեսություն մեջ սկսած 1990-ական 
թվականներից: 

Տե՛ս նաև «Երրորդ աշխարհ»:

Զինանշան
Զինանշանը տարբերիչ նշան է, որը համարվում 
է պետության պաշտոնական խորհրդանիշը։ 
Օրենքով սահմանված կարգով այն պատկերվում 
է դրոշների, դրամանիշների, կնիքների, 
պաշտոնական փաստաթղթերի և շինությունների 
վրա։ Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունը սահմանում է, որ Հայաստանի 
Հանրապետության զինանշանն է. կենտրոնում՝ 
վահանի վրա, պատկերված են Արարատ լեռը` Նոյյան տապանով, և 
պատմական Հայաստանի չորս թագավորությունների զինանշանները։ 
Վահանը պահում են արծիվը և առյուծը, իսկ վահանից ներքև 
պատկերված են սուր, ճյուղ, հասկերի խուրձ, շղթա և ժապավեն։ 
Զինանշանի մանրամասն նկարագրությունը սահմանվում է օրենքով։ 
Դա թելադրված է զինանշանի հատուկ կարևորությամբ, ինչպես նաև 

Հայաստանի առաջին 
հանրապետության զինանշանը

 

Հայաստանի երկրորդ՝ խորհրդային 
հանրապետության զինանշանը
 

Հայաստանի երրորդ 
հանրապետության զինանշանը
 



դրա հնարավոր աղավաղումների վտանգով։ Բացի այդ, պետության 
խորհրդանիշերը դժվար փոփոխելի պետք է լինեն, որպեսզի ձևավորեն 
կայուն պետական ավանդույթներ, պետական խորհրդանիշերի 
նկատմամբ սերնդից սերունդ փոխանցվող հարգալից վերաբերմունք։

Պետական զինանշանը պատկերվում է կառավարական շենքերի 
ճակատային մասերում, դրամների, ձևաթղթերի, կնիքների վրա և 
այլուր։ Դրա գունավոր տարբերակը պատկերվում է Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների, Նախագահի հրամանագրերի 
և կարգադրությունների, կառավարության որոշումների, 
դատարանների ակտերի և այլ իրավական ակտերի վրա։ Զինանշանն 
ունի նաև իր տեղադրման վայրեր։ Օրինակ՝ զինանշանի պատկերը 
տեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի 
անցագրային կետերում։

Զինապարտություն
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի 
պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը։ Այդպիսով, 
զինապարտությունը քաղաքացու` սահմանադրությամբ սահմանված 
իրավական պարտականությունն է։ Սահմանադրության հիման վրա 
«Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 
սահմանում է, որ 18-27 տարեկան արական սեռի յուրաքանչյուր 
քաղաքացի զորակոչվում է պարտադիր 24 ամսվա զինվորական 
ծառայության։ 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը՝ զինված ուժերի 
գերագույն գլխավոր հրամանատարը, տարին երկու անգամ՝ ապրիլ-
հունիս և հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, հրամանագրով 
զորակոչ է հայտարարում։ Բոլոր զորակոչիկներն անցնում են 
բժշկական քննություն։ Զինվորական ծառայությունից ազատվում է 
այն զորակոչիկը, որը բժշկական հանձնաժողովի կողմից ճանաչվում 
է ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար։ 

Զինծառայության սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 
զինծառայողները զինված ուժերի շարքերից զորացրվում են, 
սակայն դրանով հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցելու 
նրանց պարտականությունը չի ավարտվում։ Նրանք դառնում են 
պահեստային զինապարտներ, ովքեր զորակոչի դեպքում պարտավոր 
են ներկայանալու ծառայության։  

Տե՛ս նաև Բանակ, Զորք, Գերագույն գլխավոր հրամանատար:

Հին հունական Սպարտա 
պետությունում բոլոր արական 
սեռի սպարտացիները 7 
տարեկանից անցնում էին հատուկ 
պատրաստվածություն պետական 
ռազմական դպրոցներում, մինչև 20 
տարին լրանալը։ Այնուհետև նրանք 
մինչև 60 տարին համարվում էին 
զինապարտ։ Նրանք իրավունք չունեին 
ունենալու ոսկի և արծաթ։

1. Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիները մինչև ո՞ր տարիքն են 
համարվում զինապարտ ։
2. Ինչո՞ւ է զինված ուժերում 
ծառայությունը համարվում սրբազան 
պարտք։

Հայաստանի Հանրապետությունում 
ովքե՞ր ունեն զինծառայության 
տարկետման իրավունք ։
Տարկետում տրվում է 
կառավարության կողմից 
հաստատված ցուցակում ընդգրկված 
պետական բարձրագույն կամ 
միջնակարգ մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների 
ցերեկային ուսուցման ուսանողներին։

ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության կայքը, տե՛ս՝ http://
www.mil.am



Զորք 
Զորքը զինվորական ստորաբաժանումների, միավորումների 
հավաքական անվանումն է: Դրանք իրենց միասնությամբ կազմում 
են պետության տարատեսակ զինված ուժերը (ցամաքային, 
ռազմաօդային, ռազմածովային և այլն), որոնցից յուրաքանչյուրը, իր 
հերթին, բաղկացած է զորատեսակներից, հատուկ զորքերից, ղեկավար 
(հրամանատարական) մարմիններից և թիկունքի ծառայությունից: 
Ռազմապաշտպանական զինված ուժերը (ԶՈՒ) կազմում են բանակի 
մաս, որը կիրառվում է հակառակորդի դեմ՝ նրան զսպելու կամ նրա 
գործողությունները հակադարձելու համար:

Ցամաքային զորքերը բաղկացած են հետևակից, հրետանուց, կապի 
զորքերից, տանկային զորամիավորումներից, ճարտարագիտական 
(ինժեներական) և այլ զորքերից: Ցամաքային զորքերն ունեն նաև 
դեսանտային ստորաբաժանումներ (գրոհային ու պարաշյուտային 
զորամասեր), բժշկական, մատակարարման (ինտենդանտային) և 
հետախուզական ստորաբաժանումներ, ռազմական ոստիկանություն: 
Տեխնիկական զորամասերը մյուս զորքերին մատակարարում 
են տեխնիկական անհրաժեշտ միջոցներ, իսկ տրանսպորտային 
զորամասերը նախատեսված են ռազմափոխադրական 
ինքնաթիռներով և ուղղաթիռներով, դեսանտային ավտոմեքենաներով 
զորքերն արագ տեղափոխելու համար:

Ռազմաօդային ուժերը ներառում են մարտական և 
ուսումնամարտական ուղղաթիռներ ու ինքնաթիռներ (ռմբակոծիչ, 
կործանիչ, հետախուզական, տրանսպորտային) և դրանք սպասարկող 
ու ղեկավարող անձնակազմերը: Մարտական ինքնաթիռներն 
օգտագործվում են և՛ պաշտպանության, և՛ հարձակման ժամանակ` 
թշնամու զինվորներին, ամրություններն ու ռազմանավերը 
ռմբակոծելու, ռազմաօդային ուժերը վնասազերծելու և տեղանքը 
հետախուզելու համար: 

Ռազմածովային ուժերն օգտագործվում են հակառակորդի 
ռազմանավերը, սուզանավերն ու ավիակիրները հայտնաբերելու և 
ոչնչացնելու, ինչպես նաև ցամաքային նշանակետերը խոցելու համար: 
Դրանցում կան նաև զորք ու տանկեր փոխադրող դեսանտանավեր, 
բեռներ ու սարքավորումներ տեղափոխող նյութատեխնիկական 
ապահովման նավեր: 

Բացի ռազմապաշտպանական գերատեսչությունից, զորքեր 
ունենում են նաև պետական այլ գերատեսչություններ՝ ներքին 
գործերի, ազգային կամ պետական անվտանգության, արտակարգ 
իրավիճակների, կապի և այլն:

Աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններն, այդ թվում՝ չեզոք 



պետությունների մեծ մասն ունեն մշտական բանակներ: 
Բացառություն են կազմում այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք 
են` Կոստա Ռիկան, Լիխտենշտեյնը: Սակայն անգամ այդպիսի 
պետություններն ունեն հասարակարգի պահպանման համար 
նախատեսված զինված ստորաբաժանումներ՝ քաղաքացիական 
գվարդիա կամ ոստիկանական զորքեր: 

Հայաստանը մեկն է աշխարհի ամենահին ռազմական պատմություն 
ունեցող երկրներից: Ուժեղ և արդյունավետ զինված ուժերի 
առկայությունը մշտապես եղել է հայոց պետականության և 
բնակչության անվտանգության ապահովման անհրաժեշտ պայմանն 
ու երաշխավորը:

Ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության ԶՈՒ-ն կազմավորվել 
են 1992 թ. հունվարի 28-ին, երբ դեռ շարունակվում էր Արցախյան 
ազատամարտը: 

Հայաստանի Հանրապետության «Զինապարտության մասին» օրենքի 
համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության ԶՈւ-ն համալրում 
են 18 տարին լրացրած երիտասարդների զինակոչի, ինչպես 
նաև պայմանագրային ծառայության միջոցով, իսկ ժամկետային 
ծառայությունը սահմանված է 2 տարի:

Հայաստանի Հանրապետության ԶՈւ-ն կազմված են ցամաքային  
զորքերից, ռազմաօդային ուժերից, hակաօդային պաշտպանության և 
սահմանապահ զորքերից:

Հայաստանի Հանրապետության ԶՈւ-ի Գերագույն գլխավոր 
հրամանատարը Հանրապետության Նախագահն է, ԶՈՒ-ն 
գլխավորում է Պաշտպանության նախարարը:

Արցախի Հանրապետությունն ունի Պաշտպանության բանակ: 
Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դոկտրինի համաձայն, 
Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Արցախի 
բնակչության անվտանգության երաշխավորը:

Տե՛ս նաև Բանակ, Պատերազմ, Պատերազմի իրավունք:

Միջազգային ի՞նչ խաղաղապահ 
առաքելությունների են մասնակցում 
Հայաստանի Հանրապետության 
զինված ուժերը:

Ու՞մ են պատկանում այս խոսքերը. 
«Այն ժողովուրդը, որը չի ցանկանում 
կերակրել իր բանակը, կկերակրի 
թշնամու բանակը»:

Այդ խոսքերը պատկանում են 
Ֆրանսիայի պետական-ռազմական 
գործիչ, զորավար Նապոլեոն I 
Բոնապարտին (1769-1821 թթ.)

Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության 
կայք, տե՛ս`http://www.mil.am

Արցախի Հանրապետության 
Պաշտպանության նախարարության 
կայք, տե՛ս՝ http://www.nkrmil.am



Էթիկա
Էթիկան (հուն. etos - սովորույթ) ունի երկակի, բայց փոխկապակցված 
բնորոշում: Մի դեպքում այն դիտարկվում է որպես փիլիսոփայության 
ճյուղ, որն ուսումնասիրում է բարոյականությունը: Երկրորդ 
դեպքում էթիկան հենց այդ բարոյականության նորմերն են: Ի 
սկզբանե էթիկան վերաբերում էր համակեցության կանոններին, 
նորմերին, որոնք հանդիսանում են հասարակության համախմբման, 
միասնականության հիմքը և կանոնակարգում են անձի վարքը, նրա 
անհատապաշտությունը: Հասարակության զարգացման ընթացքում 
էթիկայի իմաստի մեջ սկսեցին ներառել նաև խիղճը, ցավակցությունը, 
ընկերությունը, ինքնազոհողությունը և այլն:

Փիլիսոփայության մեջ էթիկայի խնդիրներն են բարու և չարի, 
արդարի և անարդարի, կյանքի իմաստի և մարդու կոչման որոշման 
չափանիշները:

Գոյություն ունեն էթիկական արժեքների դասակարգման տարբեր 
մոտեցումներ: Հաճախ դրանք բաժանվում են հիմնական և մասնավոր 
խմբերի: Առաջիններն ընկած են բոլոր մյուսների հիմքում: Դրանցից 
են բարիքը, մեծահոգությունը, լիարժեքությունը, մաքրությունը: 
Մասնավոր արժեքները՝ առաքինությունները բաժանվում են երեք 
հիմնական ենթախմբերի.

- Անտիկ բարոյականության արժեքներ – արդարություն, 
իմաստություն, խիզախություն, ինքնատիրապետում, 
«արիստոտելյան» արժանիքները՝ երջանկությունը, 
ինքնիրացվածության, լիարժեքության զգացումը, 
չափավորությունը, խելամտությունը:

- Կրոնի մշակութային արժեքները – սերը մերձավորի 
հանդեպ, ճշմարտախոսությունն ու ազնվությունը, հույսը 
և հավատարմությունը, վստահությունը և հավատը, 
համեստությունը և այլն:

- Այլ արժեքներ – բարեգործության հիմքում ընկած սերը 
հեռավորի նկատմամբ, անհատական սերը և այլն:

Էթիկա տերմինի արիստոտելյան ըմբռնումը պատասխանում էր այն 
հարցին, թե մենք ի՞նչ պետք է անենք: Նա բարոյական, առաքինի 
վարքի հիմնական նպատակը համարում էր երջանկությունը՝ 
հոգեկան բավարարվածությունը, ինքնիրացվածությունը՝ մարդու 
բանական, ծայրահեղություններից խուսափող, «ոսկե միջինին» 
համապատասխան գործողությունները: Կոնֆուցիոսի մոտ 
կիրառվում է «էթիկայի ոսկե կանոնը»՝ ուրիշների հանդեպ մի արա 
այն, ինչը չես ցանկանում քո հանդեպ: Այդ սկզբունքն այս կամ այն 

Իտալացի միջնադարյան մտածող 
Նիկոլլո Մաքիավելլին (1469-1527 թթ.) 
իր «Տիրակալը» գրքում նկարագրում 
է իշխողի կերպարը, ով հանուն 
բարձրագույն իշխանության ու դրա 
միասնականության պահպանման, 
հաճախ ոտնահարում է բարոյական 
նորմերը: Այդ մոտեցումը ներկայումս 
հայտնի է «մաքիավելիզմ» 
անունով, իսկ խոսակցականում՝ 
«նպատակն արդարացնում է 
միջոցները» արտահայտությամբ: 
Իրականում Ն. Մաքիավելլին 
չէր բացարձականացնում այդ 
սկզբունքը. նա դա արդարացված էր 
համարում կոնկրետ պայմաններում 
և կոնկրետ ժամանակահատվածի 
համար, այն է՝ մասնատված և 
ներքին պառակտությունների մեջ 
գտնվող Իտալիան վերամիավորելու, 
միասնական, հզոր պետություն 
ստեղծելու համար:



ձևով առկա է տարբեր մշակույթներում: Էթիկայի ընկալման վրա մեծ 
ազդեցություն ունեն նաև կրոնական բարոյականության նորմերը, 
որոնք տարբեր մշակույթներում կարող են տարբեր լինել:

Ներկայումս, մի կողմից, նկատվում է էթիկայի 
«հարաբերականացման», մյուս կողմից, էթիկայի ոլորտի ընդլայնման 
միտումներ: Օրինակ, բարու ընկալումը տարածվում է նաև բնության 
հետ փոխհարաբերությունների վրա՝ բիոէթիկա, բնութենակենտրոն 
էթիկա: 

Գենդերային խնդիրների կարևորման համատեքստում այսօր էթիկայի 
մեջ են ներառվում նաև տղամարդկայնության և կանացիության 
հարցերը:

Քաղաքական էթիկայի հիմքում բարոյականության, բարոյական 
նորմերի և իշխանության հարաբերակցության հիմնահարցն է: Այս 
հարցին անդրադարձ են կատարել դեռևս Անտիկ աշխարհի մտածողներ 
Արիստոտելը («Պոլիտիկա») և Պլատոնը («Իդեալական պետություն»): 
Քաղաքական էթիկան համարվում է քաղաքական գործունեության 
նորմատիվ հիմքը, որն առնչվում է մի շարք հիմնարար հարցերի՝ 
սոցիալական արդարության ապահովումը, պետական իշխանության 
կրողների և քաղաքացիների փոխհարաբերությունները, քաղաքական 
մրցապայքարը, իրավունքի, ազատության, արդարության և 
պարտավորությունների խելամիտ հարաբերակցությունը և այլն: 

Բիզնեսի էթիկան համընդհանուր և առանձնահատուկ բարոյական 
պահանջների և վարքի նորմերի համալիր է, որը ներառում է 
կազմակերպության ներքին ու արտաքին քաղաքականության 
էթիկական գնահատականը, աշխատակիցների և աշխատանքային 
միջավայրի բարոյական սկզբունքները, աշխատանքային 
էթիկայի նորմերը: Այս առումով, բազմաթիվ երկրներում տարբեր 
կազմակերպություններ շատ հաճախ ընդունում են «կորպորատիվ 
էթիկայի վարքականոններ»:

Իրավական էթիկան իրավաբանի մասնագիտական էթիկան է, 
այդ ոլորտի աշխատողին ներկայացվող բարոյական-արժեքային 
պահանջների համալիրը, իրավական գործունեության մշակույթի 
մի մասը: Էթիկայի այս ոլորտը կարևորվում էր դեռևս Հին 
Հռոմում: Ներկայումս իրավական էթիկայի պաշտպանության 
նպատակով ողջ աշխարհում իրավական կազմակերպություններ 
ու ընկերակցություններ ընդունում են մասնագիտական էթիկայի 
վարքականոններ: 

Տե՛ս նաև Արժեքներ, Արդարություն, Հավասարություն:



Էթնիկ զտում
«Էթնիկ զտում» տերմինով բնորոշում է այն գործընթացը, երբ մի էթնիկ 
խումբ, վերահսկողություն ունենալով որոշակի աշխարհագրական 
տարածքի նկատմամբ, տարբեր միջոցներով փորձում է վախ 
ներշնչել այդ տարածքում բնակվող մեկ այլ էթնիկ խմբի անդամներին 
(սպանություններ, բռնաբարություններ, ահաբեկում, սեփականության 
առգրավում կամ ոչնչացում և այլն)՝ նպատակ ունենալով ստիպել 
նրանց լքել տվյալ տարածքը և ստեղծել «մաքուր էթնիկ» տարածքներ:

Դրանք կարող են դրսևորվել տարբեր ձևերով՝ սկսած թշնամի 
հայտարարված էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչների զանգվածային 
տեղահանումից, մինչև ցեղասպանություն: Թշնամանքի 
պատճառները ևս կարող են բազմազան լինել՝ կրոնական, ազգային, 
քաղաքական, գաղափարական և այլ տարբերությունները:

Էթնիկ զտումը չպետք է շփոթել ցեղասպանության հետ, թեև, որոշ 
գիտնականներ ցեղասպանությունը համարում են սպանություններով 
լի էթնիկ զտման տեսակ: Այսպիսով, այս երկու հասկացությունները 
տարբեր են, բայց՝ փոխկապված: Այնուամենայնիվ, ակադեմիական 
քննարկումները երկուսն էլ համարում են հարձակում ազգերի և 
կրոնա-էթնիկական խմբերի դեմ: Էթնիկ զտումը բռնի արտաքսում 
կամ բնակչության բռնի տեղափոխում է, մինչդեռ ցեղասպանությունը 
որոշակի էթնիկ, կրոնական կամ ազգային խմբի մասնակի կամ 
ամբողջական մտադրված ոչնչացումն է: Էթնիկ զտման նպատակը 
մարդկանց ստիպողական տեղաշարժն է: 

Էթնիկ զտումները համարվում են մարդկության դեմ ծանր 
հանցագործություններ:

Արցախյան (Ղարաբաղի) հիմնախնդրի ներկա փուլն սկսվել է 
1988թ., երբ ի պատասխան Արցախի բնակչության ինքնորոշման 
պահանջի, ադրբեջանական իշխանությունները կազմակերպեցին 
հայ բնակչության կոտորածներ ու էթնիկ զտումներ Ադրբեջանի 
ողջ տարածքում, մասնավորապես` Սումգայիթում, Բաքվում և 
Կիրովաբադում, ինչպես նաև հենց Արցախում և հարակից հայաբնակ 
տարածքներում: Ադրբեջանական իշխանությունների էթնիկ 
զտումների քաղաքականությունը վերաճեց Լեռնային Արցախի դեմ 
Ադրբեջանի կողմից բացահայտ ագրեսիայի և լայնածավալ ռազմական 
գործողությունների, ինչը հանգեցրեց տասնյակ հազարավոր զոհերի և 
զգալի նյութական կորուստների:

Տե՛ս նաև Ցեղասպանություն, Եղեռն, Հոլոքոստ:

Սումգայիթի ջարդերի մասին 
փաստագրական կայք
Տե՛ս`http://sumgait.info

Մարաղայի ջարդերի մասին 
փաստագրական կայք
Տե՛ս`http://www.maragha.org



Էմիսիա
Էմիսիան նոր արժույթի կամ արժեթղթերի` շրջանառության մեջ 
բաց թողումն է ժամանակի որոշակի պահին: Արժույթի էմիսիան 
իրականացնում է Կենտրոնական բանկը: Էմիսիայի դեպքում 
շրջանառության մեջ բաց թողնվող արժույթն ավելացնում է փողի 
զանգվածը տնտեսության մեջ: Դրամաշրջանառության կարգավորումը 
Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրներից  է: Այն ներառում 
է միջոցառումների այն ամբողջությունը, որով կարգավորվում է 
շրջանառության մեջ դրամական զանգվածի աճը: Այսպիսով, էմիսիան 
կարգավորում է դրամաշրջանառությունը և դրամավարկային 
քաղաքականության իրականացումը և, ըստ էության, ներկայացնում 
է շրջանառության մեջ դրամանիշերի թողարկման սահմանված 
օրենսդրական կարգը: Էմիսիան կարող է լինել ինչպես կանխիկ, 
այնպես էլ անկանխիկ: Եթե կանխիկի էմիսիան իրականացնում է 
Կենտրոնական բանկը, ապա ոչ կանխիկինը՝ բանկային համակարգը 
վարկերի տեսքով: Չհաշվարկված, չպատճառաբանված էմիսիան 
կարող է բերել ինֆլյացիայի մակարդակի ավելացման տնտեսության 
մեջ: Մյուս կողմից, էմիսիայի բացակայությունը կարող է խոչընդոտել 
տնտեսական հետագա զարգացումը: Գործնականում Կենտրոնական 
բանկն է, որը պետական մարմինների հետ համաձայնեցված որոշում 
է շրջանառության մեջ դրամական զանգվածի ավելացման չափը` 
կոնկրետ չափորոշիչների շրջանակներում:

Էներգետիկ քաղաքականություն
Էներգետիկ քաղաքականությունը միջոց է, որով որևէ  սուբյեկտ 
(սովորաբար կառավարությունը) լուծում է իր էներգետիկ զարգացման 
խնդիրները, ներառյալ՝ էներգիայի արտադրությունը, բաշխումը և 
սպառումը: Էներգետիկ քաղաքականությունը կարող է բովանդակել 
օրենսդրությունը, միջազգային պայմանագրերը, ներդրումների 
հրապուրումը, էներգիայի խնայողության միջոցառումները, հարկերի 
գանձումը և հանրային քաղաքականության այլ տեխնոլոգիաներ:

Ազգային էներգետիկ քաղաքականությունը ներառում է չափումների 
մի ամբողջ խումբ, ներառյալ՝ տվյալ երկրի համապատասխան 
օրենքները, պայմանագրերը, կազմակերպական հրահանգավորումը: 
Ինքնիշխան պետության էներգետիկ քաղաքականությունը կարող է 
ներառել հետևյալ չափումներից մեկը կամ մի քանիսը.

•	 ազգային քաղաքականության ամրագրումը, ներառյալ՝ 
էներգիայի պլանավորումը, արտադրությունը, փոխադրումն 
ու օգտագործումը,



•	 էներգիայի առևտրային գործողությունների (առուծախ, 
տեղափոխում, պահպանում և այլն) վերաբերյալ 
օրենսդրությունը,

•	 էներգիայի օգտագործման վերաբերյալ օրենսդրությունը, 
ինչպես, օրինակ, արդյունավետության և թողարկման 
չափորոշիչները, 

•	 հրահանգներ պետության սեփականությունը հանդիսացող 
էներգետիկ սեկտորի  ակտիվների և կազմակերպությունների 
համար,

•	 հումքային վառելիքի և էներգիայի հետ կապ ունեցող այլ 
հետազոտություններին (երկրաբանական հետախուզություն) 
մասնակցությունը, դրանց ուղղորդումը,

•	 էներգետիկ արտադրանքների ու ծառայությունների հետ 
կապված բյուջետային քաղաքականությունը (հարկերը, 
սուբսիդիաները),

•	 էներգետիկ անվտանգություն և միջազգային 
քաղաքականության միջոցառումներ, ինչպիսիք են, 
օրինակ, էներգետիկ ոլորտի միջազգային պայմանագրերը 
և միությունները, միջազգային առևտրի ընդհանուր 
համաձայնագրերը, հատուկ հարաբերությունները 
էներգիայով հարուստ երկրների հետ:

Հաճախ էներգետիկ քաղաքականության գլխավոր խնդիրն առաջարկ-
պահանջարկ անհամապատասխանությունն է (էներգետիկ 
ճգնաժամ): Ներկայումս էներգետիկ քաղաքականությունը հաշվի է 
առնում նաև շրջական միջավայրի (բնապահպանական) հարցերը: 
Որոշ կառավարություններ պաշտոնապես չունեն էներգետիկ 
քաղաքականություն, սակայն, իրականում, պաշտոնապես կամ ոչ 
պաշտոնապես յուրաքանչյուր կառավարություն վարում է որոշակի 
էներգետիկ քաղաքականություն: 

Էներգետիկ քաղաքականության մշակման և իրականացման 
ժամանակ հաշվի են առնվում մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են`

- ո՞րն է տվյալ պետության էներգետիկ ինքնաբավության 
ցանկալի մակարդակը,

- որտե՞ղ են էներգիայի ստացման հեռանկարային 
աղբյուրները,

- ինչպե՞ս և որքանո՞վ է սպառվելու էներգիան հեռանկարում,



- բնակչության ո՞ր հատվածը պատրաստ կլինի կրել 
էներգետիկ զրկանքներ,

- որո՞նք են էներգետիկ սպառման հեռանկարային 
նպատակները, գները ՀՆԱ-ի համեմատությամբ,

- բնապահպանական ի՞նչ սահմանափակումներ են ընդունելի 
և ակնկալվում,

- որքանո՞վ է հնարավոր խրախուսել էներգախնայող 
տեխնոլոգիաներ էներգասպառման մեջ,

- որքանո՞վ է հնարավոր վերաբաշխել համապետական 
էներգետիկ քաղաքականությունը մարզերի և համայնքների 
միջև,

- ի՞նչ մեխանիզմներ (հարկեր, արտոնություններ, 
ստանդարտներ) կարող են կիրառվել էներգետիկ 
քաղաքականության նկատմամբ և այլն:

Տե՛ս նաև ՕՊԵԿ, Ճգնաժամ, Ա

այլընտրանքային էներգիա, Վերականգնվող էներգիա, Ատոմային 
էներգիա:

Էվթանազիա
Էվթանազիա հունարեն բառը կազմված է երկու արմատներից ` eu - 
լավ և Thanattos - մահվան Աստված։ Բառացիորեն նշանակում է թեթև, 
անցավ մահ։ Էվթանազիա եզրույթն առաջին անգամ օգտագործել 
է անգլիացի Ֆ. Բեկոնը, ըստ որի «բժշկի պարտքն է ոչ միայն բուժել, 
այլ նաև թեթևացնել հիվանդի տանջանքներն ու տառապանքները, 
երբ արդեն փրկության հույսեր չկան։ Էվթանազիան այդ դեպքում 
երջանկություն է»։

Արդի ժամանակներում որոշ երկիրներում էվթանազիան դիտվում 
է անբուժելի և տանջահարող հիվանդությամբ տառապող մարդու 
իրավունք։ Նման մարդն իրավունք ունի խնդրելու արագացնել իր 
մահը ինչ-որ ձևով կամ միջոցներով։ Էվթանազիան լինում է ակտիվ 
և պասիվ։ Ակտիվ էվթանազիայի դեպքում բժիշկը դեղամիջոցով 
միջամտում է հիվանդի կյանքը ընդհատելու համար։ Պասիվի 
դեպքում դադարեցվում է բժշկական օգնություն ցույց տալը։ Մինչև 
էվթանազիայի կիրառումը հիվանդի գործն անցնում է հատուկ 
ընթացակարգ, որի արդյունքում ընդունվում է որոշում էվթանազիա 
կիրառելու մասին։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարության 
կայք, տե՛ս` http://www.minenergy.
am/

Ակտիվ էվթանազիան առաջին անգամ 
օրինականացրեցին Հոլանդիայում 
2001 թ.։ Կիրառման պայմանը 
հիվանդի, իսկ որոշ դեպքերում 
հարազատների համաձայնությունն 
է։ Մինչև տասներկու տարեկան 
հիվանդների նկատմամբ 
էվթանազիայի կիրառումն արգելված 
է։ Հանձնաժողովը, որն ընդունում է 
որոշում` էվթանազիա կիրառելու 
մասին, կազմված է բժիշկներից և 
իրավաբաններից։ Ներկայումս մի 
շարք երկներ ևս օրինականացրել են 
էվթանազիան։

Ո՞վ էր Ջորջ Գևորգյանը և ինչի՞ 
համար էր նա դատապարտվել 
ԱՄՆ-ում։

Թույլատրվո՞ւմ է էվթանազիա 
Հայաստանում։
Հայաստանում էվթանազիան 
արգելված է։ Անձը, ով կկիրառի 
էվթանազիա հիվանդի նկատմամբ` 
կկրի պատասխանատվություն։ 
Բժշկական էվթանազիայից բացի 
երբեմն էվթանազիա կիրառում են 
նաև այլ անձինք՝ հարազատները, 
ընկերները։ Սա ևս իրավախախտում 
է։



Էքսկլավ
Էքսկլավը որևէ պետության ոչ ինքնիշխան տարածք է, որն անջատված 
է պետության հիմնական տարածքից և շրջապատված է այլ 
պետության (կամ պետությունների) տարածքով: Կիսէքսկլավը որևէ 
պետության տարածքն է, որն անջատված է նրա հիմնական տարածքից 
այլ պետությունների տարածքով և ելք ունի դեպի ծով: Միևնույն 
տարածքը համարվում է էքսկլավ Ա երկրի համար, որին պատկանում 
է այն, և անկլավ՝ Բ պետության (պետությունների) համար, որի 
տարածքով այն անջատված է Ա պետության հիմնական տարածքից: 
Համարժեք տերմինաբանություն է օգտագործվում կիսէքսկլավների ու 
կիսանկլավների համար: Հաճախ կիսէքսկլավներն ու կիսանկլավները 
անվանվում են պարզապես էքսկլավներ և անկլավներ:

Այդ տարածքները աշխարհագրորեն անջատված չեն իրենց մայր 
պետությունից: Այնուամենայնիվ, նրանց կարելի է ավելի հեշտությամբ 
հասնել օտար երկրի միջով: Շատ հաճախ դա լեռնային տարածքում 
գտնվելու պատճառով է:

Տե՛ս նաև Անկլավ, Պետության տարածք:

Ընդդիմություն

Ընդդիմությունն (օպոզիցիա, լատ. «oppositio»-հակադիր բառից) ունի 
մի քանի բնորոշումներ: Դրանցից են`

1. քաղաքական որոշակի ուղղությանը, գծին, գործողությանը 
հակադրություն,

2. կուսակցությունների, հասարակական 
կազմակերպությունների կամ առանձին անհատների 
ամբողջություն, ովքեր հանդես են գալիս իշխող քաղաքական 
վերնախավի (էլիտա), կուսակցության առաջնորդի կամ 
պետության ղեկավարի, իշխանության իրականացման 
որդեգրված մեթոդների դեմ:

Տարբեր քաղաքական համակարգերում ընդդիմությունը կատարում 
է տարբեր դերեր: Ամբողջատիրության (տոտալիտարիզմ) 
պայմաններում քաղաքական ընդդիմությունը, ինչպես ցանկացած 
այլախոհություն, հետապնդվում և հալածվում է ռեժիմի կողմից, ինչի 
պատճառով ընդդիմադիր ուժերը գործում են ընդհատակում կամ 
տեղակայվում են այլ պետության տարածքում: 

Եվ հակառակը, ընդդիմության առկայությունը քաղաքական 
համակարգում համարվում է ժողովրդավարության, 

Հայաստանի Հանրապետությունն 
ունի էքսկլավային տարածք՝ 
Արծվաշենը: Այն գյուղ է Հայաստանի 
Հանրապետության Գեղարքունիքի 
մարզի արևելյան մասում: 1992 
թ. օգոստոսի 8-ից մինչ այսօր 
Արծվաշենն օկուպացված է 
Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից:



բազմակարծության և քաղաքական մրցակցության ցուցանիշներից 
ու ընդհանրապես ժողովրդավարության անհրաժեշտ պայմաններից 
մեկը: Ընդդիմադիր, հակառակ տեսակետների և ուժերի առկայությունը 
քաղաքական համակարգում նպաստում է քաղաքական ուժերի 
մրցակցությանը, այլընտրանքային մոտեցումների մշակմանը: 
Ավելին, որոշ ժողովրդավարական երկրներում ընդդիմադիր ուժերը 
ձևավորում են այսպես կոչված «ստվերային կառավարություն», 
որի «նախարարներն» զբաղված են իրենց ոլորտներում իրական 
կառավարության միջոցառումներին հետևելով և քննադատելով, 
դրանց վերաբերյալ այլընտրանքային ծրագրեր մշակելով: Տվյալ 
կուսակցության իշխանության գալու դեպքում դրանք, որպես 
կանոն, մեխանիկորեն կառավարությունում զբաղեցնում են 
համապատասխան տեղեր: 

Գրականության մեջ առանձնացվում են ընդդիմության մի շարք 
տեսակներ՝ ելնելով այս կամ այն չափանիշից: Օրինակ, ըստ 
գոյություն ունեցող քաղաքական համակարգի նկատմամբ 
ունեցած վերաբերմունքի` տարբերում են համակարգային և 
արտահամակարգային, ըստ քննադատության ոճի՝ կառուցողական 
և ապակառուցողական, ըստ խորհրդարանում ներկայացվածության՝ 
խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությունը: 
Արևմտյան երկրներում սովորաբար առանձնացվում են ընդդիմության 
արտահամակարգային և համակարգային տիպերը: Առաջինի շարքին 
են դասվում հիմնականում ծայրահեղ ձախ և աջ կուսակցություններն 
ու խմբավորումները, որոնց ծրագրային հիմնադրույթները լիովին (կամ 
մասամբ) բացառում են քաղաքական արժեքների իշխող համակարգը: 
Նրանց գործունեությունն ուղղված է պետական իշխանության 
գործող ինստիտուտների վարկաբեկմանը, նրանց լեգիտիմության 
նվազեցմանը: Երկրորդ տիպին են պատկանում կենտրոնամետ 
ձախ և աջ կուսակցությունների մեծամասնությունը: Դրանք, որպես 
կանոն, կարևորելով հասարակության քաղաքական, սոցիալական և 
տնտեսական հիմնական ինստիտուտների կայունությունը՝ գործող 
իշխանությանը քննադատում են, գլխավորապես, ընդհանուր 
ռազմավարական նպատակներին հասնելու ուղիների և միջոցների 
ընտրության հարցում: Դրանց գործունեությունը գտնվում է գործող  
քաղաքական համակարգի շրջանակներում և ուղղված չէ վերջինիս 
հիմքերի քայքայմանը:

Ընդդիմության քաղաքական պայքարի մեթոդներն ու ձևերը 
շատ բազմազան են: Դրանցից են հրապարակային բողոքը, 
քննադատությունը զանգվածային լրատվության միջոցներով ու 
հրապարակային ամբիոններով, կառավարությանն անվստահության 
քվե հայտնելը, նախագահի իմպիչմենտի (պաշտոնանկության) 
գործընթաց սկսելը, խորհրդարանի աշխատանքները բոյկոտելը, 
ինչպես նաև զանգվածային հանրային ակցիաներ՝ միտինգներ, 
հանրահավաք, ցույց, գործադուլ, հացադուլ կազմակերպելը: 
Երբեմն ընդդիմադիր ուժերը դիմում են նաև հակաօրինական՝ բռնի 

«Ես հարգում եմ միայն նրանց, ովքեր 
ինձ ընդդիմախոսում են, սակայն ես 
մտադիր չեմ համակերպվել նրանց»:
Շառլ դե Գոլ (1890-1970 թթ.), 
ֆրանսիացի գեներալ, պետական-
քաղաքական գործիչ, Հինգերորդ 
հանրապետության հիմնադիր և 
առաջին նախագահ

«Անիմաստ եւ զզւելի է 
քննադատութիւնը, եթէ 
ստեղծագործութիւն չէ դա: Ով օրն ի 
բուն զբաղւում է իր հակառակորդի 
թերութեանց քննադատութեամբ - նա 
առնւազն զիջումներ է կատարում իր 
սեփական յոռութիւնների հետ:»:
Գարեգին Նժդեհ (1886-1955 թթ.), 
հայ պետական, ռազմական գործիչ, 
իմաստասեր 



մեթոդների` քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ, 
հակակառավարական զինված բախումներ և այլն:

Տե՛ս նաև Իշխանություն, Կառավարում, Ժողովրդավարություն, 
Ժողովրդավարական համակարգ, Ակցիա:

Ընթերակա
Ընթերական քրեական գործով չշահագրգռված անձն է, որին քրեական 
հետապնդման մարմինը հրավիրում է մասնակցելու քննչական 
գործողության կատարմանը՝ հաստատելու համար դրա կատարման 
փաստը, բովանդակությունը, ընթացքը, արդյունքները։ 

Ընթերակա կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության չափահաս 
քաղաքացին, որն ունակ է լրիվ և ճշտորեն ընկալելու իր ներկայությամբ 
կատարվող գործողությունները, օրինակ՝ ունի նորմալ գիտակցական 
վիճակ, տեսողություն և այլն։ 

Քննչական գործողություններ են՝ զննումը, քննումը, առարկաները, 
դիակը ճանաչման ներկայացնելը։ Օրինակ՝ հանցագործության 
գործիքներ կամ գործի համար նշանակություն ունեցող այլ 
առարկաներ և փաստաթղթեր հայտնաբերելու համար քննիչը 
կարող է իրականացնել շինության խուզարկություն։ Այդ 
գործողությունը քննիչը պետք է իրականացնի միայն ընթերակաների 
մասնակցությամբ։ Ընթերակայի ներկայությունը երաշխիք է, 
որ քննիչը չի խախտել խուզարկության կատարման օրինական 
ընթացքը, բոլոր արդյունքներն օբյեկտիվ կերպով արձանագրել է 
արձանագրության մեջ։ Կան քննչական գործողություններ (օրինակ՝ 
դիակի արտաշիրմումը), որոնց կատարմանը ընթերակա հրավիրելը 
քննիչի իրավունքն է։

Ընթերական պարտավոր է ստորագրել 
համապատասխան քննչական 
գործողության արձանագրությունը՝ 
վերջինիս մասին դիտողություններ 
անելով կամ առանց դրանց, 
չհրապարակել իր մասնակցությամբ 
կատարված քննչական գործողության 
ժամանակ իրեն հայտնի դարձած 
տեղեկությունները։ 

1. Ո՞ր անձն է համարվում քրեական 
գործով չշահագրգռված անձ։ 

2. Քննչական ուրիշ ի՞նչ 
գործողություններ կան։

Ի՞նչ իրավունքներ ունի ընթերական։
Ընթերական իրավունք ունի 
սկզբից մինչև վերջ մասնակցել 
համապատասխան քննչական 
գործողության կատարմանը, 
ծանոթանալ համապատասխան 
քննչական գործողության 
արձանագրությանը, անել 
դիտողություններ, որոնք մտցվում են 
արձանագրության մեջ, ստանալ իր 
կրած ծախսերի հատուցում։ 



Ընտանեկան իրավունք
Ընտանեկան իրավունքը իրավունքի ճյուղ է, որը կարգավորում 
է անհատների ամուսնությունից և ընտանիքին պատականելուց 
բխող անձնական և գույքային հարաբերությունները։ Ընտանեկան 
իրավունքի հիմնական աղբյուրը Ընտանեկան օրենսգիրքն 
է։ Այն սահմանում է ամուսնանալու, ամուսնալուծության, 
ամուսնությունն անվավեր ճանաչելու կարգն ու պայմանները, 
ընտանիքի անդամների իրավունքները և պարտականությունները, 
ինչպես նաև խնամակալության, հոգաբարձության և որդեգրման 
հարաբերությունները։ 

Ընտանեկան օրենսգիրքը ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների 
իրավական կարգավորումն իրականացնում է տղամարդու և կնոջ 
ամուսնական դաշինքի կամավորության, ընտանիքում ամուսինների 
իրավունքների հավասարության, ընտանեկան հարցերը փոխադարձ 
համաձայնությամբ լուծելու, նրանց բարեկեցության մասին 
հոգատարության, ընտանիքի անչափահաս և անաշխատունակ 
անդամների իրավունքների և շահերի առաջնային պաշտպանությունն 
ապահովելու սկզբունքներին համապատասխան։

Ընտանիք

Ընտանիքն ամուսնությամբ կամ ազգակցական կապով միավորված 
մարդկանց սոցիալական խումբ է, որն ունի պատմականորեն 
ձևավորված կառուցվածք, անդամների կենցաղավարության 
ընդհանրություն: Ընտանիքը սերնդի վերարտադրության հիմնական 
բջիջն է: Ընտանիքը միավորում է ընդհանուր բյուջետային 
ծախսերով կապված մարդկանց, որոնք բնակվում 
են նույն տարածքում՝ նույն տանիքի տակ (ընդ 
տանիք – ընտանիք), և ունեն կենսաբանական 
ընդհանրություն՝ ծնողներ ու զավակներ: 

Ընտանիքը, լինելով ազգի և հասարակության 
կարևորագույն օղակներից մեկը, 
նախասահմանված է` սերնդագործմամբ 
ազգի ժառանգական հաջորդականությունն 
ապահովելու և իր ներսում նորահաս սերնդի 
մարդկային, սոցիալական և ազգային սկզբնական 
դաստիարակությունն իրականացնելու: Այն 
հիմնական ինստիտուտը, որը ապահովում է 
մարդկային կապիտալի վերարտադրությունը, 
եղել  և մնում է ընտանիքը: Ընտանիքի դերը 
մնում է առաջնայինը, հիմնականը՝ համեմատած 

Չափահաս դարձած տղամարդիկ 
ու կանայք իրավունք ունեն  առանց 
ռասայական, ազգային ու կրոնական 
պատկանելության  հատկանիշների 
որևէ սահմանափակման 
ամուսնանալու և ընտանիք 
կազմելու` հայտարարված է Մարդու 
իրավունքների համընդհանուր 
հռչակագրում։ 

1. Հայաստանում ո՞ր տարիքից 
իրավունք ունեն ամուսնանալ։
 
2. Ո՞րոնք են ամուսնության 
պայմանները Հայաստանում։

Ի՞նչ իրավունք է ամուսնանալու 
իրավունքը:
Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության 
«Ընտանիքը հասարակության 
բնական և հիմնական բջիջն է» 
արտահայտությունից ուղղակիորեն 
բխում է, որ մարդու բնական 
իրավունքներից է նաև ամուսնանալը 
և ընտանիք կազմելը։ 



բոլոր այն ինստիտուտների հետ, որոնք մասնակցում են մարդկային 
կապիտալի ստեղծմանը: 

Ժամանակակից ընտանիքը ենթարկվում է որոշակի սոցիալական 
նորմերի, վարքի կանոնների, ունի իրավունքների ու 
պարտականությունների մի շրջանակ, որոնցով կարգավորվում 
են  հարաբերություններն ամուսինների, ծնողների ու երեխաների 
միջև:

Ընդունված է տարբերել ընտանիքի մի քանի տեսակ: Օրինակ, 
ըստ  երեխաների թվի՝ ընտանիքները լինում են`

•	 սակավազավակ՝ 1-2 երեխա, որն անբավարար է բնակչության 
բնական աճն ապահովելու համար,

•	 միջին թվով՝  3-4 երեխա, որը բավարար է վերարտադրության 
և ներխմբային շարժ առաջացնելու համար,

•	 բազմազավակ՝  5 և ավելի երեխա:

Ըստ ամուսնության ձևի՝ ընտանիքները լինում են մենամուսնական 
(բաղկացած է մեկ զույգից՝ մեկ կին ու մեկ տղամարդ) և 
բազմամուսնական (ամուսիններից մեկն ունի մի քանի ամուսնական 
զուգընկեր): Միջին Արևելքի և որոշ այլ  երկրներում օրենքով 
թույլատրվում է բազմամուսնությունը, որտեղ մեկ տղամարդը կարող 
է ունենալ մեկից ավելի կին: Հայաստանում օրենքով թույլատրված է 
մենամուսնությունը:

Տարբերակում են նաև լրակազմ ընտանիք, երբ համատեղ ապրում 
են ամուսիններն ու զավակները, և ոչ լրակազմ, երբ նրանցից մեկը 
բացակայում է:

Ամուսինների միջև ձևավորված հարաբերությունների առումով` 
ընտանիքները լինում են էգալիտար, երբ ընտանիքում հաստատված 
է ամուսինների իրավահավասարություն, և  ինքնիշխան, 
երբ հարաբերությունները հիմնված են ամուսիններից մեկի 
գերիշխանության վրա:

Ընտանիքի սոցիալական գործառույթներից են`

-   մշակույթային հիմնարար արժեքներն ու վարքականոնները 
փոխանցելով սերնդեսերունդ՝ ընտանիքն իրականացնում է 
սոցիալական կարևոր գործառույթ,     -   նա հանդիսանում է անձի 
սոցիալականացման՝ հասարակության լիիրավ անդամ դարձնելու 
առաջնային ինստիտուտի դեր, 

-   Հասարակության մեջ ընդունված նորմերի ընկալումը, 



հասարակական գործունեության ու աշխատանքի նկատմամբ 
վերաբերմունքը ձևավորվում է հենց ընտանիքում, 

-   այստեղ են դրվում որոշակի ազգին, հասարակությանը, 
դավանանքին, սոցիալական դասին` անհատի պատկանելիության 
գիտակցման հիմքերը:

Հնագույն ժամանակներից սկսած՝ հայ ժողովրդի համար ընտանիքը 
եղել և մնում է սրբություն, ավանդույթների, սովորույթների, 
մշակույթի, դաստիարակության և բազմաթիվ այլ հատկանիշների 
կրողն ու փոխանցողը:

Ընտանիքը՝ որպես պետության յուրօրինակ մոդել և հիմք, գտնվում 
է նրա ուշադրության կենտրոնում: Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ և Ընտանեկան օրենսգրքով սահմանված 
է, որ «ընտանիքը հասարակության բնական և հիմնական բջիջն 
է», «ընտանիքը, մայրությունը, հայրությունը և մանկությունը 
Հայաստանի Հանրապետության հովանավորության և 
պաշտպանության ներքո են: Պետությունը երաշխավորում է 
երեխաների իրավունքների առաջնային պաշտպանությունը»: 
Հայաստանի Հանրապետության Ընտանեկան օրենսգիրքն, իր 
հերթին, լրացնում է, որ ընտանիքը, մայրությունը, հայրությունը և 
մանկությունը հասարակության ու պետության հովանավորության 
և պաշտպանության ներքո են: Այդ օրենսգիրքը ելնում է ընտանիքի 
ամրապնդման, ընտանեկան հարաբերությունները փոխադարձ 
սիրո ու հարգանքի վրա կառուցելու, ընտանիքի բոլոր անդամների 
փոխօգնության և պատասխանատվության, ընտանիքում երեխաների 
դաստիարակության առաջնայնության անհրաժեշտությունից։

Տե՛ս նաև Ազգ, Ժողովուրդ, Հասարակություն, Արժեքներ, Ինքնություն, 
Սերունդ, Մշակույթ:

Ընտրական իրավունք
Օբյեկտիվ իմաստով ընտրական իրավունքը (օրենսդրությունը) 
իրավական նորմերի ամբողջություն է, որը մանրամասն կարգավորում 
է ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման 
գործընթացում առաջացող հարաբերությունները։ Այդ կարգավորումը 
երաշխիք է ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունների 
կայացման համար։ Հայաստանում ընտրական իրավունքի 
աղբյուր են Սահմանադրությունը և ընտրական օրենսգիրքը։ 
Ընտրական իրավունքը, համապատասխանելով հասարակության 
ժողովրդավարական, բնական զարգացման պահանջներին, լուրջ 
արգելք է իշխանությունը յուրացնելու, այն հակաժողովրդավարական, 
կոռումպացված տարրերի կողմից զավթելու ճանապարհին։

Հայաստանի Հանրապետության 
ընտանեկան օրենսգիրք, տե՛ս` http://
www.parliament.am 

ՀԽՍՀ 1922 թ. Սահ մա նադ րութ յունը 
բան վոր դա սա կար գին ա ռա վե լութ-
յուն ներ էր տա լիս գյու ղա ցի նե րի 
նկատ մամբ։ Պատ գա մա վոր նե րի 
խոր հուրդ նե րի գա վա ռա յին հա մա-
գու մա րը կազմ վում էր խոր հուրդ նե րի 
գա վա ռա մա սա յին հա մա գու մար նե րի 
և քա ղա քա յին խոր հուրդ նե րի ներ կա-
յա ցուցիչ նե րից, ըստ ո րում, գյու ղի 1000 
բնակ չից ընտր վում էր մի պատ գա մա-
վոր, իսկ քա ղա քի 200 ընտ րո ղից մեկ 
պատ գա մա վոր։ 



Սուբյեկտիվ իմաստով ընտրական իրավունքը քաղաքացու ընտրելու 
(ակտիվ ընտրական իրավունք) և ընտրվելու (պասիվ ընտրական 
իրավունք) իրավունքն է։ Այդ իրավունքը համարվում է հանրային 
կառավարմանը մասնակցելու սահմանադրական քաղաքական 
իրավունքի բաղադրատարրերից մեկը։ 

Տե՛ս նաև Ընտրական համակարգ, Ընտրություններ, Մեծամասնական 
և համամասնական ընտրակարգեր:

Ընտրական համակարգ
Ընտրական համակարգ հասկացությունն ունի երկու իմաստ։ Լայն 
իմաստով ընտրական համակարգը նշանակում է պետության 
ընտրովի մարմինների կազմավորման կարգը: Վերջինս կարգավորող 
նորմերի ամբողջությունը կազմում է ընտրական իրավունքը։ Նման 
կերպ հասկացված ընտրական համակարգը ներառում է՝ 

ա) ընտրությունների սկզբունքները և ընտրովի մարմինների 
ձևավորմանը մասնակցելու  պայմանները։ Ընտրությունները 
կարգավորվում, կազմակերպվում և անցկացվում են համընդհանուր 
ճանաչում գտած սկզբունքներով, այն է՝ համընդհանուր, հավասար, 
ուղղակի, ազատ, մրցակցային ընտրություններ, գաղտնի 
քվեարկություն, ընտրական հանձնաժողովների անկախություն 
և գործունեության թափանցիկություն, ընտրությունների 
պարտադիրություն և պարբերականություն, 

բ) ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման գործընթացը, 
որը կազմված է հերթական փուլերից, դրանք են՝ ընտրությունների 
նշանակումը, ընտրողների ցուցակների կազմումը, ընտրական 
հանձնաժողովների, տեղամասերի և տարածքների ձևավորումը, 
թեկնածուների առաջադրումը և գրանցումը, նախընտրական 
քարոզարշավը, քվեարկությունը և ընտրությունների արդյունքների 
հաշվելը։

Ընտրական համակարգը նեղ իմաստով նշանակում է քվեարկության 
արդյունքների պարզումից հետո ընտրովի մարմնում տեղերի 
բաշխման կարգ։ Հայտնի են երկու ընտրական համակարգեր՝ 
համամասնական և մեծամասնական, ինչպես նաև խառը։

Տե՛ս նաև Ընտրական իրավունք, Ընտրություններ, Մեծամասնական և 
համամասնական ընտրակարգեր:

1. Ի՞նչ է իշխանությունը յուրացնելը։ 
2. Բացի օրենքից, արդար 
ընտրությունների ի՞նչ երաշխիքներ 
կան։

Ո՞րն է պատգամավոր ընտրվելու 
պասիվ ընտրական իրավունքի 
բովանդակությունը։
Պատգամավոր կարող է 
ընտրվել յուրաքանչյուր ոք, ում 
քսանհինգ տարին լրացած է, ով 
վերջին 5 տարում Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացի է, 
վերջին 5 տարում մշտապես բնակվել 
է Հանրապետությունում և ունի 
ընտրական իրավունք։

Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կայք, տե՛ս` http://
www.elections.am

ՀԽՍՀ 1922 թ. 
Սահ¬մա¬նադ¬րութ¬յու¬նը 
սահ¬մա¬նում էր բարձ¬րա¬գույն 
և մի¬ջին օ¬ղա¬կի պե¬տա¬կան 
իշ¬խա¬նութ¬յան մար¬մին¬նե¬րի 
(խոր¬հուրդ¬նե¬րի) 
բազ¬մաս¬տի¬ճան կամ 
ա¬նուղ¬ղա¬կի ընտ¬րա¬կան 
հա¬մա¬կարգ, իսկ ըն¬թա¬ցիկ 
օ¬րենսդ¬րութ¬յու¬նը՝ նաև 
բաց քվեար¬կութ¬յուն՝ ձեռք 
բարձ¬րաց¬նե¬լով։

1. Ի՞նչ է նշանակում մրցակցային 
ընտրություններ։
2. Ի՞նչ է նշանակում գաղտնի 
քվեարկություն։

Ի՞նչ կարգով է ընթանում 
քվեարկությունը։
Քվեարկության օրը ոչ 
աշխատանքային օր է։ 
Քվեարկությունն անցկացվում է 
տեղամասային կենտրոններում՝ ժամը 
8.00-ից մինչև 20.00-ն։ Ընտրողները 
քվեարկում են քվեաթերթիկներով։ 
Քվեարկության խցիկը պետք է 
ապահովի թերթիկի լրացման 
գաղտնիությունը։ Արգելվում է 
քվեարկության օրը տեղամասային 
կենտրոնին հարող տարածքում 
մինչև 50 մետր շառավղով խմբերով 
հավաքվելը։



Ընտրական հանձնաժողով
Ընտրական հանձնաժողովները կազմակերպում և անցկացնում 
են ընտրությունները։ Հայաստանում գործում է ընտրական 
հանձնաժողովների եռաստիճան համակարգ՝ կենտրոնական, 
ընտրատարածքային և տեղամասային։ Ընտրատարածքների թիվը 
հավասար է Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով 
պատգամավորական տեղերի թվին։ 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գործում է մշտական 
հիմունքներով։ Նա իրականացնում է այլ հանձնաժողովների 
աշխատանքի ղեկավարությունը, տնօրինում է պետական բյուջեից 
հատկացվող միջոցները, մշակում է ընտրություններին վերաբերող 
հրահանգներ և մեկնաբանություններ, ինչպես նաև կատարում է 
ընտրությունների կազմակերպման ու անցկացման հետ կապված այլ 
գործառույթներ։

Ընտրական հանձնաժողովներն` իրենց լիազորություններն 
իրականացնելիս, անկախ են պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններից, կազմակերպություններից 
և քաղաքացիներից։ Նրանք գործում են օրինականության, 
կոլեգիալության, հրապարակայնության սկզբունքների հիման վրա։ 

Տե՛ս նաև Ընտրական իրավունք, Ընտրական համակարգ, 
Ընտրություններ, Մեծամասնական և համամասնական 
ընտրակարգեր:

Ընտրական քարոզարշավ
Ընտրական քարոզչությունը քաղաքացիների և քաղաքական 
կազմակերպությունների գործունեությունն է՝ ուղղված ընտրողներին՝ 
նրանց համոզելու և դրդելու ընտրել իրենց թեկնածուին կամ 
կուսակցությանը։ Քարոզչությունը ընտրական գործընթացի 
կարևորագույն փուլն է, քանի որ այն վճռական ներգործություն է 
ունենում ընտրությունների արդյունքների վրա։ Նախընտրական 
քարոզչության արդյունավետությունից է կախված ընտրություններում 
թեկնածուի կամ կուսակցության հավաքած ձայների քանակը։ 
Այդ պատճառով թեկնածուները և կուսակցությունները մշակում 
և կենսագործում են ընտրարշավի իրենց ռազմավարությունը և 
մարտավարությունը։ Ընտրարշավը թեկնածուի կամ կուսակցության 
գործողությունների համակարգն է՝ ուղղված ընտրություններում 
իրենց նպատակների իրագործմանը։

Քարոզչության ընթացքում թեկնածուները և կուսակցությունները 
պարտավոր են լոյալ, հանդուրժողաբար վերաբերվել իրենց 

Ընտրական գործընթացի փուլերից 
է ընտրողների ցուցակների 
կազմումը, որը այնուհետև դրվում 
է համընդհանուր ծանոթացման։ 
Ընտրողների ցուցակը մշտապես 
վարվող փաստաթուղթ է։ Ընտրողների 
ցուցակը կազմվում և վարվում է 
ըստ մարզերի և համայնքների՝ 
որպես մեկ միասնական ցուցակ, 
այն է՝ ընտրողների ազգային 
գրանցամատյան։ Այն կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 
ինտերնետային կայքի մշտական և 
անբաժանելի մասն է։ 

Օգտվելով ընտրական օրենսգրքից` 
պարզե՛ք կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կազմի ձևավորման 
իրավական հիմքերը: 

Ո՞վքեր կարող են մասնակցել 
ընտրական հանձնաժողովի 
աշխատանքներին։
Ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահն ապահովում է 
վստահված անձանց, դիտորդների 
և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների 
մասնակցությունը հանձնաժողովի 
աշխատանքներին։ Ընտրական 
հանձնաժողովների նիստերին, 
ինչպես նաև քվեարկության 
ամբողջ ընթացքում՝ տեղամասային 
կենտրոնում իրավունք ունեն ներկա 
գտնվել թեկնածուների վստահված 
անձինք, հավատարմագրված 
դիտորդները, ԶԼՄ-ների 
ներկայացուցիչները։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կայք, տե՛ս` http://
www.elections.am 

Ընտրական քարոզչությունը սկսվում է 
թեկնածուների և կուսակցությունների 
գրանցման համար նախատեսված 
վերջին օրվան հաջորդող օրը և 
վերջանում է քվեարկությունից մեկ 
օր առաջ։  Քվեարկության և նրան 
նախորդող օրը նախընտրական 
քարոզչությունն արգելվում է։ 



հակառակորդներին, թույլ չտալ վիրավորանք, արժանապատվության 
նսեմացում, «սև քարոզչություն», կեղծարարություն և այլն։ Պետական 
և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ծառայողները 
նախընտրական քարոզչության ընթացքում պետք է լինեն չեզոք, 
չմիջամտեն նախընտրական պայքարին, չզբաղվեն քարոզչությամբ։ 

Տե՛ս նաև Ընտրական իրավունք, Ընտրական համակարգ, 
Ընտրություններ, Մեծամասնական և համամասնական 
ընտրակարգեր:

Ընտրություններ
Ընտրությունները ժողովրդի 
իշխանության արտահայտման 
անմիջական բարձրագույն ձևն է, որի 
միջոցով ժողովուրդն ուղղակիորեն 
մասնակցում է պետության 
կառավարմանը՝ ձևավորելով Ազգային 
ժողովը, ընտրելով Հանրապետության 
Նախագահին և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին։ 
Իրավական իմաստով ընտրությունները 
ժողովրդի (ընտրողների) կողմից 
իրեն պատկանող իշխանությունն 
իրականացնելու իրավունքն իր 
ներկայացուցիչներին հանձնելու ձևն է։

Ընտրությունները համարվում 
են պետական և հասարակական 
կյանքի ժողովրդավարականության 
արտահայտություն։ Ազատ և 
արդար ընտրություններն իրական 
ժողովրդավարության պարտադիր հատկությունն են։ Լինելով 
ժողովրդաիշխանության ուղղակի ձև, ժողովրդի կամքի բարձրագույն 
անմիջական արտահայտություն՝ ընտրություններն ապահովում են 
ժողովրդի մասնակցությունը պետության գործերի կառավարմանը։ 
Ընտրությունները ներկայացուցչական մարմինների ձևավորման 
ժողովրդավարական ձև են և թույլ են տալիս քաղաքակիրթ կերպով, 
առանց ցնցումների և հեղափոխության պայքարել իշխանության 
համար, օրինական ճանապարհով փոխել կառավարողներին, 
բարենորոգել իշխանությունը։

Տե՛ս նաև Ընտրական իրավունք, Ընտրական համակարգ, 
Մեծամասնական և համամասնական ընտրակարգեր:

1. Օտարերկրյա 
կազմակերպություններին Ինչո՞ւ է 
արգելվում իրականացնել ընտրական 
քարոզչություն։
2. Ի՞նչ է «սև քարոզչությունը»։

Ընտրական քարոզչության ի՞նչ 
արգելքներ կան։
Արգելվում է ընտրական 
քարոզչություն իրականացնել 
բարեգործական 
կազմակերպություններին, ոչ 
քաղաքացիներին։ Արգելվում է 
սահմանադրական կարգը բռնի 
տապալելու, ռասայական, ազգային, 
կրոնական գերակայության 
քարոզումը, ռասայական, 
ազգային կամ կրոնական 
թշնամանք առաջացնող նյութերի 
հրապարակումն ու տարածումը։  

Ժողովրդավարության սկզբունքային 
հիմքերից մեկը քաղաքացիների 
քաղաքական հավասարությունն 
է՝ «մեկ մարդ՝ մեկ ձայն» 
սկզբունքով։ Նույն անձը կարող է 
ընդգրկվել միայն մեկ համայնքի 
ընտրողների ցուցակում և միայն 
մեկ անգամ։ Ազգային ժողովի 
ընտրություններում քաղաքացին 
ունի մեկ ձայնի իրավունք՝ 
բազմամանդատ ընտրատարածքում, 
և մեկ ձայնի իրավունք՝ միամանդատ 
ընտրատարածքում։

1. Ի՞նչ է ընտրությունների 
համընդհանրությունը որպես 
սկզբունք։
2. Ի՞նչ է ընտրությունների 
պարտադիրությունը որպես սկզբունք։ 

Ի՞նչ են ուղղակի ընտրությունները 
որպես սկզբունք։
Հայաստանում ընտրողները 
ընտրում են անմիջապես, այլ ոչ թե 
ընտրիչների միջոցով։ Արգելվում է 
նաև լիազորված քվեարկությունը։ 
Իսկ, օրինակ՝ անցյալ դարի 20-ական 
թթ. ընտրություններն անուղղակի 
էին։ Բնակիչներն ընտրում էին 
իրենց բնակավայրի խորհուրդները, 
սրանք իրենց կազմից՝ գավառային 
խորհուրդների պատգամավորներին, 
իսկ վերջիններս՝ խորհուրդների 
համահայկական համագումարի 
անդամներին։

 
Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կայք, տե՛ս` http://
www.elections.am 



Թեկնածու
Թեկնածու եզրույթը բացի իր առօրեականից, ունի ևս երկու հատուկ 
իմաստ։ Գիտության մեջ այն համարվում է գիտական աստիճան, և 
այդ աստիճանն ունեցող անձը կոչվում է գիտությունների թեկնածու։ 

Հանրային-իրավական ոլորտում թեկնածուն այն անձն է, ով 
առաջադրվում է պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 
մարմնում ընտրվելու համար։ Առաջադրվելուց հետո նա գրանցվում 
է համապատասխան ընտրական հանձնաժողովում որպես 
ներքոնշվածներից որևէ մեկի` Նախագահի, Ազգային Ժողովի 
պատգամավորի, քաղաքապետի, գյուղապետի, համայնքի ավագանու 
ընտրությունների թեկնածու։ Թվարկված ընտրովի անձանց 
թեկնածուներից յուրաքանչյուրի համար Սահմանադրությունը կամ 
օրենքը սահմանում է որոշակի պահանջներ։ 

Ժողովրդագրություն
Ժողովրդագրությունը (հուն. demos-ժողովուրդ, grapho-
գրառել, ժողովրդագրություն) գիտություն է հասարակության 
վերարտադրողականության օրինաչափությունների, սոցիալ-
տնտեսական, բնական պայմաններից, միգրացիոն տեղաշարժերից 
դրա բնույթի կախվածության մասին: Ժողովրդագրության 
արմատները հասնում են մինչև խոր անցյալ: Դեռևս հնագույն 
ժամանակներում տարբեր երկրներում առաջանում էր բնակչության 
հաշվառման անհրաժեշտություն՝ առկա ներուժն իմանալու և այն 
ըստ նպատակի օգտագործելու համար: 

Ժողովրդագրական հիմնական գործոններ են` ծնելիությունը, 
մահացությունը և միգրացիան (ներառյալ՝ արտագաղթն ու ներգաղթը):

Ժողովրդագրական շատ խնդիրների լուծումը պահանջում է համալիր 
մեթոդների համակարգի կիրառում, ինչպիսիք են` վերլուծության 
վիճակագրական (փաստերի վերլուծություն), մաթեմատիկական 
(մաթեմատիկական մոդելներ), քարտեզագրման, ինդեքսավորման 
և սոցիոլոգիական (սուբյեկտիվ կարգավորումներ) մեթոդները: 
Անհրաժեշտ տեղեկության հավաքումը կատարվում է չորս 
եղանակներով.

1. բնակչության մարդահամար,

2. բնակչության բնական տեղաշարժերի հաշվառում,

3. բնակչության ընթացիկ գրանցամատյանների պահում,

Պատգամավորների թեկնածուների 
առաջադրման իրավունք 
ունեն ընտրողների խմբերը 
(նախաձեռնողների խմբերը) և 
քաղաքական կուսակցությունները։ 
Թեկնածուների գրանցումը 
կատարում են ընտրական 
հանձնաժողովները՝ պահպանելով 
գրանցման պահանջները և կարգը։ 
Թեկնածուների գրանցումը նրանց 
իրավունք է տալիս մասնակցելու 
հետագա ընտրական գործընթացին 
և ընդգրկվելու ընտրական 
քվեաթերթիկում։ 

1. Բացի գիտությունների թեկնածուից 
ուրիշ ի՞նչ գիտական աստիճաններ 
կան։
2. Ինչո՞ւ է օրենքը պատգամավորների 
թեկնածուներին օժտում 
անձեռնմխելիության իրավունքով։ 

Ո՞վքեր չեն կարող առաջադրվել 
պատգամավորության թեկնածու։ 
Պատգամավորության 
թեկնածու չեն կարող գրանցվել 
սահմանադրական դատարանի 
անդամները, դատավորները, 
ուժային, հարկային, մաքսային 
մարմինների աշխատակիցները։ 
Նրանք թեկնածու կարող են գրանցվել 
միայն իրենց լիազորությունները 
ժամանակավորապես վայր դնելու 
դեպքում։



4. ընտրովի և հատուկ հետազոտություններ, օրինակ, 
սոցիոլոգիական հարցումների ձևով:

Դրանց միջոցով հավաքվում են անհրաժեշտ տեղեկություններ 
բնակչության թվաքանակի, սեռային, տարիքային, սոցիալական, 
մասնագիտական կազմի, հասարակության մեջ առկա տարբեր 
կրոնական, ազգային, լեզվական խմբերի, զբաղվածության 
վերաբերյալ: Իսկ տարբեր ժամանակներում հավաքված և մշակված 
տվյալների համեմատական վիճակագրական ուսումնասիրության 
շնորհիվ վեր են հանվում բնակչության ներսում ժողովրդագրական 
գործընթացների, այդ թվում՝ ծնելիության, մահացության և 
միգրացիայի հիմնական միտումները: Այդ միտումներն ուղղորդելու, 
բնակչության օպտիմալ թվաքանակ ու կազմ ապահովելու նպատակով 
պետական իշխանության մարմինները մշակում և իրականացնում 
են ժողովրդագրական քաղաքականություն, որը հանդիսանում է 
վարչական, տնտեսական, քարոզչական և այլ միջոցառումների 
համակարգ: Ժողովրդագրական քաղաքականության նպատակներն 
են`

1. այն երկրներում, որտեղ նկատվում է ժողովրդագրական 
«պայթյուն» (հիմնականում ներգաղթի մեծ չափերի պատճառով), 
նպատակը ծնելիության գործակցի և բնակչության բնական 
աճի նվազեցումն է հակաբեղմնավորման, ընտանիքի 
պլանավորման հարցերով խորհրդատվությունների, կամավոր 
ամլացման, տնտեսական և վարչական միջոցառումների 
միջոցով: Միջոցառումների մի այլ համալիր ուղղված է 
մահացության գործակցի նվազեցմանը: Այս միջոցառումների 
բացասական հետևանք կարող են լինել հասարակության 
ծերացումը՝ բնակչության տարիքային կազմում միջինից բարձր 
տարիքի անձանց տեսակարար կշռի մեծացումը, ինչպես 
նաև էթնոմշակութային պատկերի փոփոխությունը` տարբեր 
երկրներից ներգաղթի մեծ հոսքի պատճառով:

2. այն երկրներում, որտեղ կա ժողովրդագրական «աղետի» վտանգ, 
հակառակը, քաղաքականության նպատակը ծնելիության 
մակարդակի և բնակչության բնական աճի բարձրացումն 
է, որը կատարվում է ծնելիության խրախուսմանն ուղղված 
ֆինանսական, սոցիալական, աշխատանքային մեթոդների և 
քարոզչության միջոցով:

Տե՛ս նաև Ծնելիություն, Միգրացիա, Արտագաղթ, Ներգաղթ:

Ժողովրդագրական արդյունավետ 
քաղաքականությունը 
ժողովրդագրական անվտանգության 
հիմնաքարն է, որի շնորհիվ 
ապահովվում է տվյալ երկրի 
շարունակական տնտեսական 
զարգացման, պետական համակարգի 
բնականոն գործառնության, 
ռազմապաշտպանական համակարգի, 
ինչպես նաև տարածքների 
բնակեցման համար անհրաժեշտ 
մարդկային և մտավոր ներուժը:

Ի՞նչ են ժողովրդագրական 
անվտանգությունը, ժողովրդագրական 
ճգնաժամը և ժողովրդագրական 
«ռումբը»:

Հայաստանի Հանրապետության 
ժողովրդագրական վիճակի մասին 
տվյալներ համար տե՛ս` http://www.
armstat.am 



Ժողովրդական օրենսդրական նախաձեռնություն
Ժողովրդական օրենսդրական նախաձեռնությունը  անմիջական 
ժողովրդաիշխանության այն ձևն է, որը որոշակի թվով ընտրողների 
իրավունք է ընձեռում`  ներկայացուցչական մարմնի (օրինակ՝ 
խորհրդարանի) քննարկմանը դնել օրենքի կամ այլ նորմատիվ ակտի 
նախագիծ։ 

Ժողովրդաիշխանության այս ձևն իրականացնելու համար 
հասարակական նախաձեռնող խումբը նախ մշակում է օրենքի 
նախագիծը, հետո հավաքվում են ընտրողների օրենքով սահմանված 
թվով կողմ ստորագրությունները, այնուհետև դրանք ներկայացվում 
են ներկայացուցչական մարմիններին։ Դրանից հետո նախագիծը 
համապատասխան մարմնում անցնում է օրենքով սահմանված 
ընթացակարգը։ Ժողովրդաիշխանության այս ձևը գործում է, օրինակ, 
Շվեյցարիայում։ 

Ժողովրդավարական համակարգ
Ժողովրդավարական է համարվում այն (քաղաքական) համակարգը, 
որը կառուցված և գործում է ժողովրդավարության հիմնական 
սկզբունքների վրա: Յուրաքանչյուր պետություն կառուցում է իրեն 
բնորոշ քաղաքական համակարգ, սակայն այդ համակարգերի հիմքում 
ընկած սկզբունքները նույնական են: Այդ հիմնարար սկզբունքներից 
են.

- օրենքի գերակայությունը, քաղաքացիների 
իրավահավասարությունը և նրանց իրավունքների ու 
ազատությունների պաշտպանվածությունը – բոլոր 
քաղաքացիներն՝ անկախ իրենց ռասայական, ազգային 
պատկանելությունից, սոցիալական կարգավիճակից, 
քաղաքական, կրոնական համոզմունքներից, ունեն հավասար 
իրավունքներ և հավասարապես պատասխանատու են օրենքի 
առջև,

- քաղաքական բազմակարծությունը (պլյուրալիզմը) – 
քաղաքացիները և նրանց խմբերն ունեն կարծիքի և խոսքի 
ազատություն,

- իշխանությունների տարանջատում և ընտրովիություն - 
իշխանության տարբեր մակարդակների (տեղական կամ 
համայնքային, համապետական, իսկ որոշ դեպքերում՝ նաև 
դաշնության սուբյեկտների, նահանգների) ընտրովիությունը, 
ընտրությունների պարբերականությունը, թափանցիկությունը: 
Ըստ որում, յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է օժտված լինի 

Օրենքների ընդունման գործընթացն 
Ազգային Ժողովում անցնում է մի 
քանի փուլերով, որի արդյունքում 
օրենքը ձեռք է բերում իրավական 
ուժ։ Այդ փուլերն են՝ օրենսդրական 
նախաձեռնությունը, օրինագծի 
քննարկումը, քվեարկության միջոցով 
օրինագծի ընդունումը, օրենքի 
ստորագրումը և հրապարակումը։

1. Նախատեսված է արդյո՞ք 
Հայաստանում ժողովրդական 
օրենսդրական նախաձեռնությունը։
2. Անմիջական 
ժողովրդաիշխանության ուրիշ ի՞նչ 
ձևեր գիտեք։

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովում ովքե՞ր ունեն 
օրենսդրական նախաձեռնության 
իրավունք:
Հայաստանում Ազգային ժողովին 
օրենսդրական նախաձեռնության 
կարգով օրենքների նախագծերի 
առաջադրման իրավունք ունեն 
կառավարությունը և պատգամավորը։ 
Եթե օրենսդրական նախաձեռնության 
հեղինակը պատգամավորն է, 
ապա նախագիծը ներկայացվում է 
Ազգային ժողովի նախագահին նրա 
աշխատակազմի միջոցով։



ընտրելու և ընտրվելու իրավունքով, իսկ ընտրությունները 
պետք է լինեն մրցակցային,

- մեծամասնության կամքի վրա հիմնված կառավարումը 
և փոքրամասնության շահերի պաշտպանությունը – 
իշխանությունները ձևավորվում են մեծամասնության 
կամարտահայտության հիման վրա՝ միաժամանակ 
պաշտպանվում են փոքրամասնության իրավունքները,

- տեղեկատվության այլընտրանքային և անկախ աղբյուրների 
առկայությունը - քաղաքացիներն իրավունքի ունեն փնտրել և 
ստանալ տեղեկություն այլ քաղաքացիներից, որևէ քաղաքական 
խմբի հսկողության տակ չգտնվող, անկախ զանգվածային 
լրատվության միջոցներից: 

- քաղաքացիական իրավունքների և ազատությունների 
գործուն համակարգի առկայությունը – տվյալ պետության 
քաղաքացիները պետք է օժտված լինեն միջազգային 
պայմանագրերով և պետության օրենսդրությամբ ամրագրված 
իրավունքներով ու ազատություններով, ինչպես նաև դրանք 
իրագործելու հնարավորություններով,

- քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների 
առկայությունը – քաղաքացիները պետք է ունենան տարատեսակ 
կազմակերպություններ, միավորումներ հիմնելու իրավունք, իսկ 
այդ միավորումները՝ գործելու ազատություն:

Ժողովրդավարության որակն առավելապես արտահայտվում է 
քաղաքացիական իրավունքներով և ազատություններով: Թեև 
դրանցից մի քանիսը ինչ-որ չափով սահմանափակված են, սակայն 
այդ սահմանափակումները պետք է համապատասխանեն երեք 
պայմանների՝ 

- պետք է խստագույնս համապատասխանեն օրենքին, 

- հետապնդեն արդար նպատակներ, 

- պետք է լինեն անհրաժեշտ ու համարժեք հռչակված 
նպատակներին հասնելու համար: 

Իսկ այդպիսի նպատակներ կարող են հանդիսանալ անձի բարի 
համբավի, արժանապատվության, ազգային անվտանգության, 
հասարակական կարգուկանոնի, հեղինակային իրավունքի, 
առողջության և բարոյականության պաշտպանությունը: 
Ժողովրդավարական համակարգի յուրահատկություններից է 
նաև այն, որ այդ համակարգն սկզբունքորեն չընդունող մարդիկ 
տեսականորեն պետք է օժտված լինեն մյուսներին հավասար 



ազատություններով և իրավունքներով: Այդուհանդերձ, այսօր 
ժողովրդավարական բազմաթիվ պետությունների օրենքներ 
ստեղծել են ժողովրդավարական կարգի «ինքնապաշտպանության» 
համակարգ` դրան դեմ հանդես եկողներից:

Տե՛ս նաև Ժողովրդավարություն, Ազատություն, Ընդդիմություն, 
Քաղաքացիական հասարակություն:

Ժողովրդավարություն
Ժողովրդավարությունը (հուն. demos-ժողովուրդ և kratos-
իշխանություն, դեմոկրատիա, բառացի՝ ժողովրդաիշխանություն)՝ 
որպես քաղաքական ռեժիմի տեսակ, ի հայտ է եկել մ.թ.ա. 5-րդ 
դ.-ում Հին Հունաստանի քաղաք-պետություններում (պոլիսներ): 
Որպես կառավարման ձև՝ այն հակադիր է օլիգարխիային (քչերի 
իշխանություն), արիստոկրատիային (արտոնյալների իշխանություն), 
դեսպոտիզմին և դիկտատուրային (մեկ անձի բացարձակ 
իշխանություն): Այն հասարակության քաղաքական 

կազմակերպման ձև է` հիմնված ժողովրդի՝ որպես պետական 

իշխանության  միակ աղբյուրի, ճանաչման, ինչպես նաև 

իրավունքի ու սահմանադրության գերակայության, քաղաքական 

բազմակարծության վրա: Դա ժողովրդի կամքով ձևավորվող և նրա 
շահերը պաշտպանող իշխանության համակարգ է: 

Ժողովրդավարության պայմաններում իշխանության «տերը» 
ժողովուրդն է, որը որոշակի ժամկետով ընտրում է իր 
ներկայացուցիչներին՝ երկիրը կառավարելու համար: Գոյություն 
ունի ժողովրդավարության իրականացման երկու ընդհանրական ձև՝ 
ուղղակի և ներկայացուցչական: Ուղղակի ժողովրդավարությունը 
կիրառելի է փոքր համայնքներում (օրինակ, պոլիսներում), 
որտեղ հնարավոր է բոլոր քաղաքացիներին կամ նրանց մեծ 
մասին հավաքել մեկտեղ, քննարկել և լուծում տալ համայնքի 
խնդիրներին, ընդունել օրենքներ ձայների մեծամասնությամբ: 
Ուղղակի ժողովրդավարության ժամանակակից դրսևորումներից 
են ընտրություններն ու հանրաքվեները: Քաղաքացիների ուղղակի 
մասնակցությամբ օրենքներ ընդունելու կարգը հաճախ կիրառվում է 
նաև Շվեյցարիայում, ԱՄՆ Նոր Անգլիա տարածքում:

Ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը կիրառվում է առավել 
մեծ համայնքներում, օրինակ, ժամանակակից պետություններում, 
որտեղ քաղաքացիների մեծ թիվն ու նրանց աշխարհագրական 

Ժողովրդավարությունը վատագույն 
կառավարման ձևն է այնքան 
ժամանակ, քանի դեռ դուք այն չեք 
համեմատել մյուս ձևերի հետ:
Ուինսթոն Չերչիլ (1874-1965 
թթ.), բրիտանական պետական 
և քաղաքական գործիչ, Մեծ 
Բրիտանիայի վարչապետ 1940-
1945թթ, 1951-1955 թթ.



ցրվածությունը գործնականում անհնար է դարձնում՝ հավաքել նրանց 
մեկ տեղում և օրենք ընդունել: Դրա փոխարեն քաղաքացիներն 
ընտրում են իրենց ներկայացուցիչներին (պատգամավորներ), որոնք 
էլ հետագայում նրանց փոխարեն ընդունում են օրենքներ:

Տե՛ս նաև Ժողովրդավարական համակարգ:

Ժողովրդի ինքնիշխանություն
Ինքնիշխանությունը բացի պետությունից բնութագրական է նաև 
ժողովրդին։ Ժողովրդի ինքնիշխանությունը նրա որպես իշխանության 
աղբյուրի և կրողի գերակայությունն է, նրա իրավունքն է ինքնուրույն 
որոշել իր բախտը, անմիջականորեն կամ ներկայացուցչական 
մարմինների միջոցով մասնակցել իր պետական մարմինների 
կազմավորմանը, վերահսկել պետության գործունեությունը։ 

Ժողովրդի ինքնիշխանությունից կամ ժողովրդաիշխանությունից 
բխում են ժողովրդի հետևյալ հիմնական իրավունքները. լինել 
գերագույն իշխանության աղբյուր և կրող պետության մեջ, ձևավորել 
իշխանության ներկայացուցչական մարմինները, պատվիրակել 
սեփական լիազորությունները իշխանության ներկայացուցչական 
մարմիններին, ունենալ սահմանադրությամբ ամրագրված 
կարգավիճակ, մասնակցել օրենսդրական գործունեությանը, 
պետության կառավարմանը և այլն։ Ժողովրդի ինքնիշխանությունից 
բխում է պետության որպես ամբողջ ժողովրդի պաշտոնական 
ներկայացուցչի ինքնիշխանությունը։

Ժողովրդի ինքնիշխանությունն արդի սահմանադրական կարգերի 
գլխավոր հիմունքներից է, ժողովրդավարության որակական 
բնութագիրը։ 

Ժողովուրդ
Կան «ժողովուրդ» հասկացության մի քանի բնորոշումներ.

1. էթնոս -մարդկանց խումբ, որը մյուսներից առանձնանում է մի 
շարք հատկանիշներով, ինչպիսիք են, ընդհանուր ծագումը, 
ընդհանուր պատմական անցյալը, ծագման ընդհանուր 
տարածքը, լեզուն, ընդհանուր ինքնանվանում, ինքնանույնացում 
և ինքնագիտակցություն: Այդ հատկանիշները պետք է հանդես 
գան միասնաբար, քանի որ, օրինակ, միևնույն լեզվով կարող 
են խոսել տարբեր ժողովուրդներ, օրինակ, գերմանախոս են 
գերմանացիները, ավստրիացիները, շվեյցարացիների մի մասը,

Պետության ինքնիշխանությունը 
կարող է զուգակցվել ժողովրդի 
ինքնիշխանության բացակայությամբ, 
երբ պետությունն ինքնիշխան է, 
սակայն ժողովուրդը զրկված է իր 
հիմնադիր իրավունքներից, օրինակ` 
միահեծանական, բռնատիրական 
վարչաձևերի պայմաններում։ 

1. Ի՞նչ ձևերով է ժողովուրդը 
մասնակցում պետաքաղաքական 
գործերի կառավարմանը։ 
2. Ի՞նչ է նշանակում լինել գերագույն 
իշխանության աղբյուր։

Ինչպիսի՞ն է ժողովրդի և 
պետության ինքնիշխանության 
հարաբերակցությունը 
ժողովրդավարական 
հասարակությունում։
Ժողովրդավարական 
քաղաքացիական 
հասարակությունում պետության 
ինքնիշխանությունն ածանցված է 
ժողովրդի ինքնիշխանությունից։ 
Ժողովրդի հիմնադիր իշխանությունն 
այստեղ համարվում է բոլոր 
իշխանությունների աղբյուրը։ 
Ժողովրդավարական պետության 
ինքնիշխանությունը համարվում 
է ժողովրդի ինքնիշխանության 
դրսևորման ձև։



2. ազգ - էթնոսի սոցիալ-տնտեսական, հոգևոր-մշակութային, 
քաղաքական առումներով կազմակերպված մակարդակը: 
Երբեմն «ազգը» նույնացվում է «բնակչության» հետ,

3. բնակչություն –որևէ պետության տարածքում ապրող, դրա 
քաղաքացի հանդիսացող մարդկանց ամբողջությունը: 
Այս դեպքում հիմք են ընդունվում ոչ թե էթնոսին բնորոշ 
հատկանիշները, այլ տվյալ պետության քաղաքացի, բնակիչ 
լինելը,

4. խոսակցական լեզում այն կիրառվում է իշխանություններն, 
իշխանավորներին ու հասարակ մարդկանց, բնակչությանը 
տարբերակելու համար,

5.  ամբոխ – ինչ-որ նպատակով կամ պատճառով ինչ-որ տեղում 
հավաքված մարդկանց բազմությունը: Խմբից ամբոխը 
տարբերվում է կազմակերպվածության ցածր մակարդակով, 
անդամների միջև կապերի թուլությամբ կամ բացակայությամբ 
ու մի շարք այլ հատկանիշներով:

Տե՛ս նաև Ազգ:

Ինդոկտրինացիա 
Ինդոկտրինացիան գաղափարների, համոզմունքների կամ 
մասնագիտական մեթոդաբանության (տե՛ս նաև Դոկտրին) մշակման 
գործընթացն է: Այն որոշակիորեն տարբերվում է կրթության 
գործընթացից նրանով, որ ինդոկտրինացված անձից ակնկալվում 
է, որ նա քննադատորեն չի մոտենա այն դոկտրինին, որի կրողն է 
նա: Որպես կանոն, այս տերմինն օգտագործվում է քաղաքական 
հայացքների կամ կրոնական դոգմաների համատեքստում: 
Ինդոկտրինացումը սերտորեն կապված է անձի սոցիալականացման 
հետ, երբ սոցիալականացումն ընկալվում է որպես մշակութային կամ 
ուսուցողական գործընթաց:

Ինդոկտրինացիան կիրառվում է նաև հասարակության մեջ կոնկրետ 
խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան պատկերացումներ ու 
մոտեցումներ ձևավորելու համար: Դա իրականացվում է հանրության 
մեջ համապատասխան կերպարների, համոզմունքների, արժեքային 
ընկալումների և կարծրատիպերի ձևավորման միջոցով, ինչում 
մեծ դեր է խաղում քաղաքական գովազդը կամ քարոզչությունը: 
Այս մեթոդը կիրառվում է ինչպես տվյալ հասարակության ներսում 
ինչ-որ կարգ ներդնելու, այնպես էլ հասարակության անդամների 
մոտ արտաքին աշխարհին առնչվող ինչ-որ երևույթի նկատմամբ 
կայուն վերաբերմունք ձևավորելու նպատակով: Դրա կիրառման 



ուղղություններ կարող են հանդիսանալ մարդու կրոնական, 
քաղաքական, աշխարհայացքային մոտեցումները:

Տե՛ս նաև Դոկտրին:

Ինդուստրացում
Ինդուստրացումը մի գործընթաց է, որի ժամանակ ստեղծվում է 
խոշոր մեքենայական արտադրություն ազգային տնտեսության 
բոլոր ոլորտներում: Սովորաբար երկրները լինում են ագրարային, 
ինդուստրիալ և հետինդուստրիալ: Ինդուստրացման գործընթացի 
շնորհիվ ագրարային կամ ագրարա-ինդուստրիալ երկիրը կարող է 
վերածվել ինդուստրիալ երկրի: Երկրի ինդուստրացման բնութագիրը, 
տեմպը և միջոցների աղբյուրները որոշվում է երկրի արտադրական 

հնարավորություններով: Որպես ինդուստրացման աղբյուր կարող 
են հանդիսանալ ինչպես ներքին միջոցները, այնպես էլ միջազգային 
վարկերը և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները: Ինդուստրացման 
համար վճռական նշանակություն ունի էներգետիկայի զարգացումը 
և էներգակիր ռեսուրսներով հարուստ լինելը:  Մյուս կողմից 
ինդուստրացման գործընթացի համար շատ կարևոր նշանակություն 
ունեն նաև տեխնոլոգիական նորարարությունները: Առաջին 
ինդուստրիալ երկիրը եղել է Մեծ Բրիտանիան: Մեծ Բրիտանիայի 



ինդուստրացման գործընթացին նպաստեց արդյունաբերական 
հեղափոխությունը (18-րդ դար): Ինդուստրացման գործընթացով 
համաշխարհային տնտեսության մեջ առանձնանում են Նոր 
ինդուստրիալ երկրները, որոնք շատ կարճ ժամանակահատվածում 
ագրարային երկրներից վերածվել են ժամանակակից 
արդյունաբերություն ունեցող երկրների:

Տե՛ս նաև Ինդուստրիալ պետություն:

Ինդուստրիալ պետություն
Ինդուստրիալ պետության ասելով հասկանում ենք երկիր, որն ունի 
զարգացած արդյունաբերություն: Այսինքն` երկիր, որի տնտեսության 
մեջ գերակայում են արդյունաբերական, այլ ոչ թե գյուղատնտեսական 
ապրանքների արտադրությունը: Սովորաբար ինդուստրիալ 
երկրներն ունեն բավականին տարբերակված զարգացած 
արդյունաբերություն: Այստեղ հարկ է նշել, որ ցանկացած երկրի 
տնտեսության կառուցվածքը բաղկացած է գյուղատնտեսության, 
արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտից: Այսպես, եթե 
երկրի տնտեսության մեջ գերակշռում են գյուղատնտեսական 
ապրանքները, ապա երկիրն ագրարային է, եթե գերակշռում են 
արդյունաբերական ապրանքները, ապա երկիրը ինդուստրիալ է և, 
վերջապես, եթե գերակշռում են ծառայությունները, ապա երկիրը 
հետինդուստրիալ է: Նախկինում ինդուստրիալ էին համարվում 
ներկայիս զարգացած երկրները: Ժամանակի ընթացքում դրանք 
թևակոխեցին զարգացման հետինդուստրիալ փուլ, այսինքն` դրանց 
տնտեսության կառուցվածքում գերակշռեց ծառայությունների 
ոլորտը: Համաշխարհային տնտեսության մեջ առանձնանում են 
նաև նոր ինդուստրիալ երկրները, որոնք հիմնականում գտնվում 
են Լատինական Ամերիկայում և Հարավ-Արևելյան Ասիայում:  
Ներկայումս ինդուստրիալ երկներ են համարվում մի շարք զարգացող 
երկրներ, օրինակ` Արգենտինան, Բրազիլիան, Մալազիան, 
Ֆիլիպինները և այլն:

Տե՛ս նաև Ինդուստրացում:



Ինովացիա (նորամուծություն, նորարարություն)
Ինովացիա ասելով՝ հասկանում ենք նորարարություն, որը 
օգտագործվում է տնտեսության մեջ: Այստեղ հարկ է նշել, որ ոչ 
բոլոր նորամուծություններն են համարվում ինովացիա: Ինովացիա 
են համարվում միայն այն նորամուծությունները, որոնք զգալի 
բարձրացնում են գործող համակարգի արդյունավետությունը: 
Ինովացիան մարդու գիտական և ստեղծագործական  գործունեության 
արդյունք է: Ինովացիա կարելի է համարել շուկայում այնպիսի 
նոր ապրանքների և ծառայությունների մատակարարումը, որոնք 
ունեն սպառողական նոր հատկանիշներ և գործառութային 
առանձնահատկություններ: Այս համատեքստում ինովացիա կարող 
է հանդիսանալ ապրանքի արտադրության, արտաքին տեսքի կամ 
մարկետինգի նոր մոտեցումը, որն այդ նորարարությունը կիրառողին 
շուկայում կապահովի առավելություն մրցակիցների հանդեպ: Այսինքն, 
ինովացիայի շնորհիվ հնարավոր է շուկայում ժամանակավորապես 
գրավել մենաշնորհային դիրք մինչև մրցակիցների կողմից այդ 
նորարարության յուրացումը: Կարելի է տարբերել նոր ապրանքների 
արտադրության ինովացիա, որը հիմնվում է պահանջարկի վրա, և 
տեխնոլոգիական ինովացիա, որը հիմնվում է գիտատեխնիկական 
առաջընթացի վրա: Ապրանքների արտադրության ինովացիան թույլ է 
տալիս արտադրել նոր կամ որոշակի փոփոխությունների ենթարկված 
ապրանք: Տեխնոլոգիական ինովացիան թույլ է տալիս արտադրել նոր 
կամ արդեն առկա ապրանքները շատ ավելի որակյալ և հաճախ շատ 
ավելի ցածր ինքնարժեքով:

Տե՛ս նաև Բարեփոխում:

Ինտեգրում 
Ինտեգրումը նախկինում ինքնուրույն միավորների (պետություն, 
կազմակերպություն և այլն) միակցումն է, սերտաճումը, միահյուսումը: 
Գոյություն ունեն ինտեգրման բազմաթիվ տեսակներ՝ քաղաքական, 
տարածաշրջանային, տնտեսական, սոցիալական և այլն: 

Քաղաքական ինտեգրումը երկու և ավելի քաղաքական համակարգերի 
սերտաճման գործընթացն է, նոր կազմավորվող ամբողջությանը 
նրանց ինքնիշխանության փոխանցման գործընթացը: Քաղաքական 
ինտեգրումն ունի երկու հիմնական ձև՝ ներպետական և միջպետական: 
Ընդ որում, այս ձևերից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ տարբեր 
մակարդակներ: Ներպետականի օրինակ է միջկուսակցական 
ինտեգրումը, որի արդյունքում սովորաբար ի հայտ է գալիս մեկ 
միասնական, առավել հզոր և համախմբված կուսակցություն: 
Միջպետական ինտեգրումը կարող է վերաբերել ինչպես պետական-
քաղաքական համակարգերի միահյուսմանը, այնպես էլ, օրինակ, 



կուսակցությունների, հանրային քաղաքականությանը մասնակցող 
այլ կազմակերպությունների դաշինքների ստեղծմանը:

Տարածաշրջանային ինտեգրումը որևէ տարածաշրջանի 
պետությունների միավորումն է որևէ համաձայնագրի շուրջ՝ իրենց 
փոխգործակցությունը տարբեր ոլորտներում առավել արդյունավետ 
և շահավետ դարձնելու նպատակով: Այդ համագործակցությունը 
կանոնակարգվում է կա՛մ միջկառավարական, կա՛մ վերպետական 
մարմինների միջոցով, կա՛մ էլ համակցում է այդ մեթոդները:

Վերը նշվածի կոնկրետ դեպք է տնտեսական ինտեգրումը, որը 
գործնականում անցնում է մի քանի փուլեր՝ ազատ առևտրի գոտի, 
ապա՝ մաքսային միություն, իսկ վերջում՝ ընդհանուր շուկա և 
դրամական արժույթ:

Տարածաշրջանային ինտեգրման մեջ կարող են արտացոլվել 
միաժամանակ քաղաքական և տնտեսական ինտեգրման 
հատկանիշները, երբ, օրինակ, տվյալ տարածաշրջանի 
պետությունները միավորվում են տնտեսական համաձայնագրի 
շուրջ, անցնում ազատ առևտրի գոտուց մինչև տնտեսական 
միություն՝ այդ ընթացքում փոխհարաբերությունները կարգավորելով 
տարածաշրջանային կառույցների միջոցով:

Ինտեգրման առավել տարածված ձևերից է միջազգային 
տնտեսական ինտեգրումը: Դա, որպես կանոն, աշխարհագրորեն 
հարևան պետությունների միջև առևտրատնտեսական 
փոխհարաբերությունների զարգացման ու խորացման գործընթաց 
է, որն ունենում է պայմանագրային հիմք և կարող է արտահայտվել 
մի քանի ձևերով՝ արտոնյալ գոտի, ազատ առևտրի գոտի, մաքսային 
միություն, ընդհանուր շուկա, տնտեսական միություն, արժութային 
միություն: Այսպիսի ինտեգրման հիմնարար ցուցանիշներն են 
հանդիսանում ազգային արտադրական գործընթացների սերտաճումը, 
մասնակից-երկրների տնտեսությունների կառուցվածքային 
փոփոխությունները, ինտեգրացիոն գործընթացների նպատակային 
կարգավորումն ու դրա մեխանիզմների առկայությունը: 

Տնտեսական ինտեգրումն ունի ինչպես դրական, այնպես էլ 
բացասական կողմեր: Դրա առավելություններից են շուկայի 
սահմանների ընդլայնումը, տնտեսական սուբյեկտների մրցակցության 
դաշտի ընդլայնումը, միջպետական առևտրի պայմանների 
բարելավումը, ապրանքաշրջանառության ենթակառուցվածքների 
զարգացումը և այլն: Բացասական հետևանքներից են՝ առավել 
թույլ զարգացած երկրներում դա հանգեցնում է ռեսուրսների 
արտահոսքի, տեղի է ունենում ռեսուրսների վերաբաշխում 
հօգուտ առավել ուժեղ գործընկերների, մեծանում է մասնակից-
երկրների անդրազգային կորպորացիաների միջև օլիգոպոլիական 



պայմանավորվածությունների հավանականությունը, ինչը 
հանգեցնում է ապրանքների գների արհեստական բարձրացման և 
այլն:

Ինտեգրման տարատեսակ է նաև սոցիալական ինտեգրումը, որն 
անհատի սոցիալականացման գործընթացն է՝ հասարակության մեջ 
ապրելու, գործելու և ստեղծագործելու ունակություններ ունեցող 
անդամ դառնալը:

Տե՛ս նաև Առևտրային պայմանագիր, Ազատ առևտրի գոտի:

Ինքնակալություն (ավտոկրատիա)
Ավտոկրատիա հասկացության ծագումը գալիս է հունարեն auto և 
krateia բառերից և նշանակում է ինքնիշխան, ինքնակալ։ Բյուզանդական 
թագավորների տիտղոսներից մեկն էլ «հռոմեացիների ավտոկրատոր» 
հորջորջումն էր։ Ինքնակալությունը բնութագրում է կառավարման 
այնպիսի եղանակը, ոճը, որում իշխանությունը կենտրոնացված է մեկ 
անձի ձեռքում, իսկ կառավարվող կազմակերպությունը (պետություն, 
պետական և հասարակական կազմ ակերպություն, պետական 
մարմին) անշեղ ենթարկվում է ինքնակալ ղեկավարին։ 

Պետության մասշտաբով 
ինքնակալությունն առաջին հերթին 
միապետական կառավարման 
այնպիսի համակարգ է, 
որում միապետի ձեռքում 
կենտրոնացված է անսահման 
գերագույն իշխանություն։ 
Ի ն ք ն ա կ ա լ ո ւ թ յ ո ւ ն ը , 
սակայն հատուկ է նաև 
հ ա ն ր ա պ ե տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ն , 
օրինակ՝ Հիտլերի իշխանությունը 

Գերմանիայում, Ստալինի 
իշխանությունը Խորհրդային 

Միությունում։ Այսպիսով, 
ինքնակալությունը կարող է 

լինել և՛ միապետությունում, և՛ 
հանրապետությունում: Հետևաբար, ինքնակալական համակարգը` 
որպես պետական իշխանության իրականացման ձև, եղանակ 
հնարավոր է ցանկացած կառավարման ձևում, երբ այն կառուցվում 
է անվերապահ ու անսահման ենթարկման վրա, չկա խտրություն 
իշխանության իրականացման ու ազդեցության միջոցների միջև։

Բյուզանդական կայսրերի լրիվ 
տիտղոսն էր. «հռոմեացիների բազիլևս 
և ավտոկրատոր»։ Բազիլևս բառը 
սովորաբար հայերեն թարգմանում են 
թագավոր։

1. Ինքնակալական կառավարման 
ուրիշ ի՞նչ պատմական օրինակներ 
կարող եք բերել։
2. Ղեկավարների ինչպիսի՞ տիպեր 
կան։

Մեկնաբանեք Ցիցերոնի (Ք.ա. 106-43) 
խոսքերը.
 «Պետության գործերը վարող անձը 
պետք է լինի իմաստուն, արդար, 
չափավոր, ճառախոս»: 



Ինքնակառավարում
Ինքնակառավարումը ինչ-որ սոցիալական ընդհանրության, 
տարածքի, կազմակերպության ինքնուրույնությունն է` սեփական 
գործերի կառավարման, որոշման ընդունման հարցերում։ 
Ինքնակառավարումը ինքնավարության դրսևորման ոլորտներից 
մեկն է։

Կազմակերպության, մարմնի վերաբերմամբ ինքնակառավարումը 
նշանակում է սեփական կառավարման մարմինների միջոցով և 
սեփական ուժերով ներքին կազմակերպական և կառավարչական 
հարցերի լուծում։ 

Տարածքի ինքնակառավարումն իրավունքն է սեփական ուժերով 
և ինքնուրույն լուծել ներքին կառավարման հարցերը։ Տարածքի 
ինքնակառավարումը կարող է լինել ազգային-տարածքային 
ինքնավարություն, որը պետության տարածքում ազգային հարցի 
լուծման ձևերից է, և տեղական ինքնակառավարում, որպես ժողովրդի 
իշխանության անմիջական ձև։ 

Ինքնություն
Ինքնությունն անհատի սոցիալ-հոգեբանական հատկանիշների 
հավաքածու է, որի հիման վրա նա ինքն իրեն համարում է այս կամ 
այն սոցիալական, ազգային, լեզվական, կրոնական, քաղաքական, 
ռասայական և այլ խմբի անդամ: Այդ խմբի անդամներին նա համարում 
է «յուրային», իսկ այլ խմբերի ներկայացուցիչներին՝ «ուրիշ», «օտար»: 
Առաջին դեպքի համար անհատն իր «ես»-ին զուգահեռ կիրառում է 
նաև «մեր», իսկ այլ խմբերի դեպքում՝ «նրանք» բնորոշումը: Այս կամ 
այն խմբի հետ սեփական «ես»-ի միացման գործընթացը կոչվում է 
ինքնանույնացում:

Տարատեսակ ինքնությունները կարելի է խմբավորել բնականի և 
արհեստականի մեջ: Բնական են համարվում, օրինակ, մարդկային, 
էթնիկական, ռասայական, տարածքային ինքնությունները, իսկ 
արհեստական են, օրինակ, քաղաքացիական, մասնագիտական, 
կրոնադավանաբանական, կուսակցական, խմբային ինքնությունները: 
Ինքնության առանձին տեսակներ կարող են ունենալ խառը բնույթ:

Անհատի մոտ ինքնության տեսակների ձևավորումն՝ 
ինքնանույնացումն սկսվում է մանկության տարիներից, 
իրականացվում` սոցիալականացման միջոցով, երբ անձի «ես»-
ին զուգահեռ ձևավորվում է նաև «մենք»-ը՝ ինքնանույնացումն այս 
կամ այն խմբի հետ: Հասարակության բնականոն զարգացման 

Կազմակերպության 
ինքնավարությունը կարող է լինել 
ֆինանսական, տնտեսական, 
վարչակառավարչական։ Դա 
նշանակում է, որ կազմակերպությունն 
ինքն է որոշում իր կառավարման 
հարցերը, ունի սեփական 
լիազորություններ, ֆինանսական 
միջոցներ։ Պետական մարմինները 
դրանց նկատմամբ իրականացնում 
են միայն օրենքով սահմանված 
վերահսկողություն։

1. Ի՞նչ ինքնակառավարվող 
պետական մարմիններ գիտեք։
2. Ի՞նչ է ինքնավար մարզը։
Ի՞նչ է ազգային տարածքային 
ինքնավարությունը:

Ազգային տարածքային 
ինքնավարություն ունեցող 
կազմավորումներն իրենց տարածքում 
ունեն ինքնուրույն որոշումներ 
ընդունելու իրավունք, առանց 
կենտրոնի միջամտության։ Այդպիսին 
են, օրինակ՝ ինքնավար ազգային 
մարզերը և օկրուգները Ռուսաստանի 
Դաշնության կազմում, որոնք 
ունեն իրենց ինքնակառավարման 
մարմինները:



համար կարևոր է համարվում անհատի մոտ մարդկային, ազգային և 
քաղաքացիական ինքնությունների ներդաշնակ զարգացումը:

Տեսակային ինքնությունն անձի կողմից իր մարդկային էության 
ճանաչումն ու ընդունումն է, էթնոազգային ինքնությունը՝ անձի 
սոցիալական ինքնության բաղադրիչներից է, էթնոհոգեբանական 
հատկանիշ, որն արտահայտվում է տվյալ անձի կողմից որոշակի 
էթնիկ-ազգային խմբին պատկանելության գիտակցման ձևով: 
Կրոնական ինքնությունն, իր հերթին, որևէ կրոնադավանաբանական 
խմբին պատկանելության գիտակցումն է, իսկ քաղաքացիական 
ինքնությունը՝ տվյալ պետության քաղաքացի և նրա հասարակության 
անդամ հանդիսանալու, իրավունքների և պարտականությունների 
որոշակի համակարգ կրելու գիտակցումն ու ընդունումն է: 
Ինքնությունների տարբեր ձևերում, որպես կանոն, առանձնացնում 
են դրանց երկու բաղկացուցիչներ՝ ճանաչողական (իր ներկայացրած 
խմբի՝ ազգի, կրոնադավանական համայնքի, հասարակության 
առանձնահատկությունների, բնութագրիչների իմացություն) և 
արժևորող (այդ բնութագրիչների, խմբին պատկանելության, դրա 
նշանակության գնահատում): 

Տե՛ս նաև Արժեքներ, Ազգ, Ժողովուրդ, Ազգային փոքրամասնություն, 
Մայրենի լեզու, Հայրենիք, Հայրենասիրություն:

Իշխանությունների բաժանում
Իշխանությունների բաժանումը պետական համակարգի 
կազմակերպման և գործունեության սկզբունք է, որի գլխավոր 
նպատակներից են ազատության և օրինականության ապահովումը, 
իշխանության չարաշահումների բացառումը։ Այդ նպատակների 
կենսագործման համար անհրաժեշտ է կիրառել հետևյալ 
պահանջները.

-պետական իշխանության բաժանում երեք  ճյուղերի՝ օրենսդիր, 
գործադիր, դատական։ Դրանցից յուրաքանչյուրն իրականացվում 
է պետական առանձին մարմինների միջոցով։ Իշխանության 
բաժանումը բացառում է դրա կենտրոնացումը մեկ մարմնի ձեռքում 
կամ մեկի առավելությունը՝ մյուսի նկատմամբ, 

-պետական իշխանության երեք ճյուղերը ներկայացնող մարմինները 
պետք է լինեն միմյանցից հարաբերական անկախ և ինքնուրույն։ 
Ճյուղերից յուրաքանչյուրն ունի սահմանադրությամբ ամրագրված 
իր լիազորությունները, որոնք իրականացնում է ինքնուրույն։ 
Օրինակ՝ խորհրդարանը, ընդունելով օրենքներ, որոնք պարտադիր 
են մյուս իշխանությունների համար, չպետք է յուրացնի դրանց 
լիազորությունները, 

Իշխանությունների բաժանման 
համակարգում յուրահատուկ դեր 
է խաղում Հանրապետության 
Նախագահը, որի լիազորություններն 
առնչվում են երեք իշխանությունների 
հետ, սակայն նա՝ որպես 
պաշտոնատար անձ, դուրս է 
դրանցից և գործում է անկախ։ 
Նախագահն ապահովում է երեք 
իշխանությունների բնականոն 
գործունեությունը, որի համար ունի 
համապատասխան լիազորություններ։

1. Ինչո՞վ է վտանգավոր իշխանության 
կենտրոնացումը մեկ մարմնի ձեռքում։ 
2. Հակակշիռների ու զսպիչների 
ուրիշ ի՞նչ սահմանադրական 
կառուցակարգեր գիտեք։ 

Ազգային ժողովն ինչպե՞ս կարող է 
հաղթահարել Նախագահի մերժումը։ 
Եթե օրենքը վերադարձվում է, 
Ազգային ժողովը քննարկում է միայն 
Նախագահի առարկություններն 
ու առաջարկությունները։ Դրանց 
չընդունվելու դեպքում` օրենքը մեկ 
անգամ ևս դրվում է քվեարկության։ 
Եթե կրկին օրենքն ընդունվում է 
պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների մեծամասնությամբ, ապա 
այն ուղարկվում է Նախագահին։ 
Այս դեպքում նա 5 օրվա ընթացքում 
պարտավոր է ստորագրել և 
հրապարակել օրենքը։



-իշխանության երեք ճյուղերը պետք է լինեն հավասարակշռված։ Դա 
կատարվում է «հակակշիռների և զսպիչների» համակարգի միջոցով։ 
Իշխանության ճյուղերից ամեն մեկը պետք է ունենա այնպիսի 
լիազորություններ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում հսկելու և 
ազդելու միմյանց վրա, համագործակցելու միմյանց հետ` պետական 
հարցերը վճռելիս։ Օրինակ, «հակակշիռների և զսպիչների» 
կառուցակարգ է Նախագահի իրավունքը` մերժում կիրառել Ազգային 
ժողովի օրենքների նկատմամբ։ 

Տե՛ս նաև Նախագահ, Օրենսդիր իշխանություն, Գործադիր 
իշխանություն, Դատական իշխանություն:

Ինֆլյացիա
Ինֆլյացիան իրենից ներկայացնում է ապրանքների և 
ծառայությունների գների համընդհանուր աճ: Ինֆլյացիան 
հանդիսանում է դեֆլյացիայի հակառակ գործընթացը: Այլ կերպ 
ասած, երբ տեղի ունի ինֆլյացիա, ապա արժույթի գնողունակությունը 
նվազում է: Տնտեսագիտության մեջ տարբերում են առաջարկի 
(առաջարկածին) և պահանջարկի (պահանջարկածին) ինֆլյացիա: 
Առաջինն առկա է այն ժամանակ, երբ գների աճը պայմանավորված 
է արտադրական ծախսերի ավելացմամբ, ինչի արդյունքում տվյալ 
ապրանքատեսակի գինը մնում է նույնը, սակայն շուկայում տվյ ալ 
ապրանքատեսակի քանակը փոքրանում է: Երկրորդն ի հայտ է գալիս 
ապրանքատեսակի կամ ծառայության առաջարկի անփոփոխության 
պայմաններում դրանց նկատմամբ պահանջարկի ավելացմամբ 
(ապրանքների դեֆիցիտ): 

Այն դեպքում, երբ արժույթը չափազանց արագ է կորցնում իր 
գնողունակությունը, տեղի ունի հիպերինֆլյացիա: Հիպերինֆլյացիայի 
դեպքում գների մակարդակն աճում է չափազանց արագ: Սովորաբար 
ինֆլյացիայի հանդեպ վերաբերմունքը բացասական է, սակայն, 
հարկ է նշել, որ տնտեսական աճն անպայման պետք է զուգորդվի 
ինֆլյացիայի որոշակի մակարդակով: Մյուս կողմից, չափից ավելի 
մեծ ինֆլյացիան տնտեսության մեջ կարող է ունենալ տնտեսական, 
սոցիալական և քաղաքական լուրջ բացասական հետևանքներ: 
Սովորաբար ինֆլյացիան աճում է բարձր զբաղվածության և 
արտադրության ծավալի աճի ժամանակաշրջանում, և ընդհակառակը, 
ինֆլյացիայի նվազումը զուգորդվում է արտադրության անկման 
և գործազրկության աճի հետ: Հայաստանի Հանրապետությունում 
գների մակարդակը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության 
Կենտրոնական բանկի կողմից: 2011թ. տվյալներով Հայաստանի 
Հանրապետությունում ինֆլյացիայի միջին մակարդակը կազմել է 
7.6%:

Տե՛ս նաև Դեֆլյացիա:



Իսլամ
Իսլամը համաշխարհային երեք կրոններից ամենաերիտասարդն 
է, առաջացել է ներկայիս Սաուդյան Արաբիայում, Մեքքայում, 
որը և համարվում է իսլամի գլխավոր սրբատեղին: «Իսլամ» բառը 
թարգմանվում է որպես «հնազանդություն» (Աստծո կամ Ալլահի 
կամքին): Իր հետևորդների թվով իսլամն աշխարհի երկրորդ մեծ 
կրոնն է քրիստոնեությունից հետո, իսկ հետևորդների թվի աճով՝ 
առաջինը: Իսլամի հետևորդներին անվանում են մուսուլման 
(մահմեդական): Նրանց թիվն աշխարհում կազմում է մոտ 1,5 
միլիարդ, որոնց մեծամասնությունը պատկանում է իսլամի 
սունի, մյուսները՝ շիա ճյուղին: Իսլամադավանների կազմում են 
բնակչության մեծամասնությունը Թուրքիայում (սունի), Ադրբեջանում 
(շիա), Իրանում (շիա), Սիրիայում (սունի), Մերձավոր Արևելքի, 
Միջին Ասիայի գրեթե բոլոր երկրներում: Որպես կրոնական 
փոքրամասնություններ՝ մահմեդական համայնքներ կան աշխարհի 
բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, 
Եվրոպայի երկրներում:

Ինչպես քրիստոնեությունը, իսլամը ևս համարվում է աբրահամիկ 
կրոն: Դրանք երկուսն էլ միաստվածային կրոն են և սերում են 
սեմական ցեղերի առաջնորդ Աբրահամի հիմնած ավանդույթներից: 
Ինչպես բոլոր աբրահամիկ կրոնները, իսլամը ևս մասամբ, 
վերապահումներով ընդունում է Հին կտակարանի որոշ դրույթներ: 
Իսլամը գտնում է, որ «Չկա այլ Աստված` Ալլահից (Աստծուց) բացի և 
Մուհամեդը նրա մարգարեն է»: 

Իսլամն ունի վեց հիմնարար պայմաններ.

Գոյություն ունի «իսլամական 
իրավունք» հասկացությունը, որն 
առավելապես հայտնի է «շարիաթ» 
անունով: Այն հենվում է Ղուրանի 
և այլ կրոնական աղբյուրների 
վրա, ներառում պետաիրավական, 
քաղաքացիական, քրեական, 
ընտանեկան և իրավունքի այլ 
ճյուղեր, որոնցով կարգավորվում են 
հարաբերություններն իսլամական 
պետությունների մեծ մասում և 
մահմեդական համայնքում՝ ումմայում:

Ի՞նչ է սուրահը: 

Հայաստանում ազգային 
փոքրամասնություններից որի՞ 
հիմնական կրոնն է իսլամը:
Հայաստանի քրդերի հիմնական կրոնն 
իսլամն է:



մարգարեների միջոցով:

4. Մարգարեների՝ Աստծո պատվիրակների հանդեպ հավատը: 
Նրանք ուղարկվել են տարբեր ժողովուրդների մոտ, բայց ողջ 
մարդկությանն ուղարկված մարգարեն Մուհամեդն է:

5. Հավատը Դատաստանի օրվան, որը ներառում է աշխարհի վերջի 
մասին հավատը, Աստծո դատաստանը, Դժոխքի և Դրախտի 
գոյությունը:

6. Հավատը Նախախնամությանը (ճակատագրին): Մուսուլմանները 
հավատում են, որ Ալլահը կանխատեսել է  ամեն շնչավոր էակի 
ճակատագիրը (Կադար), այսինքն` բոլոր իրադարձությունները 
տեղի են ունենում Արարչի ծրագրմամբ: Մարդն ունի ազատ 
կամք, ի վիճակի է ընտրություն անել բարու և չարի միջև, ուստի 
նա ինքն է պատասխանատու իր արարքների համար:

Իսլամի հիմնասյուներն են.

•	 Շահադա - միաստվածությանը խստորեն հետևելը («Չկա այլ 
Աստված Ալլահից բացի, և Մուհամեդը նրա մարգարեն է»)

•	 Նամազ – ամենօրյա հինգանգամյա աղոթքի կատարման 
արարողությունը: 

•	 Զաքյաթ – նյութական զոհաբերություն: Մուսուլմանը պարտավոր 
է ամեն տարի իր միջոցների մի մասը բաժանել աղքատներին և 
անօթևաններին: Չքավոր մուսուլմաններն ազատված են այդ 
պարտավորությունից: 

•	 Սաում – Ռամադանի շրջանում պասին հետևելն է: Պասի էությունն 
Աստծուն խոնարհվելու գաղափարի մեջ է՝ այդ օրերին ուտելիքից, 
խմիչքից, սեռական հարաբերություններից հրաժարվելու 
ճանապարհով:

•	 Հաջ – դեպի Մեքքա ուխտագնացությունն է: Ֆիզիկապես և 
նյութապես կարող մուսուլմանի համար կյանքում գոնե մեկ 
անգամ ուխտագնացության գնալը պարտադիր է:

1. Ալլահի՝ գոյություն ունեցող ամեն ինչի արարչի հանդեպ 
հավատը, որը նաև արտացոլում է միաստվածությունը:

2. Հրեշտակների հանդեպ հավատը - հրեշտակներն Ալլահի 
ստեղծած էակներն են , որոնք կերտվել են լույսից և Աստծո 
կամքի կատարողներն են:

3. Սրբազան գրերի հանդեպ հավատը, որոնք Ալլահն ուղարկել  է 



Իսլամի սուրբ գիրքը Ղուրանն է:

Տե՛ս նաև Իսլամիզմ, Կրոն, Քրիստոնեություն, Բուդդիզմ, Հինդուիզմ, 
Հուդայականություն:

Իսլամիզմ
Իսլամիզմը գաղափարախոսական հոսանք է, որի ներկայացուցիչները 
գտնում են, որ իսլամը ոչ միայն կրոն է, այլև քաղաքական 
գաղափարախոսություն: Իսլամիզմը գիտական շրջանակներում 
համարվում է վիճելի տերմին և ունի մի շարք միմյանցից տարբերվող 
մեկնաբանություններ: Դրանք վերաբերում են շարիաթի կիրառմանը 
հանրային կայքում և միջպետական հարաբերություններում, 
համաիսլամական քաղաքական միության ստեղծմանը, մահմեդական 
աշխարհում ոչ իսլամական, մասնավորապես, արևմտյան ռազմական, 
տնտեսական, քաղաքական սոցիոմշակութային ազդեցության 
վերացմանը, որը, իսլամիստների համոզմամբ, անհամատեղելի է 
իսլամի հետ:

Իսլամիզմը դիտարկվում է նաև իսլամի շրջանակներում ինքնության 
քաղաքականություն, որի նպատակն` իսլամական ինքնության, 
ինքնակերպության պահպանումն է, կենսունակության ապահովումը 
և համաշխարհային իսլամական միասնական համայնքի՝ ումմայի 
ստեղծումը:

Ըստ այդմ, իսլամիզմը բնորոշվում է որպես արտաքին 
ճնշումներից սեփական ինքնության պաշտպանությանն ուղղված 
գաղափարաքաղաքական հոսանք:

Ինչպես ցանկացած կրոնաքաղաքական գաղափարախոսության, 
այնպես էլ իսլամիզմի շրջանակներում առանձնացվում են դրա 
ծայրահեղ և չափավոր դրսևորումները՝ կախված նրանից, թե 
նպատակներին հասնելու համար ինչպիսի մեթոդներ են կիրառում 
դրա հետևորդները: 

Իրավաբանական անձ
Հասարակության գույքային շրջանառությանը ֆիզիկական անձանց 
հետ միասին մասնակցում են մարդկանց կազմակերպությունները: 
Որպեսզի նրանք կարողանան մասնակցել հասարակական կյանքին, 
օրենքը պահանջում, որ գրանցված լինեն որպես իրավաբանական անձ: 
Իրավաբանական անձ կազմակերպությունը որպես սեփականություն 
ունի առանձնացված գույք, իր պարտքերի համար պատասխանատու 

Գոյություն ունի «իսլամական 
իրավունք» հասկացությունը, որն 
առավելապես հայտնի է «շարիաթ» 
անունով: Այն հենվում է Ղուրանի 
և այլ կրոնական աղբյուրների 
վրա, ներառում պետաիրավական, 
քաղաքացիական, քրեական, 
ընտանեկան և իրավունքի այլ 
ճյուղեր, որոնցով կարգավորվում են 
հարաբերություններն իսլամական 
պետությունների մեծ մասում և 
մահմեդական համայնքում՝ ումմայում:

Ո՞վ է Մուհամեդն իսլամում: 

Հայաստանում ազգային 
փոքրամասնություններից որի՞ 
հիմնական կրոնն է իսլամը:

Հայաստանի քրդերի հիմնական կրոնն 
իսլամն է:



է այդ գույքով, կարող է իր անունից կնքել պայմանագրեր և այլն: 
Իրավաբանական անձն, օրինակ՝ բաժնետիրական ընկերությունն, 
իրավունքներ է ձեռք բերում և պարտականություններ է ստանձնում 
իր մարմինների միջոցով, որոնք գործում են օրենքին, նրա 
կանոնադրությանը համապատասխան։

Իրավաբանական անձինք ըստ իրենց գործունեության նպատակի 
լինում են՝  

1) առևտրային իրավաբանական անձինք, որոնք իրականացնում 
են ձեռնարկատիրական գործունեություն և ստացված շահույթը 
բաշխում են իրենց հիմնադիրների (բաժնետերերի) միջև: Առևտրային 
են տնտեսական ընկերակցությունները և ընկերությունները, 
առևտրային կոոպերատիվները, 
2) ոչ առևտրային իրավաբանական անձինք, որոնց գլխավոր 
նպատակը շահույթ ստանալը չէ, այլ քաղաքական, մշակութային, 
կրթական խնդիրների լուծումը: Այդպիսի անձանց տեսակներն 
են՝ հասարակական միավորումը, հիմնադրամը, սպառողական 
կոոպերատիվը, օրենքով նախատեսված այլ ձևերը։ 

Իրավաբանական օգնության իրավունք
Քանի որ իրավական հարցերում ամեն ոք չէ, որ կարող է կողմնորոշվել, 
որովհետև դա իմացության հատուկ բնագավառ է, մարդը պետք 
է հնարավորություն ունենա ստանալու իրավաբանական 
օգնություն, այսինքն՝ նա կարող է դիմել համապատասխան 
մասնագետի՝ փաստաբանին՝ իրավական խորհրդատվության 
համար։ Այդ իրավունքի երաշխիքը պետությունից անկախ գործող 
փաստաբանական ծառայությունն է։ Այն ոչ կառավարական 
կազմակերպություն է, որը իրավաբանական օգնության միջոցով 
իրականացնում է մարդու իրավունքների խախտումների 
նախականխումը, դրանց պահպանման համար որոշակի 
երաշխիքների ստեղծումը, կենսագործման ճանապարհին եղած 
արգելքների վերացումը։ Փաստաբանական ծառայության համար 
վճարի չափն ու կարգը որոշվում են փաստաբանի և վստահորդի 
կնքված գրավոր պայմանագրով:

Օրենքով նախատեսված դեպքերում, իրավաբանական օգնությունը 
ցույց է տրվում պետական միջոցների հաշվին։ Օրինակ՝ ելնելով 
մեղադրյալի գույքային դրությունից` քրեական գործի վարույթն 
իրականացնող մարմինը կարող է որոշում ընդունել անվճար 
իրավաբանական օգնություն տրամադրելու մասին:

Իրավաբանական օգնության տրամադրումը պետական 
միջոցների հաշվին ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության 

Առևտրա յին ի րա վա բա նա կան ան ձը 
Եվ րո պայում կոչ վում է կոմ պա նիա, 
ֆիր մա, իսկ ԱՄՆ-ում՝ կոր պո րա ցիա։ 
Բազմաթիվ ձեռնարկատիրական 
ընկերությունների միությունը կոչվում 
է կոնցեռն։ Լատիներեն «concernere» 
նշանակում է խառնել։ Կոնցեռնում 
միավորված ընկերությունները 
մնում են ինքնուրույն։ Ներկայումս 
դրանք նաև համաշխարհային են։ 
Հայաստանում կոնցեռնը կոչվում 
է առևտրային իրավաբանական 
անձանց միություն։

1. Տնտեսական ընկերությունների ի՞նչ 
տեսակներ գիտեք։
2.  Ի՞նչ կազմակերպական ձև ունի ձեր 
դպրոցը։

Ե՞րբ է ծագում և դադարում 
իրավաբանական անձի 
իրավունակությունը։

Ի րա վա բա նա կան ան ձն ի րա-
վու նա կ է պե տա կան գրանց ման 
պա հից։ Ի րա վա բա նա կան ան ձի 
իրավունակությունը դադարում է նրա 
լու ծար ումը պե տա կան գրան ցա մատ-
յա նում գրառ ման պա հից։ 



փաստաբանների պալատը` հանրային պաշտպանի գրասենյակի 
միջոցով: Հանրային պաշտպանի գրասենյակը կազմված է հանրային 
պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարից, նրա երկու օգնականներից 
և հանրային պաշտպաններից: Հանրային պաշտպանները, որպես 
փաստաբանական պալատի անդամներ, կոչված են անվճարունակ 
անձանց պետության կողմից հատկացվող միջոցների հաշվին 
ցույց տալ իրավաբանական օգնություն: Օրինակ` ալիմենտի 
գանձման, կերակրողի մահվան հետևանքով պատճառված վնասի 
փոխհատուցման վերաբերյալ գործերով: Հանրային պաշտպանի 
վարձատրության չափը պետական ծառայողին վճարվող ամսական 
աշխատավարձի չափն է:

Յուրաքանչյուր ոք ունի ձերբակալման, խափանման միջոցի 
ընտրման կամ մեղադրանքի առաջադրման պահից` իր ընտրությամբ 
պաշտպան ունենալու իրավունք։ Պաշտպանն այն փաստաբանն 
է, որ քրեական գործով վարույթում ներկայացնում է կասկածյալի 
կամ մեղադրյալի օրինական շահերը և նրան ցույց է տալիս 
իրավաբանական օգնություն` օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով։ 

Պաշտպան հրավիրելը կասկածյալի կամ մեղադրյալի, նրանց 
օրինական ներկայացուցչի իրավունքն է։ Կան դեպքեր, երբ պաշտպանի 
մասնակցությունը պարտադիր է։ Օրինակ՝ երբ պաշտպանյալը համր, 
կույր խուլ լինելու պատճառով` չի կարող ինքնուրույն իրականացնել 
իր պաշտպանությունը։ 

Տե՛ս նաև Փաստաբան:

Իրավական պետություն
Մարդու բնական իրավունքներին համապատասխանում է պետության 
պարտականությունը՝ ապահովել, պահպանել, պաշտպանել, 
երաշխավորել դրանք։ Սա ազատության նվազագույն չափն է, որից 
այն կողմ իշխանությունն արդեն պետական չէ, այլ բռնակալական։ 
Ազատության այդ նվազագույն չափի նվաճման առաջին նախադրյալն 
իրավական պետության հայեցակարգի կենսագործումն է։ 
Իրավական պետությունը պետական իշխանության կազմակերպման 
հատուկ կառույց և անհատի, հասարակության ու պետության 
փոխկապվածության հատուկ իրավական ձև է, որում 
պաշտոնապես ճանաչված, ամրագրված և պահպանված են երեք 

Փաս տա բան է հա մար վում այն ան ձը, 
ով օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
ստա ցել է փաս տա բա նա կան գոր ծու-
նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու ար տո-
նա գիր, փաս տա բան նե րի պա լա տի 
ան դամ է և տվել է եր դում։

1. Ո՞վ կարող է դառնալ փաստաբան։
2. Ո՞վ է հանրային պաշտպանը։

Ի՞նչ է արվում, երբ պաշտպանի 
մասնակցությունը պարտադիր է, 
սակայն կասկածյալը կամ մեղադրյալը 
չունեն պաշտպան։ 
Երբ պաշտպանի մասնակցությունը 
պարտադիր է, սակայն կասկածյալը 
կամ մեղադրյալը չունեն պաշտպան, 
ապա քրեական գործով վարույթն 
իրականացնող մարմինը 
Փաստաբանների պալատից 
պահանջում է որևէ փաստաբանի 
նշանակել տվյալ կասկածյալի կամ 
մեղադրյալի պաշտպան։

Հայաստանի Հանրապետության 
փաստաբանների պալատի կայք, 
տես` http://www.pastaban.am

Ի՞նչ է իրավական օրենքների 
գերակայությունը:
Իրավական օրենքների 
գերակայություն նշանակում 
է, որ, առաջին, օրենքներն 
իրենց բովանդակությամբ 
ազատական, ժողովրդավարական, 
մարդասիրական են, երկրորդ, 
որ ենթաօրենսդրական ակտերը 
պետք է համապատասխանեն 
Սահմանադրությանը և օրենքներին, 
ընդունվեն դրանց հիման վրա և 
դրանց իրականացումն ապահովելու 
նպատակով։

1.  Ի՞նչ է նշանակում մարդը, նրա 
իրավունքները բարձրագույն 
արժեքներ են։
2.  Ի՞նչ տարբերություն մարդու 
իրավունքների ապահովման և 
պահպանման միջև։ 



բաղադրատարրեր՝ մարդու բնական իրավունքները, իրավական 
օրենքների գերակայությունը, իշխանությունների բաժանումը և 
հավասարակշռումը։ 
Իրավական պետությունը տարբերվում է ոչ իրավական, ավանդական 
պետությունից, հետևյալ երեք հատկանիշներով՝ ա) մարդը, 
նրա իրավունքները բարձրագույն արժեքներ են, բ) իրավական 
օրենքների գերակայություն, գ) պետական իշխանության բաժանում և 
հավասարակշռում։

Իրավահավասարություն
Իրավահավասարությունը (օրենքի առջև հավասարությունը) 
մարդու իրավունքների և իրավունքի հիմնարար սկզբունք է, որն 
ամրագրված է ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներպետական 
իրավունքում։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը 
երաշխավորում է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև։ 
Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, 
էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական 
հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական 
կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը 
պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, 
հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական 
բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է։ 

Իրավահավասարությունը ենթադրում է բոլոր քաղաքացիների 
իրավունքների և պարտականությունների, սոցիալական 
ազատության հավասար չափ, անձանց օրենքի առջև 
պատասխանատվության հավասար աստիճան՝ բացառելով նրանց 
փաստական տարբերությունները, օրինակ՝ մաշկի գույնը, լեզուն և 
այլն։ Իրավահավասարությունը բացառում է նաև արտոնություններն 
ու առավելություններն իրավական վեճերի մասնակիցների միջև։

Իրավասություն
 Իրավասությունը որևէ ոլորտ կառավարող մարմնի, պաշտոնատար 
անձի իրավունքով (օրենքով) սահմանված լիազորությունների 
և պարտականությունների ամբողջությունն է, ինչպես նաև այն 
հարցերի շրջանակը, որոնցով նրանք կարող են ընդունել իրավական 
որոշումներ։ Իրավասության մեջ իրենց արտահայտությունն են 
գտնում մարմինների և պաշտոնատար անձանց պետաիշխանական 
լիազորությունները։ Իրավասությունը պայմանավորված է տվյալ 
հանրային (պետական) մարմնի առջև դրված խնդիրներով։ 

Ի՞նչ է իրավական օրենքների 
գերակայությունը:
Իրավական օրենքների 
գերակայություն նշանակում 
է, որ, առաջին, օրենքներն 
իրենց բովանդակությամբ 
ազատական, ժողովրդավարական, 
մարդասիրական են, երկրորդ, 
որ ենթաօրենսդրական ակտերը 
պետք է համապատասխանեն 
Սահմանադրությանը և օրենքներին, 
ընդունվեն դրանց հիման վրա և 
դրանց իրականացումն ապահովելու 
նպատակով։

«Օրենքի առաջ բոլոր մարդիկ 
հավասար են և առանց որևէ 
խտրության ունեն օրենքի հավասար 
պաշտպանության իրավունք։ Բոլոր 
մարդիկ ունեն սույն Հռչակագիրը 
խախտող որևէ խտրականությունից և 
նման խտրականության սադրանքից 
պաշտպանվելու հավասար 
իրավունք» (Մարդու իրավունքների 
համընդհանուր հռչակագիր)։

1. Ի՞նչ է նշանակում գենետիկական 
հատկանիշով խտրականություն։
2. Ի՞նչ է նշանակում սո¬ցիա¬լա¬կան 
ա¬զա¬տութ¬յան հա¬վա¬սա¬ր ¬չափ։

Իրավահավասար են արդյո՞ք 
քաղաքացիները և ոչ քաղաքացիները։
 Քաղաքացիները և ոչ քաղաքացիներն 
իրավահավասար չեն, որովհետև 
Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունը մարդու ոչ 
բոլոր իրավունքներն է վերապահում 
ոչ քաղաքացիներին, իսկ 
պարտականությունների մի մասը չի 
տարածվում ոչ քաղաքացիների վրա։  

Պե տաիշ խա նա կան լիա զո րութ յուն նե-
րը պե տա կան մարմն ին հնա րա վո-
րութ յուն են տա լիս ի ր  ի րա վա սութ յան 
շրջա նա կում հրա պա րա կել հա մա-
պար տա դիր կա նոն ներ և ա պա հո-
վել դրանց կա տա րու մը։ Պե տա կան 
մար մի նը կա րող է հրա պա րա կել 
կա տար ման հա մար պար տա դիր 
նոր մա տիվ և ան հա տա կան ակ տեր։ 
Դրանց կա տար ման հա մար այն կա-
րող է կիրա ռել տար բեր մե թոդ ներ, այդ 
թվում՝ հար կադ րանք։



Պետական բոլոր մարմինների և պաշտոնատար անձանց 
իրավասության ծավալը սահմանվում է օրենքներով։ Հանրային 
իշխանության մարմինների իրավասության համար ուղղորդիչ 
նշանակություն ունի սահմանադրական դրույթը, ըստ որի` պետական 
և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար 
անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, 
որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ 

Իրավունակություն
Իրավունքի սուբյեկտ լինելու համար` անձը պետք է օժտված լինի 
իրավունակությամբ և գործունակությամբ։ Իրավունակությունն 
իրավունքի սուբյեկտի` օրենքով ճանաչված ընդունակությունն 
է` ունենալ իրավունքներ և կրել պարտականություններ, 
այսինքն՝ լինել իրավահարաբերությունների մասնակից, օրինակ` 
ունենալ սեփականության իրավունք, կնքել գործարքներ, 
զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Քաղաքացու 
իրավունակությունը ծագում է նրա ծննդյան պահին։ Երբեմն, մինչև 
ծնվելը, երեխան կարող է ձեռք բերել իրավունակություն։ Օրինակ, 
չծնված երեխան ունի ժառանգության իրավունք մինչև ծնվելը` հոր 
մահվան դեպքում։ Քաղաքացու իրավունակությունը դադարում է նրա 
մահվամբ։ 

Քաղաքացիների իրավունակության հիմնական բովանդակությունը 
ամրագրված է օրենքով և ներառում է հետևյալ հնարավորությունները. 
սեփականության իրավունքով ունենալ գույք,  ժառանգել և 
կտակել գույքը, զբաղվել ձեռնարկատիրական և օրենքով 
չարգելված ցանկացած այլ գործունեությամբ, ինքնուրույն կամ այլ 
քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց հետ համատեղ ստեղծել 
իրավաբանական անձ, կնքել օրենքին չհակասող գործարքներ և կրել 
պարտավորություններ, ընտրել բնակության վայր, ունենալ մտավոր 
գործունեության արդյունքների հեղինակի իրավունքներ, ունենալ այլ 
գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ։

Տե՛ս նաև Գործունակություն, Չափահասություն:

1. Ի՞նչ տարբերություն հանրային և 
պետական մարմին հասկացությունների 
միջև։ 
2. Մեկնաբանե՛ք «հանրային 
մարմինները ու պաշտոնատար 
անձինք իրավասու են կատարելու 
միայն այնպիսի գործողություններ, 
որոնց համար լիազորված են 
Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով» 
դրույթը։ 

Որո՞նք են պետական մարմինների 
տեսակները ըստ իրավասության 
բնույթի։

Պե տա կան մար մին նե րը լի նում են՝ 
ա) ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան, ո րոնց 
ի րա վա սութ յու նը նե րա ռում է հա սա րա-
կա կան կյան քի ա մե նա տար բեր կող մե րի 
ու ո լորտ նե րի կա ռա վար ման հար ցե րը, 
օ րի նակ՝  կա ռա վա րութ յու նը. բ) ճյու ղա-
յին ի րա վա սութ յան մար մին ներ, ո րոնց 
ի րա վա սութ յու նը նե րա ռում է հա սա-
րա կութ յան կյանքի մեկ ո լոր տ, օ րի նակ՝ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը 
կառավարում է երկ րի պաշտ պա նութ-
յան հա մա կար գը։

Երբեմն առաջանում են կենսական 
իրավիճակներ, երբ հնարավոր չէ 
պարզել, թե որտեղ է քաղաքացին, 
կենդանի է նա, թե` ոչ։ Իսկ դա 
առաջացնում է անորոշություն, օրինակ՝ 
կարելի՞ է արդյոք ժառանգել նրա 
գույքը։ Այդ դեպքերի համար` օրենքը 
նախատեսում է իրավունակության 
դադարման հատուկ հիմքեր` 
քաղաքացուն անհայտ բացակայող 
ճանաչելը, քաղաքացուն մահացած 
ճանաչելը։

1. Ի՞նչ է քաղաքացուն անհայտ 
բացակայող ճանաչելը և ի՞նչ 
հետևանքներ է այն առաջացնում։
2. Ի՞նչ է քաղաքացուն մահացած 
ճանաչելը և ի՞նչ հետևանքներ է այն 
առաջացնում։ 

Կարո՞ղ են պայմանագրով 
սահմանափակվել քաղաքացու 
իրավունակությունը և 
գործունակությունը:
Քաղաքացու իրավունակությունից 
կամ գործունակությունից լրիվ կամ 
մասնակի հրաժարվելուն և դրանք 
սահմանափակելուն ուղղված 
գործարքներն` առոչինչ են։ Օրինակ, 
պայմանագիրը, որով քաղաքացին 
պարտավորվել է չզբաղվել 
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ` 
առոչինչ է։



Լոբբիականություն
Լոբբի անգլերեն բառ է, որը թարգմանաբար նշանակում է կուլիս։ 
Լոբբիականությունը քաղաքական եզրույթ է, որ նշանակում է 
քաղաքական կուլիսներում խորհրդարանականների և պետական այլ 
մարմինների վրա անձնական շփումների, կամ գրավոր դիմումների, 
կամ այլ ձևով ազդեցություն և ճնշում իրականացնել՝ նպատակ 
ունենալով հասնել ինչ-որ օրենքի նախագծի, քաղաքական կուրսի 
ընդունմանը կամ մերժմանը։ 

Լոբբիստական գործունեություն կարող են իրականացնել 
մասնավոր անձինք, հասարակական խմբերը, քաղաքական և ոչ 
քաղաքական կազմակերպությունները, ներառյալ ձեռնարկատերերի 
կազմակերպությունները։ 

Լոբբիականության միջոցով քաղաքականությանը մասնակցում են 
նաև ոչ քաղաքական հասարակական կազմակերպությունները։ Այս 
դեպքում նրանք փորձում են ազդել խորհրդարանի, նրա տարբեր 
խմբակցությունների, նախագահի և այլ մարմինների ու պաշտոնատար 
անձանց վրա՝ ներկայացնելով քննարկվող օրենքի նախագծերի 
վերաբերյալ իրենց առաջարկություններն ու դիտողությունները, 
փորձելով անցկացնել դրանք։ 

Լրագրություն

Լրագրությունը ժամանակակից կյանքի տարբեր թեմաների, 
միտումների, իրադարձությունների մասին տեղեկությունների` 
լայն հասարակայնությանը իրազեկման նպատակով` հավաքման, 
մշակման, մեկնաբանման մասնագիտությունն է: Ըստ որում, 
հավաքված տեղեկությունները ներկայացվում են լրագրողական 

Սփյուռ քում հայկական կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը վա ղուց են նմա նա տիպ 
գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել։ ԱՄՆ-ում 
հայ կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը՝ 
Ա մե րի կա յի հայ կա կան հա մա գու-
մա րը և Հայ Դա տի հանձ նա խում բը, 
օգ տա կար հայանպաստ աշ խա տանք 
են տա նում կոնգ րե սի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի հետ։

Ի՞նչ կարգով են գործում լոբբիստական 
կազմակերպությունները ԱՄՆ-ում։

Ի՞նչ է նշանակում ճնշման խմբերի 
գործառույթ։ 

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րն ի րա կա նաց նում են, այս պես կոչ-
ված, «ճնշման խմբե րի» գոր ծա ռույթ։ 
Նրանք կա րող են զա նա զան ձ ևե րով 
ազ դել պե տա կան մար մին նե րի գոր-
ծու նեութ յան վրա, պա հանջ ներ ներ-
կա յաց նել դրանց, բո ղո քար կել դրանց 
ա նօ րի նա կան գոր ծո ղութ յուն ներն ու 
ո րո շումն ե րը։



Լրագրությունն ունի նաև ժանրեր՝ լրատվական-տեղեկատվական, 
վերլուծական, գեղարվեստական-հրապարակախոսական և այլն:

Տեխնոլոգիական զարգացածության և տեղեկատվության աղբյուրների 
առատության պայմաններում լրագրության դերը գնալով աճում է: 
Դրան զուգահեռ աճում են լրագրողին ներկայացվող պահանջները, 
որոնց թվում հիմնարարներից է պրոֆեսիոնալիզմը՝ մասնագիտական 
պատրաստվածությունը:

Տե՛ս նաև Զանգվածային լրատվության միջոցներ, Մամուլ, Տպագիր 
մամուլ, Չորրորդ իշխանություն:

Լրատվական գործակալություն
Լրատվական գործակալությունը մասնագիտացված տեղեկատվական 
ընկերություն է (կազմակերպություն, գրասենյակ, կենտրոն), որի 
հիմնական գործառույթն է քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, 
մշակութային տեղեկատվությամբ թերթերին, ամսագրերին, 
հեռուստատեսությանը և այլ հիմնարկներին, ինչպես նաև 
անհատներին ապահովելը, որոնք հանդիսանում են գործակալության 
արտադրանքի բաժանորդ: 

Ամենահին լրատվական գործակալությունը Agence France-
Presse-ն է (AFP)` Ֆրանսիական լրատվական գործակալությունը: 
Այն հիմնադրվել է 1835թ. փարիզյան թարգմանիչ և գովազդային 
գործակալ Շառլ-Լուի Հավասի կողմից, որպես Agence Havas (Հավաս 
գործակալություն): Նրա աշխատողներից երկուսը`Փոլ Յուլիուս 
Ռեուտերը և Բեռնարդ Վոլֆը, ավելի ուշ հիմնադրեցին մրցակից 
գործակալություններ, համապատասխանաբար` Լոնդոնում և 
Բեռլինում: 

տարբեր ժանրերով և տարածվում զանգվածային լրատվության 
միջոցներով (ԶԼՄ):

Լրագրությունը հանդիսանում է ԶԼՄ-ների բարդ համակարգի 
մաս և կիրառվում լրատվության այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք 
են մամուլը, հեռուստատեսությունը, ռադիոն և համացանցը 
(ինտերնետ):

Կախված օգտագործվող տեխնոլոգիայից՝ տարբերում են 
լրագրության մի շարք ուղղություններ՝ թերթային-ամսագրային, 
հեռուստատեսային, ռադիո-, ինտերնետային, ֆոտոլրագրություն 
և այլն: Հաճախ այդ ուղղությունները հանդես են գալիս խառը ձևով, 
օրինակ, ֆոտոլրագրությունը կարող է կիրառվել ինչպես տպագիր 
մամուլի, այնպես էլ հեռուստատեսության կամ ինտերնետի մեջ:



          1853թ. Թուրինում Ջուգլիելմո Ստեֆանին հիմնադրեց Agenzia 
Stefani-ն (Ստեֆանիի գործակալություն), որը դարձավ Իտալիայի 
Թագավորության ամենակարևոր գործակալությունը:

Ընդհանուր առմամբ, լրատվական գործակալությունը լրագրողների 
կազմակերպություն է, որի գործունեությունը կենտրոնացված է 
լուրերի հավաքման վրա: Այն բազմազան է իր ձևերի մեջ: Որոշ 
խոշոր քաղաքներում թերթերն ու ռադիո- և հեռուստակայանները 
միավորել են ուժերը` ոստիկանության, դատարանների, 
կառավարական մարմինների հետ կապված և նմանատիպ այլ 
նորությունների վերաբերյալ ընթացիկ լուսաբանում ստանալու 
համար: Ազգային գործակալություններն, իրենց հերթին, ընդլայնել 
են այդ ծածկույթի մակերեսը: Որոշ գործակալություններ 
ընդլայնել են իրենց ծառայություններն ի հաշիվ համաշխարհային 
նորությունների: Այսօր այդ ծառայությունների շրջանակն այնքան 
է աճել, որ ընդգրկում է նորությունների մեկնաբանումը, հատուկ 
սյունակները, ֆոտոլրագրությունը, աուդիոձայնագրությունները 
ռադիո հեռարձակման համար, տեսաձայնագրություններն ու 
ֆիլմերը հեռուստատեսային լրատվության համար: Լրատվության 
խոշոր կենտրոններում ազգային և համաշխարհային 
գործակալություններն ունեն իրենց սեփական թղթակիցները` 
լուսաբանելու կարևոր իրադարձությունները, և նրանք պահում են 
գրասենյակներ` իրենց ծառայության մատուցումը դյուրացնելու 
համար: Ի լրումն ընդհանուր լրատվական գործակալությունների, 
զարգացել են նաև մի շարք մասնագիտացված ծառայություններ: 
         Խոշոր լրատվական գործակալությունները գործընկերային 
կամ թղթակցական կապեր ունեն տարբեր երկրներում գտնվող 
գործակալությունների և առանձին լրատվամիջոցների հետ, իսկ 
երբեմն էլ հիմնում են իրենց մասնաճյուղերը: Reuters-ը, Agence 
France-Presse-ի նման, մատակարարում է համաշխարհային 
նորությունների մի քարտարան, որը տարածվում է որոշ ազգային 
գործակալությունների կողմից իրենց ներքին՝ հայրենական 
լրատվության հետ միասին: Ամերիկյան ծառայություններն ավելի 
հաճախ պայմանագրով մատուցում են իրենց ծառայությունն 
անմիջապես առանձին արտասահմանյան օգտվողներին:

Տե՛ս նաև Լրագրություն, Տպագիր մամուլ, Զանգվածային լրատվության 
միջոցներ, Չորրորդ իշխանություն:



Լրտեսություն
Լրտեսությունն օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների 
անօրինական հետախուզական գործունեությունն է որևէ այլ 
պետության տարածքում, ինչը համարվում է պաշտոնապես գաղտնի 
տեղեկության գողություն այլ երկրի հատուկ ծառայությունների 
կողմից: Լրտեսությունը պետական իշխանության դեմ ուղղված 
հանցագործություն է։ Այդ հանցագործության սուբյեկտներ են 
օտարերկրյա քաղաքացիները կամ քաղաքացիություն չունեցող 
անձինք։ Այդ հանցագործությունը կատարվում է երկու եղանակով`

1) օտարերկրյա պետությանը կամ կազմակերպությանը կամ 
դրանց ներկայացուցիչներին պետական գաղտնիք պարունակող 
տեղեկություններ հանձնելու կամ հանձնելու նպատակով հավաքելու, 
հափշտակելու, կամ պահելու միջոցով։ 

2)  Լրտեսություն է նաև օտարերկրյա հետախուզության 
առաջադրանքով այլ տեղեկություններ հանձնելը կամ հավաքելը, 
ինչը կարող է օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության 
ինքնիշխանությանը, տարածքային անձեռնմխելիությանը կամ 
արտաքին անվտանգությանն ի վնաս օգտագործելու համար։ Ի 
տարբերություն առաջին եղանակի, այս դեպքում տեղեկությունները 
չեն համարվում պետական գաղտնիք։ 

Լուսավորականություն (լուսավորչություն, 
լուսավորչականություն)

Լուսավորչությունը գիտելիքների փոխանցումն է, իմացության և 
մշակույթի տարածումը: Լայն իմաստով, «լուսավորիչ» անվանում 
են գիտության ականավոր տարածողներին: «Լուսավորչություն» 
տերմինի հետ մեկտեղ օգտագործվում է նաև «լուսավորչականություն» 
տերմինը` որպես դրան համարժեք: Երբեմն այս տերմինները 
տարանջատվում են, ընդ որում, որոշ գիտնականներ կարծում են, որ 
ավելի լայն հասկացություն է «լուսավորչականությունը», մյուսները` 
«լուսավորչությունը»:

Տգիտությունը, խավարամտությունը, կրոնական մոլեռանդությունը 
լուսավորիչները համարում էին մարդկության աղետների պատճառ: 
Նրանք հանդես էին գալիս ընդդեմ բացարձակապետական 
ֆեոդալական (ավատատիրական) ռեժիմի, հանուն քաղաքական 
ազատության և քաղաքացիների հավասարության:

Եթե լրտեսության վերը թվարկված 
արարքները կատարել է Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացին, ապա 
դա համարվում է ոչ թե լրտեսություն, 
այլ հայրենիքի դավաճանություն։ 

1. Ո՞ր տեղեկությունն է համարվում 
պետական գաղտնիք։ 
2. Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ 
տեղեկություններ հանձնելու 
դեպքում կարող են վնասել 
Հայաստանի Հանրապետության 
ինքնիշխանությանը։ 

 Ո՞ր դեպքում է լրտեսություն կամ 
հայրենիքի դավաճանություն 
կատարած անձն ազատվում 
պատասխանատվությունից։
Նման անձինք ազատվում են 
պատասխանատվությունից, եթե 
իշխանության մարմիններին 
կամովին հայտնելով կամ այլ ձևերով 
օժանդակել են հետագա վնասը 
կանխելուն։ 

Հայ իրականության մեջ 
լուսավորչական շարժման (XVII դ. 
վերջ – XIX դ. սկիզբ) հիմք ծառայեցին 
եվրոպական հեղափոխությունները 
և լուսավորիչների (հատկապես 
ֆրանսիացի) գաղափարները: Հայ 
լուսավորականներ էին Հ. Էմինը, Շ. 
Շահամիրյանը («Գիրք անուանյալ 
որոգայթ փառաց», 1773 թ.), Մ. 
Բաղրամյանը («Նոր տետրակ, որ կոչի 
յորդորակ», 1772 թ.) և ուրիշներ:

Ու՞մ կարող եք հիշատակել 
գերմանական, ֆրանսիական, 
անգլիական, ամերիկյան և ռուսական 
լուսավորիչներից:



Լուսավորչության գաղափարները զգալի ազդեցություն ունեցան 
հասարակական մտքի զարգացման վրա: Դրա հետ մեկտեղ, XIX-XX 
դարերում լուսավորչության գաղափարախոսությունը մշտապես 
արժանացել է քննադատության` մարդկային բնույթի (էության) 
իդեալականացման համար:

Տե՛ս նաև Հումանիզմ:

Խաղաղապահ զորքեր
Խաղաղապահ են համարվում որևէ երկրի կամ երկրների խմբի 
(բազմազգ) ուժերից բաղկացած զինված խմբավորումները, որոնք 
պետությունների խմբի կամ միջազգային կազմակերպությունների 
թույլատվությամբ տեղակայվում են հակամարտային տարածքներում՝ 
հակամատող կողմերի զինված խմբավորումների ուղղակի շփումները 
կանխելու նպատակով: Որպես կանոն, խաղաղապահ զորքերը 
տեղակայվում են այդպիսի տարածքներում` հակամարտող կողմերի 
միջև զինադադարի պայմանավորվածության ձեռքբերումից հետո՝ այդ 
ռեժիմը պահպանելու նպատակով: Իսկ այն դեպքում, երբ այդ զորքերն 
ստանում են հակամարտող կողմերին խաղաղություն պարտադրելու 
իրավասություն, ապա նրանք խաղաղարար (peacemaker) են: Որոշ 
դեպքերում «խաղաղաստեղծ», «խաղաղապահ» ու «խաղաղարար» 
հասկացությունները համարվում են փոխկապակցված եռյակ, որոնք 
միասին կազմում են «ակտիվ խաղաղություն»:

Նմանատիպ միջազգային օպերացիաներից շատերը պլանավորվել և 
իրականացվել են ՄԱԿ-ի կողմից՝ նրա տրամադրության տակ դրվող 
զորքերի միջոցով (տե՛ս «Երկնագույն սաղավարտներ»): 

Այն դեպքերում, երբ ՄԱԿ-ի ուղղակի միջամտությունը չի համարվում 
անհրաժեշտ կամ հնարավոր, Անվտանգության խորհուրդը կարող է 
թույլատրել տարածաշրջանային կազմակերպություններին (օրինակ՝ 
ՆԱՏՕ, ԵՄ, Աֆրիկյան միություն)՝ ձեռնարկել խաղաղապահ կամ 
խաղաղության պարտադրման գործողություններ: 

Խաղաղապահ առաքելություն իրականացնում են նաև ՆԱՏՕ-ն ու 
Եվրոպական միությունը: Այդ նպատակով ՆԱՏՕ-ն ստեղծել է շուրջ 
25,000-ոց Արձագանքման ուժեր (ՆԱՏՕ ԱՈւ), որոնք կիրառելի 
են հավաքական պաշտպանության, ճգնաժամերի կառավարման 
կամ կայունացման համար: Դրանք կազմված են ՆԱՏՕ-ի անդամ-
պետությունների տրամադրած ցամաքային, ծովային և օդային 
ուժերից: 

ՆԱՏՕ-ի ԱՈւ-ն կարող են իրականացնել հետևյալ առաքելությունները՝



•	 ոչ մարտական էվակուացիոն օպերացիաներ,

•	 հակաահաբեկչական օպերացիաներ,

•	 էմբարգո օպերացիաներ,

•	 արագ արձագանքման օպերացիաներ:

Այդ ուժերն այս պահի դրությամբ օգտագործվել են շուրջ 6 անգամ 
(2004թ. Օլիմպիական խաղերի, 2011թ. Լիբիայի քաղաքացիական 
պատերազմի ժամանակ, հումանիտար օգնություն Աֆղանստանին, 
Քեթրին փոթորկից և Պակիստանի երկրաշարժից տուժածներին): 

Եվրոպական միության զինված ուժերը գործում են նրա Ընդհանուր 
անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության 
շրջանակներում և կոչվում են «մարտական խմբեր» (ՄԽ)՝ բաղկացած 
յուրաքանչյուրը 1500-ոց ջոկատներից: Ցայսօր ԵՄ-ն իրականացրել 
է ռազմական, ռազմաքաղաքացիական և քաղաքացիական բնույթի 
առաքելություններ Բալկաններում, Աֆրիկայում, Մերձավոր 
Արևելքում և Հարավային Կովկասում (երկու անգամ, երկուսն էլ 
Վրաստանում): ԵՄ-ի ՄԽ-երն իրականացնում են մարդասիրական և 
փրկարարական, խաղաղապահ, մարտական ուժերի օգտագործումը 
ճգնաժամերի կառավարման ժամանակ՝ ներառյալ խաղաղապահ 
գործողությունները («Պետերսբերգյան առաքելություններ»), 
որոնք ներառում են հակամարտությունների կանխարգելումը, 
տարհանումը, հումանիտար օգնության տրամադրումը և իրավիճակի 
կայունացումը:

2009 թ. Հավաքական անվտանգության պայմանագրի 
կազմակերպության շրջանակներում ևս ձևավորվել են օպերատիվ 
արձագանքման հավաքական ուժեր (ՕԱՀՈւ), որոնց նպատակն է` 
անդամ-պետությունների հանդեպ ռազմական ագրեսիայի կասեցումը, 
միջազգային ահաբեկչության և կազմակերպված հանցավորության 
հետ պայքարի հատուկ գործողությունների անցկացումը, ինչպես 
նաև բնական ու տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների վերացումը:

Տե՛ս նաև Խաղաղություն, Պատերազմ, պատերազմի իրավունք, 
«Երկնագույն սաղավարտներ», Եվրոպական միություն, ՆԱՏՕ, ՄԱԿ, 
ՀԱՊԿ:



Նոբելյան հիմնադրամի կանոնադրության համաձայն, այդ մրցանակի 
թեկնածուներին առաջադրելու իրավունք ունեն Նորվեգիայի նոբելյան 
կոմիտեի ներկայիս և նախկին անդամները, պետությունների 
խորհրդարանների և կառավարությունների անդամները, 
Հաագայի միջազգային արբիտրաժային դատարանի անդամները, 
առանձին համալսարանների ղեկավարները, համալսարանական 
պրոֆեսորները, նախկինում այդ մրցանակին արժանացած անձինք ու 
կազմակերպությունների ղեկավարները և այլն:

Ցայսօր նոբելյան այդ մրցանակին արժանացել են այնպիսի ճանաչված 
անձինք, ինչպիսիք են Թ. Ռուզվելտը, Վ. Վիլսոնը, Ֆ. Նանսենը, Ջ. 
Օ. Չեմբեռլենը, Ա. Բրիանը, Ջ. Մարշալը, Մ. Լ. Քինգը, Վ. Բրանդը, 
Հ. Քիսինջերը, Ա. Սախարովը, Մայր Թերեզան, Լ. Վալենսան, Մ. 
Գորբաչովը, Ն. Մանդելան, Յ. Արաֆաթը, Շ. Պերեսը, Ք. Անանը: 
Կազմակերպություններից այդ մրցանակին արժանացել են ՄԱԿ-ի մի 
շարք մասնագիտացած կառույցներ, այդ թվում՝ խաղաղապահ ուժերը, 
Կարմիր խաչը, իսկ 2012 թ.՝ Եվրոպական միությունը «վաթսուն 
տարի Եվրոպայում մարդու իրավունքների պաշտպանության և 
աշխարհամասի միավորման մեջ երկարաժամկետ դերի համար»:

Տե՛ս նաև Նոբելյան մրցանակ

Խաղաղություն
Խաղաղությունը վիճակ է որևէ պետության կամ պետությունների 
կոալիցիայի պատմության մեջ, որը բնորոշվում է բաց ռազմական 
հակամարտության բացակայությամբ: Խաղաղությունը հաստատվում 
է պետությունների միջև դիվանագիտական փոխգործակցության, 
խաղաղությունն ամրագրող միջպետական պայմանագրերի միջոցով: 
Խաղաղ համագոյակցությունը հնարավոր է երկու դեպքում: 
Առաջին դեպքում, կողմերն ուժի դիմելու պատճառ չունեն, և 
հարաբերությունները վերջիններիս միջև համարվում են երկարատև 
և կայուն: Երկրորդ դեպքում, խաղաղ համակեցությունը որոշ չափով 

Խաղաղության նոբելյան մրցանակ
Խաղաղության նոբելյան մրցանակը 1901 թ.-ից տրվում է նրանց, 
«ովքեր մեծ կամ ամենաշատ ներդրումն են ունեցել ժողովուրդների 
միջև բարեկամության ամրապնդման, մշտական բանակների 
վերացման կամ կրճատման և խաղաղության համաձայնությունների 
հաստատման գործում»: Խաղաղության մրցանակը Նոբելյան հինգ 
մրցանակներից մեկն է: Խաղաղության մրցանակն ամեն տարի 
դեկտեմբերի 10-ին տրվում է Օսլոյում (Նորվեգիա) Նորվեգիայի 
նոբելյան կոմիտեի կողմից:

Խաղաղության մրցանակի 
ամենաերիտասարդ դափնեկիրը Թ. 
Քարմանն է, ով մրցանակն ստացել է 
32 տարեկանում, իսկ ամենատարեցը՝ 
Ջ. Ռոսբալտը՝ 87 տարեկանում:

Ինչու՞ է Խաղաղության նոբելյան 
մրցանակը համարվում  քաղաքական, 
ինչի պատճառով էլ՝ վիճելի:

Խաղաղության նոբելյան մրցանակի 
կայքը, տես`
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
peace/



համարվում է հարկադրված, բայց այնպիսին, որ կարող է փոխվել այն 
արագությամբ, որքան արագ սրվեն նրանց հարաբերությունները: 

Պետությունների խաղաղ համակեցությունը հիմնված է նրանց կողմից 
միջազգային իրավունքի սկզբունքների պահպանման վրա: Դրանք 
շարադրված են մի շարք միջազգային պայմանագրերում, օրինակ` 
1975 թ. Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը, ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 
մեջ: Համընդհանուր ճանաչում ստացած այդ սկզբունքներից`

- պետությունների ինքնիշխանության հավասարության, 

- ուժի կիրառումից ու դրա սպառնալիքից հրաժարման,

- տարաձայնությունների խաղաղ կարգավորման,

- պետության ներքին գործերին չմիջամտելու,

- պետության տարածքային ամբողջականության հարգման,

- մարդու իրավունքների հարգման,

- ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման,

- համագործակցության,

- միջազգային իրավունքի պարտավորությունները բարեխղճորեն 
կատարելու սկզբունքները:

Այդուհանդերձ, խաղաղ համակեցության սկզբունքների 
արդյունավետությունը ուղղակիորեն կախված է պետությունների 
միջև հարաբերությունների վիճակից: Իրական քաղաքականության 
այդ սկզբունքները հաճախ են խախտվել և խախտվում: Դրանք 
դիտարկվել են raison d’etat-ի (պետական շահ) պրիզմայի 
միջոցով և կարող են համարվել կիրառելի միայն այն ժամանակ, 
երբ համապատասխանում են պետական շահին: Միջազգային 
հարաբերությունների ցանկացած մասնակից համագործակցում է մեկ 
ուրիշի հետ` հաշվի առնելով ուղղակի կամ անուղղակի օգուտները: 

Տե՛ս նաև Պատերազմ, Պատերազմի իրավունք, Համաշխարհային 
պատերազմ, Պացիֆիզմ, Խաղաղապահ զորքեր, «Երկնագույն 
սաղավարտներ»:

Խնամակալից բացի կա նաև 
հոգաբարձուի ինստիտուտը։ Ոգելից 
խմիչքների կամ թմրամիջոցների 
չարաշահման, ինչպես նաև 
մոլեխաղերով հրապուրվելու 
հետևանքով իր ընտանիքը նյութական 
ծանր դրության մեջ դրած անհատի 
գործունակությունը կարող է 
դատարանով սահմանափակվել։ 
Նրա նկատմամբ սահմանվում 
է հոգաբարձություն։ Այդպիսի 
քաղաքացին իրավունք ունի կնքել 
միայն մանր կենցաղային գործարքներ։ 

Ի՞նչ է պատրոնաժը և ո՞ւմ նկատմամբ 
է այն կիրառվում։

Ի՞նչ գործարքներ կարող է կնքել 
սահմանափակ գործունակ 
քաղաքացին: 
Սահմանափակ գործունակ 
քաղաքացին ոչ մանր գործարքները 
կարող է կնքել, ինչպես նաև ստանալ 
աշխատավարձը, կենսաթոշակը 
և այլ եկամուտներ ու տնօրինել 
դրանք միայն հոգաբարձուի 
համաձայնությամբ։ Սահմանափակ 
գործունակ ճանաչվածը՝ հիմքերի 
առկայության դեպքում, կարող է 
ճանաչվել լրիվ գործունակ։ 



Խնամակալ
Անգործունակ ճանաչված քաղաքացու նկատմամբ սահմանվում 
է խնամակալություն, այսինքն` նշանակվում է խնամակալ։ 
Անգործունակ է այն քաղաքացին, որը հոգեկան խանգարման 
հետևանքով չի կարող հասկանալ իր գործողությունների 
նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք, և դատական կարգով 
ճանաչվել է անգործունակ։ Անգործունակ ճանաչված քաղաքացու 
խնամակալը խնամարկյալի ներկայացուցիչն է օրենքի ուժով և նրա 
անունից ու ի շահ նրա կնքում է բոլոր անհրաժեշտ գործարքները։ 
Անգործունակ ճանաչված քաղաքացին, հիմքերի առկայության 
դեպքում, կարող է ճանաչվել գործունակ։

Տե՛ս նաև Գործունակություն:

Խոշտանգում
Խոշտանգում է կոչվում ֆիզիկական բռնությունը կամ կտտանքները, 
որոնք կիրառվում են մարդկանց նկատմամբ: Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն` ամեն ոք ունի 
մարդասիրական վերաբերմունքի և արժանապատվության հարգման 
իրավունք: Այդ իրավունքի երաշխիքներն են՝ «Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի 
խոշտանգումների, ինչպես նաև անմարդկային կամ նվաստացնող 
վերաբերմունքի կամ պատժի», «Ձերբակալված,  կալանավորված և 
ազատազրկված անձինք ունեն մարդասիրական վերաբերմունքի 
և արժանապատվության հարգման իրավունք», «Արգելվում է 
օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված ապացույցների օգտագործումը»: 
Այս իրավունքներն ուղղված են ոստիկանական մարմիններում, 
բանտերում և կալանավայրերում հանդիպող խոշտանգումների, 
նվաստացնող վերաբերմունքի կանխմանը: 

Օրենքը սահմանում է, որ քրեական գործի քննության ընթացքում ոչ 
ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների, անօրինական ֆիզիկական 
կամ հոգեկան բռնության, այդ թվում՝ բժշկական դեղամիջոցների 
օգտագործմամբ, սովի, ուժասպառման, հիպնոսի, բժշկական 
օգնությունից զրկվելու, ինչպես նաև այլ դաժան վերաբերմունքի:

 

Խոշտանգումը լայնորեն կիրառվել 
է Հին և Միջին դարերում՝ որպես 
քննության օրինական միջոց: Հին 
Հռոմում խոշտանգումը կիրառվում 
էր միայն ստրուկների նկատմամբ: 
Միջնադարյան կաթոլիկ ինկվիզիցիան 
այն համատարած կիրառում էր: Նոր 
ժամանակներում այն վերացվեց: 
Խոշտանգումը՝ օրենքի խախտմամբ 
լայնորեն կիրառվում էր նաև 
ստալինյան տարիներին:

1. Ի՞նչ են հիպնոսի և դեղամիջոցների 
օգտագործմամբ ցուցմունքներ 
կորզելը։ 
2. Ստալինյան տարիների ի՞նչ 
խոշտանգումների օրինակներ գիտեք։

Ո՞ր ապացույցներն են համարվում  
օրինական։
Առաջադրված մեղադրանքի 
հիմքում չեն կարող դրվել և որպես 
ապացույց օգտագործվել բռնությամբ, 
սպառնալիքով, խաբեությամբ 
ձեռք բերված ցուցմունքները։ Ամեն 
մի գործի, այդ թվում՝ քրեական, 
կապակցությամբ իրականացվող 
վարույթի ընթացքում թույլատրվում է 
օգտագործել միայն այն փաստական 
տվյալները, որոնք ձեռք են բերվել 
օրենքով սահմանված պահանջների 
պահպանմամբ։

Խոշտանգումների և անմարդկային 
կամ նվաստացնող վերաբերմունքի 
կամ պատժի եվրոպական 
հանձնաժողովի (European Commit-
tee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment) կայքը, տես` http://www.
cpt.coe.int



Խոսքի ազատություն
Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության 27–րդ 
հոդվածում խտացվել են երեք 
ինքնուրույն, սակայն սերտ 
կապված, միմյանց լրացնող և 
երաշխավորող իրավունքներ.

ա/ Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն 
ազատ արտահայտելու իրավունք: Մարդու 
մտքի արդյունքը նրա կարծիքն է շրջակա 
աշխարհի և այլ մարդկանց նկատմամբ: 
Միտքը չի կարող լինել ազատ, եթե հնարավոր 
չէ այն ազատ արտահայտել: Արգելվում է 
մարդուն հարկադրել հրաժարվել իր կարծիքից 
կամ փոխելու այն,

բ/ Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք: 
Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք։ Դա 
հնարավորություն է արտահայտել (կամ չարտահայտել) իր միտքը, 
բացատրել իր վերաբերմունքը շրջակա իրականության դեպքերի 
նկատմամբ, ունենալ և պնդել իր տեսակետը։ Խոսքի ազատությունը 
մարդու ազատության բնական իրավունքից ածանցված, պետության 
կողմից ճանաչված, նրա բարոյահոգևոր ազատությունը, 
ինքնավարությունն արտահայտող անձնական իրավունքներից է։ 
Խոսքի ազատությունը ժողովրդավարության մեծագույն նվաճումն 
է։ Այն մարդկանց հնարավորություն է ընձեռում արտահայտելու 
իրենց կարծիքը, տեսակետները, քննադատելու իշխանությունների՝ 
ժողովրդի շահերից չբխող գործունեությունը, այսինքն՝ ապահովելու 
բազմակարծությունը։ Սակայն խոսքի ազատության իրավունքն 
անսահման լինել չի կարող։ Խոսքի ազատությունը չի նշանակում, թե 
կարելի է արտահատել զրպարտություններ, խախտել և ոտնահարել 
մարդու իրավունքները։ Հետևաբար չարաշահել խոսքի ազատության 
իրավունքը չի կարելի, 

գ/ յուրաքանչյուր ոք ունի տեղեկատվության ազատության 
իրավունք: Մարդը կարող է ազատորեն փնտրել, ստանալ, տարածել 
տեղեկություններ, գաղափարներ՝ տեղեկատվության ցանկացած 
միջոցով (տպագիր, ցուցահանդես, ժողով, հանրահավաք և այլն)՝ 
անկախ պետական սահմաններից: Տեղեկատվությունը, որպես 
կանոն, բաց է, հանրամատչելի, հավաստի: Բացառություն է արված 
պետական գաղտնիքի համար:

Կարծիքն ազատ արտահայտելու, 
խոսքի և տեղեկատվության 
ազատության իրավունքները 
երաշխիք են տնտեսական, 
բարոյական, քաղաքական 
գաղափարների բազմազանության 
և հարստության համար, ինչն իր 
հերթին նպաստում է հասարակական 
կյանքում հիմնարար և առաջադեմ 
գաղափարների ներդրմանը:

1.  Ի՞նչ է խոսքի 
հանդուրժողականությունը։
2.  Ի՞նչ են կառուցողական և ոչ 
կառուցողական քննադատությունը։

Մեկնաբանե՛ք հանդուրժողական 
խոսքի հետևյալ խորհուրդները։
 Չար, մոլեռանդ, դյուրաբորբոք խոսքը 
ծնում է անհանդուրժողականություն։ 
Խոսքի մեջ դիմակայիր քո սեփական 
գերազանցության զգացումին։
Մարդը կարող է սովորել և զարգանալ 
մյուսներին ունկնդրելով։



Խորհրդարան
Խորհրդարան է կոչվում պետության համազգային ներկայացուցչական-
ընտրովի մարմինը, որն իրականացնում է օրենսդիր գործառույթ։ 
Մեծ Բրիտանիայում այն կոչվում է պառլամենտ (parler – խոսել), 
ԱՄՆ-ում՝ կոնգրես, Նորվեգիայում՝ սթորտինգ, Լեհաստանում՝ սեյմ, 
Հայաստանում՝ Ազգային ժողով։ Որպես կանոն, այն ընտրովի է։

Խորհրդարանը ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինն է, 
նրա շահերը, կամքը, ինքնիշխանությունն արտահայտողը։ 
Նրա ներկայացուցչական բնույթը պայմանավորված է 
կազմավորման ընտրովի կարգով, գործունեության ժամանակային 
սահմանափակմամբ. ընտրվում է հինգ տարի ժամանակով, որի 
ավարտին անցկացվում են նոր ընտրություններ։ Դա նպաստում 
է ժողովրդի նոր պահանջմունքների, կարծիքների ժամանակին 
հաշվառմանը։ Խորհրդարանում տեղի են ունենում տարբեր 
քաղաքական հայացքների, սոցիալ-տնտեսական ուղղությունների 
բանավեճեր, ժողովրդավարական ընթացակարգերով մշակվում են և 
ընդունվում նոր օրենքներ։  

Խորհրդարանի կարգավիճակը խարսխված է իշխանությունների 
տարանջատման սկզբունքի վրա։ Մյուս իշխանությունների 
նկատմամբ այն օրենսդիր իշխանության ինքնուրույն մարմին 
է։ Պետական իշխանության կազմակերպման համակարգը, որը 
կառուցված է օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունների բաժանման 
վրա, սակայն գործում է խորհրդարանի գերակայությունը՝ կոչվում է 
խորհրդարանականություն։

Տե՛ս նաև Օրենսդիր իշխանություն, Իշխանությունների բաժանում:

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովը միապալատ է, 
կազմված` 131 պատգամավորից, 
ունի նախագահ և նրա երկու 
տեղակալներ։ Ազգային ժողովը 
կառուցված է  հանձնաժողովներից, 
խմբակցություններից և 
պատգամավորական խմբերից։ 
Ազգային ժողովը հերթական և 
արտահերթ նստաշրջանների 
միջոցով մշտական գործող մարմին 
է։ Նստաշրջանները բաղկացած են 
նիստերից։ 

Բացի օրենսդիրից, ուրիշ ի՞նչ 
գործառույթներ է կատարում 
խորհրդարանը։

Ի՞նչ է նշանակում պրոֆեսիոնալ 
խորհրդարան։
Պրոֆեսիոնալ խորհրդարանի 
պատգամավորն իր 
լիազորությունները կատարում է 
մշտական հիմունքներով, չի կարող 
զբաղվել ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ, զբաղեցնել 
պաշտոն պետական կամ 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում կամ առևտրային 
կազմակերպություններում,  կատարել 
այլ վճարովի աշխատանք, բացի 
գիտական, մանկավարժական և 
ստեղծագործական աշխատանքից։ 

Հայաստանի Հանրաետության 
Ազգային ժողովի կայքը, տես` http://
www.parliament.am



Խորհրդարանական խմբակցություն
Խորհրդարանական խմբակցությունը (ֆրակցիա) պատգամավորների 
միավորում է, որոնք պատկանում են միևնույն կուսակցությանը։ 
Խմբակցության անդամներին քվեարկությունների և այլ հարցերով 
կապում, միավորում է կուսակցական կարգապահությունը։ 
Որպես կանոն խմբակցությունն ունենում է ղեկավար, գումարում 
է խորհրդակցություններ, որտեղ քննարկվում են խմբակցությանը 
հուզող հարցերը։ Խորհրդարանական խմբակցությունները ստեղծվում 
և գործում են խորհրդարանի կանոնակարգով սահմանված կարգով։ 

Խորհրդարանի նիստերի դահլիճում յուրաքանչյուր խմբակցությանը 
հատկացվում է առանձին հատված։ Քննարկվող հարցերի վերաբերյալ 
խմբակցություններին և խմբերին ելույթի համար հատկացվում է 
կանոնակարգով սահմանված ժամանակ։ Խմբակցությունները և 
խմբերն իրավունք ունեն գրավոր և բանավոր հարցերով, ինչպես նաև 
հարցապնդումներով դիմելու կառավարությանը։ Հարցապնդումները 
ներկայացվում են գրավոր և քննարկումից առնվազն 10 օր առաջ։ 
Հարցապնդումների վերաբերյալ Ազգային ժողովը կարող է կայացնել 
որոշումներ։

Տե՛ս նաև Օրենսդիր իշխանություն, Խորհրդարան, 
Արտախորհրդարանական ընդդիմություն:

Խորհրդարանական հանձնաժողով
Խորհրդարաններում ստեղծվում են հանձնաժողովներ։ Լինելով 
համեմատաբար ավելի փոքր օղակ՝ հանձնաժողովը կարող է 
խորհրդարանում քննարկվող հիմնախնդիրների վերաբերյալ ավելի 
արագ և դյուրին լուծումներ գտնել, ինչը պրակտիկորեն ավելի դժվար 
կլիներ  ընդհանուր ժողովում։ Խորհրդարանական հանձնաժողովները 
լինում են մշտական և ժամանակավոր։

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում կարող է 
ստեղծվել ոչ ավելի, քան 12 մշտական հանձնաժողով։ Մշտական 
հանձնաժողովներն ստեղծվում են ըստ ոլորտների՝ օրենսդրական 
ակտերի նախագծերի և այլ հարցերի նախնական քննարկման, դրանց 
վերաբերյալ Ազգային ժողովին եզրակացություններ ներկայացնելու 
համար։ 

Ժամանակավոր հանձնաժողովներն ստեղծվում են անհրաժեշտության 
դեպքում՝ առանձին օրենքների նախագծերի նախնական քննարկման 
կամ որոշակի հարցերի, իրադարձությունների և փաստերի մասին 

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովում կան 
խմբակցություններ և 
պատգամավորական խմբեր։ 
Պատգամավորական խումբ կարող 
են ստեղծել առնվազն 10 հոգուց 
բաղկացած պատգամավորական 
կազմով։ Պատգամավորը կարող է 
լինել միայն մեկ խմբակցության կամ 
խմբի անդամ։

Ի՞նչ խմբակցություններ և 
պատգամավորական խմբեր կան 
ներկա գումարման Ազգային 
ժողովում։ 

Ինչպե՞ս են կազմավորվում 
խմբակցություններն Ազգային 
ժողովում։ 
Ընտրության արդյունքում 
համամասնական ընտրակարգով 
ընտրված կուսակցության կամ 
ընտրական դաշինքի նախընտրական 
ցուցակներից Ազգային ժողով 
անցած պատգամավորները 
կազմում են տվյալ կուսակցության 
կամ դաշինքի խմբակցությունը։ 
Մեծամասնական ընտրակարգով 
ընտրված պատգամավորը կարող 
է դառնալ խմբակցության անդամ, 
եթե նա ընտրվել է որպես տվյալ 
կուսակցության անդամ։

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի կայքը, տես` http://
www.parliament.am

Որոշ երկրներում, օրինակ՝ Ի տա լիա-
յում մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րը 
եր բեմն յու րաց նում են խորհր դարա-
նա կան մի շարք լիա զո րութ յուն ներ, 
մաս նա վո րա պես, խորհր դա րա նը կա-
րող է դրանց տալ իրա վա զո րութ յուն 
ոչ միայն քննար կել, այլև հաս տա տել 
այս կամ այն օ րի նա գի ծը։ Այդպիսի 
հանձնաժողովներ գործել են նաև Հա-
յաս տա նի առաջին հանրապետության 
խորհր դարանում։ 

Այդպիսի հանձնաժողովներ գործել 
են նաև Հա¬յաս¬տա¬նի առաջին 
հանրապետության խորհր¬դարանում։ 
Ի՞նչ հանձնաժողովներ կան ներկա 
գումարման Ազգային ժողովում։ 

Ինչպե՞ս են ձևավորվում 
խորհրդարանական 
հանձնաժողովները։  
Ազգային ժողովի հանձնաժողովների 
կազմը համալրվում է կուսակցական 
խմբակցությունների ներկայացմամբ։ 
Հանձնաժողովի նախագահին 
ընտրում է Ազգային ժողովը, իսկ նրա 
տեղակալին՝ հանձնաժողովը։



Ազգային ժողովին եզրակացություններ, տեղեկանքներ ներկայացնելու 
համար։ 

Տե՛ս նաև Օրենսդիր իշխանություն, Խորհրդարան:

Խտրականություն
Խտրականությունը (դիսկրիմինացիա) մարդկանց միջև ինչ-որ 
հատկանիշով նրանց իրավունքների ու պարտականությունների 
հարցում տարբերակում դնելն է, այդ հիմքով որոշակի իրավունքներից 
և ազատություններից զրկելը: Այդպիսի տարբերակման համար 
կարող են հիմք հանդիսանալ մարդու որևէ տարբերություն՝ ռասան, 
ազգությունը, քաղաքացիությունը, սեռը, կրոնական համոզմունքները, 
սեռական կողմնորոշումը, տարիքը, ֆիզիկական կամ մտավոր վիճակը, 
զբաղմունքը և այլն: Իրավունքների որոշ սահմանափակումներ կարող 
են ամրագրվել օրենքով, օրինակ՝ տարիքային և քաղաքացիական 
սահմանափակումն ընտրություններին մասնակցելու և 
կուսակցություններին անդամակցելու համար, մասնագիտական 
սահմանափակումը որոշ պաշտոնների համար: Այսպիսի 
սահմանափակումները համարվում են օրինական: Ընդհանուր 
առմամբ, եթե իրավունքների սահմանափակումը հետապնդում է 
օրինական նպատակ (օրինակ՝ հասարակական անվտանգության կամ 
առողջության պաշտպանությունը) և համարժեք է այդ նպատակին, 
ապա դա չի համարվում խտրականություն: Մյուս դեպքերում 
մարդկանց իրավունքների սահմանափակումները համարվում են 
խտրականություն և անօրինական:

Պատմությունից հայտնի են խտրականության մի շարք օրինակներ, 
ինչպիսիք էին` այլակրոնների իրավունքների սահմանափակումներն 
Օսմանյան կայսրությունում, ռասայական խտրականության 
դրսևորումներն ԱՄՆ-ում մինչև 1960-ական թթ., ապարտեիդի ռեժիմը 
Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետությունում մինչև 1990-ական թթ. և 
այլն:

Խտրականությունը կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով՝ պարզ 
հեգնանքից մինչև թշնամական հարձակումներ: Այն կարող է դառնալ 
պետական քաղաքականության սկզբունք, իր դրսևորումն ստանալ 
հակակրանքի ու բաց թշնամանքի տեսքով: Տարբերում են քաղաքական 
(անհատի քաղաքական իրավունքների սահմանափակում), 
տնտեսական (սոցիալ-տնտեսական իրավունքների և 
ազատությունների սահմանափակում) և իրավական  (խտրական 
օրենքների ընդունում, անհավասար իրավական հարաբերություններ 
տարբեր սոցիալական խմբերի միջև) խտրականություններ: 
Խտրականության դրսևորման հիմնական ձևերն են սեգրեգացիան, 
դեպորտացիան և ցեղասպանությունը: Ըստ ուղղվածության, 

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի կայքը, տես` http://
www.parliament.am

Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յու նը 
մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա-
փա կու մը կամ դրան ցից զրկելն է 
ռա սա յա կան պատ կա նե լութ յան հիմ-
քով։ Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան 
ձևերն են ա պարտ եի դը, սեգ րե գա ցիան 
և այլն։

Ի՞նչ է ապարտեիդը և ապարտեիդի 
ի՞նչ վարչաձևեր են եղել աշխարհում:

Ի՞նչ է դրական խտրականությունը։
Կան դեպքեր, երբ միևնույն տեսակի 
սուբյեկտների միջև օրենքները 
սահմանում են խտրականություն, 
ինչը չի արգելվում։ Օրինակ՝ 
մթնոլորտը քիչ աղտոտող 
մեքենաների տերերը վճարում 
են ավելի քիչ տուրք, քան շատ 
աղտոտողները։ Կամ պատգամավորը 
որպես հանրային անձ ունի 
անձեռնմխելիության լրացուցիչ 
երաշխիքներ, քան սովորական 
անձը։ Նման խտրականությունն 
անվանում են դրական։ Դրական 
խտրականության հիմքերը դրանից 
ակնկալվող հանրորեն օգտակար 
հետևանքներն են։

Ռասիզմի և 
անհանդուրժողականության դեմ 
եվրոպական հանձնաժողովի (Euro-
pean Commission against Racism and 
Intolerance (ECRI) կայք, տե՛ս` http://
www.ecri.coe.int



տալը ևս նշանակում է խտրականություն:

Տե՛ս նաև Այլատյացություն, Հավասարություն, Ազգային 
փոքրամասնություն, Ցեղասպանություն, Էթնիկ զտում, 
Ռասայականություն:

Ծառայողական երդում
Անձը, որն անցնում է հանրային մարմիններում ծառայության կոչվում 
է հանրային (ներառյալ պետական) ծառայող։ Հանրային ծառայության 
որոշ պաշտոնյաներ՝ համապատասխան կարգով ընդունվելով 
ծառայության, մինչև լիազորությունների կատարմանն անցնելը 
տալիս են ծառայողական երդում։ 

Երդումը պաշտոնական, հանդիսավոր խոստում է` ինչ-որ բանին 
հավատարիմ մնալու համար։ Հին աշխարհում այն դատական 
ապացուցման միջոց էր։ Մեր օրերում որոշ երկրներ պահպանել են 
դատական երդումը, բայց ոչ թե իբրև ապացուցման միջոց, այլ որպես 
երաշխիք այն բանի, որ  ցուցմունք տվողը չի տա կեղծ վկայություններ։ 
Ժամանակակից աշխարհում համատարած է զինվորական երդումը։ 
Սակայն երդման կարգը գործում է նաև մի շարք այլ պաշտոնյաների 
համար։ Օրինակ՝ Հայաստանում ծառայողական երդում են տալիս 
Հանրապետության Նախագահը, դատավորները։     

Տե՛ս նաև Երդում:

խտրականությունը լինում է էթնոազգային, ռասայական, կրոնական, 
լեզվական, ըստ սեռային սկզբունքի՝ սեքսիզմ, ըստ տարիքային 
սկզբունքի և այլն: 

Վերջին շրջանում ընդգծվում է նաև այնպիսի սոցիալ-քաղաքական 
երևույթ, ինչպիսին «դրական խտրականությունն» է, որը ենթադրում 
է սոցիալական խմբերի հանդեպ առանձնահատուկ դրական 
վերաբերմունք նրանց համար արտոնյալ պայմանների ստողծում, 
նյութական, իրավական և այլ նպաստների տրամադրում: Սակայն 
այս երևույթը ևս քննադատության է արժանանում նրանց կողմից, 
ովքեր գտնում են, որ հավասարության էությունը ոչ թե մի խմբին 
արտոնյալ պայմաններում դնելն է, այլ բոլոր խմբերի համար 
հավասար պայմանների ստեղծումը, այլապես արտոնություններ 

Դատավորն իր պաշտոնն 
ստանձնում է Արդարադատության 
խորհրդի նիստում Նախագահի 
ներկայությամբ տված երդմամբ, 
որում խոստանում է, որ կլինի 
անաչառ և սկզբունքային, արդարացի 
և մարդասեր, սրբորեն կպահպանի 
դատավորին ներկայացվող բոլոր 
պահանջները՝ ապահովելով 
օրենքի գերակայությունը և բարձր 
պահելով դատական իշխանության 
հեղինակությունը։

1.  Ի՞նչ է նշանակում երդումը որպես 
ապացուցման միջոց։
2.  Արդյո՞ք երդումն էական դեր 
խաղում է խոստումների կատարման 
գործում:

Ինչպե՞ս է ստանձնում իր պաշտոնը 
Հանրապետության Նախագահը։
 Հանրապետության Նախագահը 
պաշտոնն ստանձնում է Ազգային 
ժողովի հատուկ նիստում, ժողովրդին 
տրված երդմամբ. «Ստանձնելով 
Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի պաշտոնը՝ 
երդվում եմ. անվերապահորեն 
կատարել Սահմանադրության 
պահանջները՝ հարգել մարդու 
և քաղաքացու իրավունքներն ու 
ազատությունները, ապահովել 
Հանրապետության անկախությունը, 
տարածքային ամբողջականությունը 
և անվտանգությունը՝ ի փառս 
Հայաստանի Հանրապետության 
և ի բարօրություն Հայաստանի 
Հանրապետության ժողովրդի»։



Ծառայություններ
Ծառայությունը մատակարարի և սպառողի փոխհարաբերության 
ոչ նյութական արդյունքն է: Ծառայություն չի հանդիսանում իր 
գործատու կազմակերպության նկատմամբ` աշխատակցի այնպիսի 
գործողությունները, որոնք սահմանված են աշխատանքային 
պայմանագրով: Ծառայությունը կարող է մեկնաբանվել որպես 
անմիջականորեն դեպի սպառողն ուղղված գործողություն, մի 
անձի (ֆիզիկական կամ իրավաբանական) նկատմամբ մեկ ուրիշի 
գործողություն, գործունեության տեսքով ներկայացվող բարիք, 
ապրանքատեսակ, որը կարող է միաժամանակ արտադրվել, 
փոխանցվել ու օգտագործվել, նյութական բարիքի կարճաժամկետ 
օգտագործումն առանց դրա նկատմամբ անժամկետ օգտագործման 
իրավունքի (վարձակալություն) և այլն:

Ծառայություն մատուցելը կարող է իրականացվել տարբեր 
եղանակներով՝

- սպառողի տրամադրած նյութական արտադրանքի 
վրա աշխատանքը (օրինակ, վթարված ավտոմեքենայի 
վերանորոգումը),

- սպառողի տրամադրած ոչ նյութական արտադրանքի 
վրա աշխատանքը (օրինակ, եկամուտների մասին 
հայտարարագրի կազմելը),

- ոչ նյութական արտադրանքի տրամադրումը (գիտելիքների 
փոխանցումը),

- սպառողի համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը 
(օրինակ, հանրային սննդի վայրերում, հյուրանոցներում):

Բնակչությանը տրամադրվող ծառայություններն ըստ նպատակի 
բաժանվում են երկու խմբի՝ նյութական և սոցիալ-մշակութային:

- Նյութական ծառայությունը տրամադրվում է սպառողի 
նյութական-կենցաղային պահանջմունքների բավարարման 
նպատակով: Այդպիսիք են, օրինակ, կենցաղային 
ծառայությունները՝ կապված իրերի պատրաստման 
կամ վերանորոգման հետ, բնակարանային-կոմունալ 
ծառայությունները, հանրային սննդի, տրանսպորտի և այլ 
ծառայությունները:

- Սոցիո-մշակութային (ոչ նյութական) ծառայությունն 
ուղղված է սպառողի հոգևոր, մտավոր պահանջմունքների 
բավարարմանն ու նրա նորմալ կենսագործունեության 
ապահովմանը: Այդպիսիք են, օրինակ, առողջության 



պահպանմանը և վերականգնմանը, անձի հոգևոր 
ու ֆիզիկական զարգացմանը, մասնագիտական 
կարողությունների կատարելագործմանն ուղղված 
ծառայությունները:

Ծառայությունները կարող են լինել մասնավոր և առևտրային, 
կամավոր կամ հարկադիր, վճարովի կամ անվճար, ակնթարթային և 
երկարաժամկետ, փոխադարձ և անանուն, պետական և ոչ պետական 
և այլն:

Ծառայությունների կոնկրետ օրինակներ են իրավաբանական 
ծառայությունները (իրավաբանի կամ փաստաբանի 
ծառայությունները՝ հիմնականում ուղղված սպառողի իրավունքների 
պաշտպանությանը կամ վերականգնմանը դատաիրավական 
հարցերում), հաշվապահական ծառայությունները (տրամադրվում 
են անհատ ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպություններին՝ 
նրանց եկամուտների և ծախսերի, հարկերի հաշվարկ կատարելու 
համար), հոգեբանական ծառայությունները (ուղղված են անձի 
հոգեբանական խնդիրների լուծմանը), կրթական, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում ծառայությունները և այլն:

Ծնելիություն
Ծնելիությունը ժողովրդագրական տերմին է, որը ցույց է տալիս մեկ 
տարվա ընթացքում տեղի ունեցած ծնունդների թիվը 1000 բնակչի 
հաշվով: Անհրաժեշտ է տարբերել ծնելիությունը և պտղաբերություն 
հասկացությունները: Վերջինս կնոջ՝ կյանքի ընթացքում ունեցած 
երեխաների միջին թիվն է՝ հաշվի առնելով միջին ցուցանիշները 
բոլոր տարիքի կանանց համար: Օրինակ, եթե հասարակության 
մեծ մասը կազմում են այն կանայք, որոնք պետք է ունենան իրենց 
առաջին երեխան, ուրեմն այդ դեպքում կդիտվի բարձր ծնելիություն: 
Սակայն, եթե նրանք բացի այդ մեկ երեխայից այլևս երեխաներ 
չունենան, ուրեմն պտղաբերությունը կմնա ցածր մակարդակի 
վրա: Մեծամասամբ արդյունաբերական զարգացած երկրներում 
սոցիալ-ժողովրդագրական բացասական միտումներն ակտիվացան 
1960-ականների վերջին և 1970-ականների կեսերին: Ծնելիության 
անկումը համարվում է հետարդյունաբերական երկրների երկարատև 
և հիմնարար խնդիրներից մեկը: Դեպոպուլյացիան (բնակչազրկում) 
և աշխատունակ բնակչության թվաքանակի նվազումը կարող է 
հանգեցնել զարգացած երկրների սոցիալական ապահովության 
և կենսաթոշակային համակարգի խաթարման, որն իր հերթին 
կստեղծի սուր քաղաքական և տնտեսական խնդիրներ: Թեև վերջին 
տասնամյակի ընթացքում զարգացած մի շարք երկրների հաջողվել է 
կայունացնել ծնելիության մակարդակը, այդուհանդերձ ընդհանուր 
համախառն ծնելիությունն այդ երկրներում ցածր է մնում: Որոշ 



հետազոտողներ նկատում են, որ աշխարհի ոչ մի երկրում դեռևս 
չի հաջողվել տնտեսական միջոցառումներով ապահովել կայուն 
ծնելիության աճ: Այսինքն, բարեկեցության մակարդակի ավելացումն 
անպայմանորեն չի նպաստում ծնելիության աճին: 

Ընդհանուր առմամբ, ներկայումս համաշխարհային մասշտաբով 
նկատվում են հետևյալ միտումները.

•	 սակավածնություն   (կնոջ կյանքի ընթացքում ունեցած 
երեխաների միջին թվաքանակը նվազում է),

•	 արտամուսնական ծնունդների մեծ մասնաբաժին, 

•	 գյուղական բնակավայրերում փոքր-ինչ բարձր ծնելիություն, 
քան քաղաքներում,

•	 առաջնածին մայրերի բարձր միջին տարիք,

•	 հրաժարում ծնունդներից, հակաբեղմնավորիչների, 
աբորտների կիրառման մեծացում

•	 ընտանիքների անդամների միջև փոխհարաբերությունների, 
կապերի թուլացում: 

Համարվում է, որ բնակչության բնական աճի համար ծնելիության 
գործակիցը պետք է կազմի 2,11, այսինքն՝ յուրաքանչյուր ընտանիքում 
երեք երեխա:

Տե՛ս նաև Ժողովրդագրություն:

Կալանքի թույլտվություն

Յուրաքանչյուր ոք ունի անձնական ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք։ Մարդուն կարելի է ազատությունից 
զրկել օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով։ Օրենքը 
նախատեսում է ազատությունից զրկելու կարգ, որ կոչվում է 
կալանավորում։ Կալանավորումն օրենքով նախատեսված տեղերում 
և պայմաններում անձին կալանքի տակ պահելն է։ Կալանավորումը 
քրեական դատավարական հարկադրանքի միջոց է, որ ունի 
խափանող նշանակություն։ Կալանավորումը կիրառվում է, երբ առկա 
է հանցագործություն կատարած լինելու հիմնավոր կասկած, կամ երբ 
դա անհրաժեշտ է անձի կողմից հանցագործության կատարումը կամ 
այն կատարելուց հետո նրա փախուստը կանխելու նպատակով։ 

Չնայած զարգացած երկրներում 
առկա ծնելիության անկմանը՝ դրանց 
բնակչության թիվը շարունակում է 
աճել, սակայն արդեն ներգաղթյալների 
շնորհիվ: Որոշ հետազոտողներ 
կարծում են, որ այս միտումները մոտ 
ապագայում հանգեցնելու են այդ 
երկրներում սոցիալ-քաղաքական 
և մշակութային արմատական 
փոփոխությունների:
Հայաստանի դեպքում 
ժողովրդագրական սուր խնդիրներ 
են համարվում ցածր ծնելիությունը, 
բնակչության ծերացումը և 
արտագաղթը:

ՄԱԿ Բնակչության հիմնադրամ-
Հայաստան, տե՛ս`http://unfpa.am/
demographic-situation

Բնակչության թվաքանակի 
փոփոխման միտումներն ըստ ՄԱԿ-ի 
տվյալների, տե՛ս`
http://data.un.org/Data.aspx?q=world+po
pulation&d=PopDiv&f=variableID%3A53
%3BcrID%3A900

Ծնելիության համաշխարհային 
համեմատական գործակիցներն ըստ 
ԱՄՆ Կենտրոնական Հետախուզական 
Վարչության, տե՛ս`
https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/rankorder/2127rank.
html?

Դատավարական հարկադրանքի 
միջոց է նաև ձերբակալումը։ Եթե 
ձերբակալված անձը ձերբակալման 
պահից 72 ժամվա ընթացքում 
դատարանի որոշմամբ չի 
կալանավորվում, ապա նա ենթակա է 
անհապաղ ազատ արձակման։

1. Քրեադատավարական խափանման 
ուրիշ ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ 
2. Ի՞նչ է գրավը որպես խափանման 
միջոց։

 Ի՞նչ պահանջներ է ներկայացնում 
օրենքը` դատարանի կալանքի 
կիրառման թույլտվության որոշմանը։
Որոշումը պետք է լինի 
պատճառաբանված, բովանդակի 
մեղադրյալին կամ կասկածյալին 
վերագրվող հանցագործության 
մասին նշումներ և համապատասխան 
խափանման միջոց ընտրելու 
անհրաժեշտության մասին 
հիմնավորում։



Կալանավորելը և կալանքի տակ պահելը կարող է կիրառվել միայն 
դատարանի թույլտվությամբ։ Դատարանը որոշումը կայացնում է 
քննիչի կամ դատախազի միջնորդությամբ։ Դատարանը կարող է 
սեփական նախաձեռնությամբ որոշում ընդունել կիրառելու կալանք, 
եթե գործը քննվում է դատարանում։  

Կայունություն
Ընդհանուր բնորոշմամբ, կայունությունը համակարգի ունակությունն 
է՝ արտաքին ազդեցությունների պայմաններում` պահպանել իր 
բնականոն վիճակը: Այս տեսանկյունից քաղաքական կայունությունը 
քաղաքական համակարգի հատկանիշ է` բնութագրվող նրա հիմնական 
տարրերի կայունությամբ, իր գործառույթների իրականացման 
հաստատունությամբ և այլ քաղաքական համակարգերի հետ 
փոխհարաբերություններով: 

Քաղաքական կայունությունը հասարակության հաստատուն վիճակն 
է, որը թույլ է տալիս արդյունավետ գործել և զարգանալ արտաքին և 
ներքին ոլորտներում` միևնույն ժամանակ պահպանելով համակարգի 
կառուցվածքը և հասարակական գործընթացներ վերահսկելու 
կարողությունները:

Սակայն կայունությունը չի կարելի հասկանալ որպես ինչ-որ 
անփոփոխ, կարծրացած վիճակ: Կայունությունը դիտարկվում է 
որպես շարունակական գործընթացի զարգացման արդյունք:

Տարբերակվում են ներքաղաքական կայունության երկու տեսակ՝ 
ինքնավար և մոբիլիզացիոն: Մոբիլիզացիոն կայունությունն ի հայտ 
է գալիս հասարակական այն համակարգերում, որտեղ զարգացման 
նախաձեռնությունը “վերևից”է,  իսկ հասարակությունն ինքը 
մոբիլիզացվում է որոշակի ժամկետում: Այն կարող է ձևավորվել 
և գործել ճգնաժամերի, հակամարտությունների, համընդհանուր 
քաղաքացիական կամքի կամ բաց բռնության, հարկադրանքի 
պայմաններում:

Կայունության ինքնավար տեսակը բխում է “ներքևից”՝ 
քաղաքացիական հասարակության ներսից: Այդ զարգացումը 
ոչ ոք հատուկ չի խթանում, այն գոյություն ունի յուրաքանչյուր 
հասարակության ներսում՝ քաղաքացիական հասարակության 
ինստիտուտների բնականոն փոխգործակցության պայմաններում:

Մակրոտնտեսագիտության մեջ տնտեսական կայունությունը 
ենթադրում է տնտեսական չափազանց մեծ տատանումների 
բացակայություն: Արտադրության բավական կայուն աճի և ցածր ու 
կայուն գնաճի դեպքում տնտեսությունը կհամարվի տնտեսապես 



կայուն: Հաճախակի մեծ անկումներով, շատ բարձր կամ փոփոխական 
գնաճի, կրկնվող ֆինանսական ճգնաժամերի դեպքում տնտեսությունը 
կհամարվի տնտեսապես ոչ կայուն: 

Կանոնադրություն
Կանոնադրությունն ընդհանուր բնույթի իրավական ակտ-
փաստաթուղթ է, որում պարունակվում են նորմատիվ կանոններ։ 

Իրենց բնույթով կանոնադրությունները տարատեսակ են։ 
Միջազգային իրավունքում կանոնադրություն են կոչվում 
միջազգային կազմակերպությունների հիմնադիր-պայմանագրերը, 
օրինակ՝ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Կանոնադրություն է 
կոչվում իրավաբանական անձանց հիմնադիր-փաստաթուղթը, 
որը գրանցվում է պետության կողմից։ Դրանում սահմանվում են 
հիմնադրվող իրավաբանական անձի տեսակը, կառավարման 
կարգը, օրենքով սահմանված այլ հարաբերություններ, օրինակ՝ 
Գարուն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 
կանոնադրությունը։

Ռուսաստանի Դաշնությունում կանոնադրություն են 
անվանում պետական կամ մունիցիպալ կազմավորման (մարզ, 
քաղաք) կարգավիճակը սահմանող փաստաթուղթը (քաղաքի 
կանոնադրությունը)։

Կանոնադրություն են անվանում նաև պետական որոշակի 
մարմինների կազմավորման, կառուցվածքի և իրավասության 
հարցերը կարգավորող ակտերը, օրինակ՝ նախարարության 
կանոնադրությունը։

Կաշառք տալը և վերցնելը
Քրեական օրենսգրքով սահմանված հանցագործություն են 
ինչպես կաշառք տալը, այնպես էլ կաշառք ստանալը, կաշառքի 
միջնորդությունը։ 

Կաշառք տվողը կաշառքը տալիս է պաշտոնատար անձին՝ անձամբ 
կամ միջնորդի միջոցով՝ նրա կողմից ինչ-որ գործողություն կատարելու 
կամ չկատարելու համար, որը նշանակություն ունի կաշառք տվողի 
կամ նրա կողմից ներկայացվող անձանց համար։ Կաշառքը կարող 
է տրվել դրամի, գույքի, գույքի նկատմամբ իրավունքի, արժեթղթերի 
կամ գույքային այլ օգուտի ձևով։

Պատմականորեն կանոնադրությունը 
եղել է նաև օրենքի կամ 
կոդիֆիկացված այլ ակտի տեսակ։ 
Օրինակ՝ Ռուսական կայսրությունում 
քրեական գործի քննության 
կարգը սահմանում էր «քրեական 
դատավարության կանոնադրություն» 
օրենքը։

1. Ի՞նչ է նորմատիվ կանոնը։ 
2. Կանոնադրության ուրիշ ի՞նչ 
տեսակներ կան։

1. Ի՞նչ են կաշառք ստացողի 
գործողությունը և անգործությունը 
հօգուտ կաշառատուի։ 
2. Ի՞նչ է գույքային իրավունքը։

Ո՞ր դեպքում է կաշառք 
տվողն ազատվում 
պատասխանատվությունից։
 Կաշառք տվող անձն ազատվում է 
քրեական պատասխանատվությունից, 
եթե տեղի է ունեցել կաշառքի 
շորթում կամ, եթե այդ անձը կաշառք 
տալու մասին կամավոր հայտնել է 
իրավապահ մարմիններին։ 



Կաշառք վերցնողը այն հանրային անձն է, որը վերցնելով կաշառքը 
պարտավորվում է կատարել կամ չկատարել որոշակի գործողություն: 
Կաշառք ստացողի գործողությունը կամ անգործությունը պետք է 
մտնի նրա ծառայողական պարտականությունների մեջ։ Կաշառք 
ստացողի գործողություններից են, օրինակ`  ծառայության գծով 
հովանավորությունը կամ թողտվությունը։

Կաշառքի միջնորդ է համարվում այն անձը, ով նպաստում է կաշառք 
տվողի և կաշառք ստացողի միջև կաշառքի շուրջ համաձայնության 
գալուն կամ արդեն կայացած համաձայնության իրականացմանը։

Տե՛ս նաև՝Կոռուպցիա:

Կապիտալիզմ

Կապիտալիզմն այնպիսի քաղաքական կամ տնտեսական համակարգ 
է, որտեղ արտադրության միջոցները համարվում են մասնավոր 
սեփականություն, և որը հիմնված է ազատ մրցակցային շուկայի, 
տնտեսության ազատականացման վրա: Այստեղ հարկ է նշել, որ մյուս 
տնտեսական համակարգի՝ սոցիալիզմի ժամանակ, ի տարբերություն 
կապիտալիզմի, արտադրություն միջոցները համարվում 
են պետական սեփականություն: Կապիտալիզմի ժամանակ 
շուկայական մրցակցությունը կապիտալի անընդհատ ավելացման 
և արտադրության կատարելագործման միջոցով նպաստում է 
ձեռնարկատիրոջ շահույթի ստացման գործընթացին: Կապիտալիզմն 
առաջացել և իր զարգացումն է ապրել Եվրոպայում: Կապիտալիզմի 
զարգացմանը նպաստել են կապիտալի նախասկզբնական 
կուտակումը, կոոպերացումը և մանուֆակտուրաները: 
Կապիտալիզմի զարգացման հիմքում ընկած է եղել աշխատանքի 
բաժանումը և արտադրության զարգացումը: Կապիտալիզմին, 
որպես համակարգ բնորոշ է գործազրկությունը և տնտեսության 
ճգնաժամերը: Կապիտալիզմը նպաստել է շուկայական տնտեսության 
զարգացմանը: «Կապիտալիզմ» տերմինը ներկայումս գրեթե չի 
օգտագործվում, և դրա փոխարեն այսօր լայնորեն օգտագործվում է 
շուկայական տնտեսություն տերմինը: Ներկայումս կան երկրներ, 
դրանք հիմնականում եվրոպական երկրներ են, օրինակ` Գերմանիան, 
Ֆրանսիան և այլն, որոնց տնտեսությունը սոցիալ-շուկայական 
է: Տնտեսության զարգացման սոցիալ-շուկայական տնտեսական 
զարգացման մոդելը փորձում է կիրառել կապիտալիզմի և սոցիալիզմի 
լավագույն կողմերը:

Տե՛ս նաև Տնտեսություն, Տնտեսական համակարգ, Տնտեսական 
քաղաքականություն, Վարչահրամայական (պլանային) 
տնտեսություն:

Նախագահը խորհրդարանում 
պատգամավորական տեղերի 
բաշխման և պատգամավորական 
խմբակցությունների հետ 
խորհրդակցությունների հիման 
վրա վարչապետ է նշանակում 
պատգամավորների մեծամասնության 
վստահությունը վայելող անձին։ 
Նախարարները նշանակվում են 
վարչապետի ներկայացմամբ՝ 
Նախագահի հրամանագրով

1. Ո՞վ է ազատում պաշտոնից 
նախարարներին։ 
2. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը ի՞նչ ձևերով է 
պատասխանատու խորհրդարանի 
առջև։

Ի՞նչպես է նշանակվում վարչապետը, 
եթե չկա խորհրդարանական 
մեծամասնություն կամ 
խորհրդարանական 
խմբակցությունների կոալիցիա։ 
Եթե խորհրդարանում 
որևէ խմբակցություն չունի 
մեծամասնություն, կամ 
չկա պատգամավորական 
խմբակցությունների կոալիցիոն 
մեծամասնություն, ապա Նախագահը 
վարչապետ է նշանակում առավել 
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Կառավարություն
Կառավարությունն ընդհանուր իրավասության կոլեգիալ 
կենտրոնական պետական մարմին է, որն իրականացնում է գործադիր 
իշխանությունը։ Կառավարության խնդիրն է. ապահովել օրենքների, 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի, կառավարության 
որոշումների կենսագործումը, մշակել և իրականացնել 
Հայաստանի Հանրապետության ներքին քաղաքականությունը։ 
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը 
կառավարությունը մշակում և իրականացնում է Նախագահի հետ 
համատեղ։

Կառավարությունը կազմված վարչապետից և նախարարներից։ 
Կառավարությունը գլխավորում է վարչապետը։ Նախարարներից 
մեկը, վարչապետի առաջարկությամբ` Հանրապետության 
Նախագահի կողմից կարող է նշանակվել փոխվարչապետ և 
փոխարինել վարչապետին վերջինիս բացակայության ժամանակ։ 

Կառավարությունը գլխավորում է գործադիր իշխանության 
մարմինների համակարգը։ Նա ուղղորդում է հանրապետական 
և տարածքային գործադիր մարմինների գործունեությունը, 
վերահսկողություն է իրականացնում դրա նկատմամբ, ապահովում 
է գործադիր իշխանության բոլոր մարմինների փոխհամաձայնեցված 
գործունեությունը։ Գործադիր իշխանության այլ մարմինները ենթակա 
և պատասխանատու են կառավարությանը։ 

Տե՛ս նաև Գործադիր իշխանություն, Նախարար:

Կառավարում
Կառավարումը գործընթաց է, որը դիտարկվում է կա՛մ որպես 
առանձին, կա՛մ էլ մենեջմենթի մի մաս: Կառավարումը ենթադրում 
է կառավարողի մոտ համապատասխան կառավարչական 
լիազորությունների առկայություն: Կառավարման երևույթն 
առկա է հասարակական կյանքի կարգավորմանը կոչված 
բոլոր համակարգերում ու ինստիտուտներում, ինչպիսիք են` 
տարատեսակ պետական և ոչ պետական կազմակերպությունները, 
որոնցից գլխավորը պետական կառավարման համակարգն է: Որևէ 
համակարգի ներսում` կառավարման գլխավոր նպատակն այդ 
համակարգի արդյունավետության ապահովումն է: Իսկ կառավարման 
արդյունավետությունը, իր հերթին, կախված է նրանից, թե որքան 
հաջողությամբ է ապահովվում այդ նպատակը:

Կառավարումը ենթադրում է համակարգի ներսում իշխանական 
լիազորություններ բաշխման ուղղահայաց (ենթակայական) 

Հայաստանի առաջին 
հանրապետությունն (1918–1920 
թթ.) ուներ խորհրդարանական 
կառավարման ձև: Այդպիսին 
էր համարվում նաև դրան 
հաջորդած Հայաստանի 
խորհրդային հանրապետությունը 
(1920-1990 թթ.): Իսկ 1990 թ. 
վերանկախացած Հայաստանի 
երրորդ հանրապետությունը 
համարվում է խառը կառավարման 
համակարգով (կիսանախագահական, 
կիսախորհրդարանական) 
պետություն:

Ինչպե՞ս է ձևավորվում 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 



և հորիզոնական (համադաս) մակարդակների գոյություն: 
Կազմակերպությունների մենեջմենթի մեջ ներկայումս 
առանձնացվում են կառավարման մի շարք հիմնարար սկզբունքներ.

1. հավատարմություն աշխատակիցների և կազմակերպության 
հանդեպ,

2. լիարժեք և ամբողջական պատասխանատվություն,

3. հաղորդակցություններ, որոնք ընդգրկում են կազմակերպությունը 
վերևից ներքև, ներքևից վերև և հորիզոնական,

4. կազմակերպական ներքին առողջ մթնոլորտը, որը նպաստում 
է աշխատակիցների ընդունակությունների բացահայտմանը։ 
Անընդհատ ինքնակատարելագործում,

5. արագ և համարժեք արձագանք շրջակա միջավայրի 
փոփոխություններին։

6. կատարված աշխատանքից բավարարվածության ապահովմանն 
ուղղված աշխատանքային մեթոդներ,

7. կառավարիչների անմիջական մասնակցություն խմբերի 
աշխատանքների բոլոր փուլերում՝ որպես համաձայնեցման և 
ամբողջականության պայման,

8. սպառողների, մատակարարների, կատարողների, 
ղեկավարների և այլոց հաղորդակցման հետ փոխադարձ 
կարողությունը,

9. բիզնեսի էթիկա,

10. ազնվություն և վստահություն մարդկանց հանդեպ և այլն:

Կառավարման յուրօրինակ ուղղություն է ռազմավարական 
կառավարումը: Այն գործունեություն է, ուղղված 
ռազմավարական «գործիքների»՝ մեթոդների և 
միջոցների օգնությամբ կազմակերպության ռազմավարական 
նպատակներին հասնելուն։ Ռազմավարական նպատակները 
կարող են լինել տարբեր՝ արտադրական և հումքային ռեսուրսները, 
աշխարհագրական տարածքները, նոր որակը, առաջնորդությունը 
շուկայի այս կամ այն առանցքային ոլորտում և այլն։ Ռազմավարական 
գործիքներ են կապիտալը և ֆինանսները, նյութական և ոչ նյութական 
ակտիվները, կազմակերպա-կադրային և հումքային ռեսուրսները, 
կազմակերպության արտաքին և ներդրումային քաղաքականությունը, 
սարքավորումները, գիտելիքները և տեխնոլոգիաները։

Կառավարման առանձնահատուկ ոլորտ է պետական կառավարումը: 



Ըստ կառավարման ձևի, պետությունները բաժանվում են երկու 
հիմնական խմբի՝ միապետություններ և հանրապետություններ: 
Միապետություններն, իրենց հերթին, լինում են բացարձակ 
(Սաուդյան Արաբիա, Օման), որտեղ պետական իշխանության 
բարձրագույն մարմինը միապետն է, ում ձեռքում կենտրոնացված է 
ողջ իրական իշխանությունը, սահմանադրական (Մեծ Բրիտանիա, 
Ճապոնիա, Դանիա, եվրոպական բազմաթիվ այլ պետություններ), 
որտեղ միապետի իշխանությունը սահմանափակվում է 
սահմանադրությամբ, իսկ իրական իշխանությունը կենտրոնացված է 
ընտրովի մարմնի՝ խորհրդարանի ձեռքում: 

Հանրապետություններն, իրենց հերթին, լինում են նախագահական 
(ԱՄՆ), որի դեպքում գործադիր իշխանությունն ամբողջությամբ 
կենտրոնացած է նախագահի ձեռքում, խորհրդարանական, որի 
բարձրագույն իշխանությունը պատկանում է խորհրդարանին, որն էլ, 
իր հերթին, ձևավորում է կառավարություն (Գերմանիա, Հունաստան), 
և խառը, որի դեպքում միաժամանակ կան ուժեղ նախագահական 
ինստիտուտ և ազդեցիկ խորհրդարան, կառավարությունը 
ձևավորվում է և հաշվետու է այդ երկուսին միաժամանակ (Ֆրանսիա, 
Պորտուգալիա, Հայաստան): 

Տե՛ս նաև Ժողովրդավարություն, Ժողովրդավարական համակարգ, 
Բյուրոկրատիա:

Կարմիր խաչ
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն (ԿԽՄԿ) անկողմնակալ, չեզոք, 
անկախ ոչ կառավարական կազմակերպություն է, որն իրականացնում 
է պատերազմի և ներպետական զինված բախումների ընթացքում 
տուժածների կյանքի և արժանապատվության պաշտպանությունը և 
նրանց օգնության ձեռք մեկնելու առաքելությունը։ 

ԿԽՄԿ–ի առաքելությունը և հանձնառությունը հիմնված է Ժնևյան 
համաձայնագրերի վրա։ ԿԽՄԿ-ի գործունեության ուղղություններն 
են՝ ա) վիրավոր, հիվանդ, նավաբեկյալ, գերության մեջ գտնվող 
զինվորների պաշտպանություն։ ԿԽՄԿ-ի պատվիրակները այցելում 
և պարզում են գերիների ապրելու պայմանները, նրանց հետ 
վարվելակերպը, և եթե անհրաժեշտ է միջնորդում են պետությանը 
բարելավելու նրանց վիճակը, բ) քաղաքացիական բնակչության, այդ 
թվում՝ օկուպացված, պաշտպանություն, գ) անհայտ կորածների 
որոնում, ռազմական բախման հետևանքով բաժանված ընտանիքների 
միավորում, նամակագրության հանձնում, դ) պատերազմի 
հետևանքով տուժած բնակչության օգնություն՝ նրանց սնունդ, 
դեղորայք և այլ օգնություն հասցնելով, ե) մեկնաբանել, հստակեցնել, 
զարգացնել ու տարածել միջազգային մարդասիրական իրավունքը։

Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն 
հիմնադրվել է 1803 թ. Ժնևի 5 
քաղաքացիների կողմից և հիմք է 
դրել Կամիր խաչի և Կարմիր մահիկի 
միջազգային շարժմանը։ 

Ո՞րն է տարբերությունը միջազգային 
մարդասիրական իրավունքի և 
մարդու իրավունքների միջազգային 
իրավունքի միջև։

Որո՞նք են մարդասիրական 
իրավունքի ժնևյան համաձայնագրերը։ 
Դրանք են՝ 1949 թ. կնքված՝ 
Գործող բանակում վիրավորների և 
հիվանդների վիճակի բարելավման 
մասին, Ռազմագերիների հետ 
վարվելակերպի մասին, Պատերազմի 
ժամանակ քաղաքացիական 
բնակչության պաշտպանության 
մասին համաձայնագրերը 
և դրանց երկու լրացուցիչ 
արձանագրությունները (1977 թ.)։ 
Դրանք պաշտպանում են մարդու 
իրավունքները պատերազմի ու 
զինված բախումների ընթացքում։

Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի  
(International Committee Of The Red 
Cross) կայք, տե՛ս` http://www.icrc.org



 Կենսաթոշակ

Կենսաթոշակը դրամական միջոց է, որն անձը ստանում է 
կենսաթոշակային, ապահովագրական և այլ հիմնադրամներից, երբ 
հասնում է որոշակի տարիքի, հաշմանդամության և այլ որոշակի 
դեպքերում: Կենսաթոշակը, որպես կանոն, հանդիսանում է ապրուստի 
ֆինանսական միջոցների մշտական և անընդհատ աղբյուր, որն 
ապահովում է պետությունը: Կենսաթոշակը ենթակա չէ հարկման և  
ժամանակի ընթացքում անընդհատ կարող է փոփոխվել (սովորաբար 
աճել)՝ ելնելով կյանքի պայմանների փոփոխություններից և երկրի 
սոցիալ տնտեսական զարգացման մակարդակից: Հայաստանում 
ներկայումս գործում է սերունդների համերաշխության սկզբունքի 
վրա հիմնված բաշխողական կենսաթոշակային համակարգը: 
Անհատ ձեռներեցները, վարձու աշխատողները, ծառայողները և 
նրանց գործատուները կատարում են սոցիալական ապահովության 
պարտադիր վճարներ, որոնք ուղղվում են պետական բյուջե: 
Կենսաթոշակները ֆինանսավորվում են պետական բյուջեի ընդհանուր 
եկամուտներից:  Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 
նախաձեռնել և իրականացնում է կենսաթոշակային արմատական 
բարեփոխումներ, որի արդյունքում ներդրվելու է բազմաստիճան 
կենսաթոշակային համակարգ, որը գործող բաշխողական 
բաղադրիչից բացի, ներառելու է ևս երկու կենսաթոշակային 

Տե՛ս նաև Կենսաթոշակային տարիք:

Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարության կայք, 
տե՛ս`http://www.mss.am 



Կենսաթոշակային տարիք
Կենսաթոշակային տարիքն այն տարիքն է, որը լրանալուց հետո 
անձը կարող է անցնել կենսաթոշակի: Տարբեր երկրներում 
կենսաթոշակային տարիքը տարբեր է: Ըստ Պետական 
կենսաթոշակների մասին օրենքի Հայաստանի Հանրապետությունում 
կենսաթոշակի իրավունք ունեն 63 տարեկան դարձած և առնվազն 10 
տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող անձինք: Ինչպես նկատում 
ենք Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց 
համար կենսաթոշակային միասնական տարիք է սահմանվում 
63 տարեկանը: Կան երկրներ, որտեղ կանանց և տղամարդկանց 
համար կենսաթոշակային տարիքը տարբեր է՝ կանայք ավելի վաղ 
են անցնում կենսաթոշակի: Այդպիսի երկրների թվին են դասվում, 
օրինակ` եվրոպական երկրները:  Մյուս կողմից, տնտեսության 
մեջ կան աշխատանքներ կամ ոլորտներ, որտեղ աշխատողների 
կենսաթոշակային տարիքը շատ ավելի ցածր է: Վերջին 
շրջանում նկատվում է կենսաթոշակային տարիքի բարձրացման 
միտումներ զարգացած, հատկապես եվրոպական երկրներում: Դա 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ զարգացած երկրներում 
նկատվում է «ազգի ծերացման» գործընթաց և համեմատաբար վաղ 
տարիքում կենսաթոշակի անցնելը լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն 
է ստեղծում տնտեսության համար: Հարկ է նշել, որ տարբեր 
երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում կենսաթոշակային 
համակարգն անընդհատ ենթարկվում է փոփոխությունների:

Տե՛ս նաև Կենսաթոշակ:

Կենտրոնական բանկ
Կենտրոնական բանկն իրենից ներկայացնում է ազգային բանկ, որը 
տրամադրում է ֆինանսական և բանկային ծառայություններ իր 
երկրի կառավարությանը և առևտրային բանկերին: Կենտրոնական 
բանկը թողարկում է երկրի ազգային արժույթը և վերահսկում դրա 
շրջանառությունը: Կենտրոնական բանկը մշակում և իրականացնում 
է երկրի դրամավարկային քաղաքականությունը և կառավարում է 
արժութային պաշտոնական ոսկու ռեզերվները: Կենտրոնական բանկի 
հիմնական ֆունկցիաներն են՝ առևտրային բանկերից ավանդների 
ընդունում և դրանց վարկերի տրամադրում, արժույթի թողարկման 
վերահսկում, պետական պարտքի կառավարում, տոկոսադրույքի 
և գների մակարդակի կարգավորում: Կենտրոնական բանկը նաև 
պատասխանատու է երկրում ֆինանսական կայունության համար: 
Ֆինանսական կայունության ամենաընդհանուր սահմանմամբ 
այն ընկալվում է որպես ֆինանսական հաստատությունների և 
ֆինանսական շուկաների կայունություն, և ոչ թե առանձին վերցրած 

Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի կայք, տե՛ս` 
http://www.cba.am



հաստատության սնանկության բացակայություն: Հայաստանի 
Հանրապետության Կենտրոնական բանկը հիմնադրվել է 1991թ. 
դեկտեմբերին, սակայն այդ ժամանակ դա կոչվում էր Ազգային բանկ: 
Հետագայում` 1993թ.  ապրիլի 27-ին ընդունվում է «Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքը, որով Ազգային բանկը վերանվանվում 
է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ: 2006թ. 
հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը 
ստանձնել է Հայաստանի ֆինանսական հատվածի կարգավորումն ու 
վերահսկողությունը:

Կլիմայի փոփոխություն
Կլիմայի փոփոխությունն արտահայտվում է որոշակի 
ժամանակահատվածում (տասնամյակներից մինչև միլիոնավոր 
տարիներ) Երկրագնդի և նրա առանձին տարածքների վրա 
եղանակային պայմանների ամենամյա ցուցանիշներից շեղումներով, 
որոնք արձանագրվում են վիճակագրական տվյալներում: Ըստ 
որում, հաշվի են առնվում ինչպես եղանակային միջին, այնպես էլ 
առավելագույն ցուցանիշների հաճախակիության փոփոխությունները: 
Եղանակի փոփոխություններով զբաղվող գիտությունը կոչվում է 
պալեոկլիմատոլոգիա (հուն. palaios – հին, klimatos – թեքություն և 
logos – խոսք, իմաստ):

Կլիմայի փոփոխության պատճառը Երկրի վրա դինամիկ 
գործընթացներն են, արտաքին ազդեցությունները (օրինակ՝ արևային 
ճառագայթման տատանումները), իսկ ներկայումս համարվում 
է նաև, որ մարդը ևս ունի ազդեցություն: Այդ իսկ պատճառով, 
այսօր այդ տերմինը կիրառվում է ժամանակակից կլիմատիկ 

Հայաստանի Կլիմայի 
փոփոխության տեղեկատվական 
կենտրոն, տե’ս`http://www.nature-ic.
am/am/index
 



փոփոխությունները բնորոշելու համար: Մարդու գործունեությամբ 
պայմանավորված փոփոխություններից են մթնոլորտի քիմիական 
բաղադրության փոփոխությունը, որն արտահայտվում է ջերմոցային 
գազերի արտանետմամբ, անտառների ոչնչացումը, խոտածածկ 
տարածքների կրճատումը, ոռոգվող  հողատարածքների շրջաններում 
գոլորշիացման մեծացումը, օվկիանոսային ջրերի աղտոտումը, 
տնտեսական նպատակներով օգտագործման արդյունքում` 
էկոհամակարգերի փոփոխությունը  բնատարածքների և այլն:

Տե՛ս նաև Գլոբալ տաքացում:

Կլոն (կրկնակ)
Կլոնը (հուն. klon-ճյուղ բառից) բջիջ կամ օրգանիզմ է, որը 
գենետիկորեն նույնական է այն օրիգինալ բջջին կամ օրգանիզմին, 
որից այն առաջացել կամ ստեղծվել է: Բնության մեջ բազմաթիվ 
միաբջիջ օրգանիզմներ (բակտերիաներ, սպորներ) հանդիսանում են 
ծնող-բջիջների կլոններ, որոնք ի հայտ են եկել դրանց կիսվելու կամ 
ինքնակրկնօրինակման արդյունքում: 

Կլոնը սովորական երևույթ է եղել այգեգործության մեջ` հնագույն 
ժամանակներից սկսած: Բազմաթիվ բուսատեսակներ կլոնավորվել 
են պարզապես դրանց տերևների, ցողունների կամ արմատների 
մասնիկների միջոցով: 

Գիտական մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում բազմաբջիջ 
օրգանիզմների կլոնավորումը, որը հնարավոր է դարձել գենային 
ինժեներիայի հաջողությունների շնորհիվ: Սկզբունքորեն հնարավոր 
է համարվում նաև մեռած օրգանիզմի կլոնավորումը, եթե պահպանվել 
է նրա գենետիկ նյութը: Գոյություն ունի կլոնավորման երկու տեսակ՝ 
ամբողջական (ողջ օրգանիզմը) և մասնակի (օրգանիզմի այս կամ այն 
հյուսվածքը, հատվածը):

Գիտական, իրավաքաղաքական և սոցիալ-բարոյական մեծ 
արձագանք է ստացել մարդու կլոնավորման խնդիրը, հատկապես 
դրա վերարտադրողական, ամբողջական տարատեսակը: Որոշ 
մտավախություններ կան նաև մարդու թերապևտիկ կլոնավորման 
հարցում (սաղմի զարգացումը դադարեցվում է կոնկրետ պահի, 
իսկ սաղմն օգտագործվում է ցողունային բջիջներ ստանալու 
համար), քանի որ ենթադրվում է, որ դա հետագայում կարող 
է վերածվել վերարտադրողական կլոնավորման: Սակայն եթե 
վերարտադրողական կլոնավորումն արգելված է բազմաթիվ երկրների 
(օրինակ, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ճապոնիայի, Իսպանիայի, 
Էստոնիայի, Մոլդովայի, Ռումինիայի, Սլովակիայի, Սլովենիայի, 

Մարդու կլոնավորման շուրջ սոցիալ-
բարոյական և իրավաքաղաքական 
վեճերը մեծ թափ ստացան 
հատկապես Մեծ Բրիտանիայում 
Դոլլի ոչխարի կլոնավորումից 
հետո, որը համարվեց բարձրագույն 
կենդանու կլոնավորման 
ամենահաջողված փորձը, թեև այդ 
կլոնն ապրեց ընդամենը 6 տարի:



Մեծ Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի) օրենսդրությամբ, ապա թերապևտիկ 
կլոնավորումը որոշ երկրներում (օրինակ, Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-
ում) օրենքով թույլատրելի է:

Մարդու կլոնավորման հիմնախնդիրն ունի երկու հիմնական 
ասպեկտներ.

1. Մտավախությունը կապված է անհաջող կլոնավորման 
դեպքերի հետ, որոնց արդյունքում կարող են ծնվել թերի 
մարդիկ: Խնդիրներ են առաջանում նաև ծնողական 
իրավունքների, ժառանգության, ամուսնության  հարցերում: 
Քննարկվում է նաև մարդու կլոնավորման կենսաբանական 
անվտանգության հարցը՝ երկարաժամկետ կտրվածքով 
գենետիկ փոփոխությունների անորոշությունը, քրեական 
կամ ահաբեկչական խմբավորումների ձեռքին կլոնավորման 
տեխնոլոգիաների հայտնվելու վտանգը և այլն:

2. Բարոյա-էթիկական ասպեկտ. մարդու կլոնավորումը 
հակասում է կրոնական բազմաթիվ ուսմունքների 
դրույթներին:

Տե՛ս նաև Գենային ինժեներիա, Էթիկա:

Կոալիցիա
Կոալիցիան (լատ. Coalition-միություն բառից) հանուն 
ընդհանուր նպատակի, խնդիրների կամ ընդդեմ ընդհանուր 
հակառակորդի ստեղծված դաշինք է: Այս տերմինն ունի 
մի քանի մեկնաբանություն՝ կախված կիրառման ոլորտից: 
Օրինակ, 

•	 Կոալիցիան դիտարկվում է որպես պետությունների, 
կուսակցությունների, հասարակական-քաղաքական 
կազմակերպությունների միություն հանուն ընդհանուր 
նպատակների (քաղաքական, տնտեսական, ռազմական) 
իրագործման: Պատմության մեջ հայտնի են այսպիսի բազում 
կոալիցիաներ: Առավել տիպական են ռազմական կոալիցիաները, 
օրինակ՝ Անտանտն Առաջին համաշխարհային պատերազմի, 
հակահիտլերյան կոալիցիան՝ Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմի ժամանակ:

•	 Պետությունների խորհրդարաններում մի քանի 
կուսակցությունների միավորումը` քաղաքական 
մեծամասնություն և կառավարություն կազմելու իրավունք 
ձեռք բերելու նպատակով: Այս դեպքում կառավարությունը 

Հայաստանի Հանրապետության 
վերջին կառավարությունները ևս 
ձևավորվել են կոալիցիոն սկզբունքով:



համարվում է կոալիցիոն՝ բաղկացած մեկից ավելի քաղաքական 
ուժերից: Կոալիցիոն կառավարությունները բնորոշ են 
ժողովրդավարական պետություններին: Որոշ երկրներում 
(Իտալիա, Գերմանիա, Բելգիա և այլն) կառավարությունները 
կազմավորվում են կոալիցիոն սկզբունքով, քանզի 
խորհրդարանական կուսակցություններից ոչ մեկը չի ունենում 
բավարար թվով տեղեր՝ կառավարությունը միայնակ ձևավորելու 
համար: 

Կուսակցական կոալիցիաները լինում են նախընտրական և 
խորհրդարանական: Առաջինները կազմվում են ընտրական 
մրցապայքարում` ընտրական շեմը հաղթահարելու և խորհրդարանում 
հնարավորինս շատ մանդատներ ստանալու համար, հնարավորինս 
շատ քվե ձեռք բերելու նպատակով: Երկրորդ տիպի կոալիցիաներ 
կազմվում են այն դեպքում, երբ բազմակուսակցական համակարգ և 
խառը կառավարման ձև ունեցող երկրներում խորհրդարան անցած 
կուսակցություններից ոչ մեկին չի հաջողվում ստանալ մանդատների 
բացարձակ մեծամասնությունը, որն անհրաժեշտ է կառավարություն 
ձևավորելու համար: Այս դեպքում կուսակցություններից մի քանիսը 
միավորվելով` ստանում են հնարավորություն՝ կազմելու կոալիցիոն 
կառավարություն,:

Կոալիցիոն կառավարություններ կարող են ստեղծվել նաև արտակարգ 
իրավիճակներում (տնտեսական ճգնաժամ, պատերազմ): Այսպիսի 
կոալիցիաները կարող են ներառել կա՛մ խորհրդարանական բոլոր 
կուսակցություններին (ազգային համաձայնության կառավարություն), 
կա՛մ դրանցից առավել խոշորներին (մեծ կոալիցիա): Այն դեպքերում, 
երբ խորհրդարանում հայտնվում են բազմաթիվ փոքր կուսակցական 
խմբակցություններ, հաճախ ձևավորվում է դրանցից մի քանիսն 
ընդգրկող փոքրամասնության կառավարություն: Այս համակարգի 
թերությունը կառավարության նկատմամբ անվստահության քվեի 
հաճախակի արտահայտման հնարավորությունն է:

Կոալիցիաներ հաճախ հանդիպում են համամասնական ընտրական 
համակարգ ունեցող երկրներում: Կոալիցիաների մշակույթը 
տարածված է Սկանդինավյան և Բենիլյուքսի երկրներում, 
Գերմանիայում, Իսրայելում, Իտալիայում: 

Տե՛ս նաև Կուսակցություն, Կառավարում, Կոալիցիոն 
կառավարություն:



Կոալիցիոն կառավարություն
Կառավարությունը, որպես կանոն, ձևավորվում է ընտրությունների 
արդյունքում խորհրդարանական մեծամասնության հիման 
վրա։ Սակայն երբեմն խորհրդարանում ոչ մի կուսակցություն 
չի ունենում ձայների մեծամասնություն, որպեսզի կարողանա 
ձևավորել կառավարություն։ Այդ դեպքում խորհրդարանական 
կուսակցությունները միավորվում են՝ ստեղծում են կոալիցիա։ 
Կոալիցիան` ունենալով ձայների խորհրդարանական 
մեծամասնություն, ձևավորում է բազմակուսակցական (երկու և ավելի 
կուսակցություններից կազմված) կառավարություն։ Նախարարական 
պորտֆելների բաշխումը, որպես կանոն, կատարվում է կոալիցիայի 
անդամ կուսակցությունների միջև կնքված համաձայնագրով։ 
Կուսակցություններն ազատ են ցանկացած պահի դուրս գալու 
կոալիցիայից և բռնելու ընդդիմադիր կեցվածք։ 

Կոմունիզմ
Համաձայն մարքսիստական տեսության,ն մարդկային 
հասարակության պատմությունն անցել է հինգ 
հասարակական տնտեսական ֆորմացիա՝ տոհմատիրական, 
ստրկատիրական, ավատատիրական, կապիտալիստական և 
վերջինը՝ կոմունիստական։ Կոմունիզմը լատիներեն բառ է, որ 
նշանակում է ընդհանուր։ 

Կոմունիստական հասարակությունը,  ըստ Մարքսի անցնելու 
էր երկու փուլ՝ սոցիալիստական և կոմունիստական։ 
Սոցիալիզմի ժամանակ հասարակական տնտեսական 
համակարգում չէր լինելու արտադրության միջոցների 
նկատմամբ մասնավոր սեփականությունը, այլ միայն՝ 
հանրային, ընդհանուր սեփականությունը։ Ենթադրվում 
էր, որ սոցիալիզմի զարգացմանը զուգընթաց, երբ 
առաջանային գաղափարական, սոցիալ-տնտեսական և 
միջազգային նախադրյալները, կձևավորվեր կոմունիզմը, 
որում չէր լինելու պետություն, այլ կլիներ հասարակական 
ինքնակառավարում։ Կոմունիզմը պատկերացվում էր 
որպես անդասակարգ հասարակական համակարգ՝ 
միասնական համաժողովրդական սեփականությամբ, 
հասարակության բոլոր անդամների լրիվ սոցիալական 
հավասարությամբ։ Կոմունիզմի օրոք տնտեսության 
զարգացածության հետևանքով հնարավոր կլիներ 
իրականացնել «յուրաքանչյուրից ըստ ընդունակությունների 
և յուրաքանչյուրին ըստ պահանջմունքների» կարգախոսը։ 

Հայաստանի առաջին 
հանրապետությունում առաջին 
կոալիցիոն կառավարությունը 
ստեղծվել է 1918 թ. նոյեմբերին՝ Հայ 
հեղափոխական դաշնակցության և 
Հայ ժողովրդական կուսակցության 
մասնակցությամբ։ Վարչապետը 
Հ. Քաջազնունին էր, իսկ 
նախարարական պորտֆելները 
բաժանվել էին կոալիցիոն 
համաձայնագրով։

1. Հայաստանի առաջին 
հանրապետությունում ի՞նչ 
քաղաքական կուսակցություններ էին 
գործում։
2. Ինչպիսի՞ն է Հայաստանի 
Հանրապետության ներկա 
կառավարությունը՝ 
միակուսակցական, թե՞ կոալիցիոն։ 

Ո՞ր կառավարման ձևերում 
են կազմավորվում կոալիցիոն 
կառավարություններ։ 
Որպես կանոն, կոալիցիոն 
կառավարությունները ձևավորվում 
են խորհրդարանական 
հանրապետություններում, 
խորհրդարանական 
սահմանադրական 
միապետություններում։ Սակայն 
կոալիցիոն կառավարություններ 
կարող են ձևավորվել նաև 
կիսանախագահական 
հանրապետություններում, 
ինչպես, օրինակ՝ Հայաստանի 
Հանրապետությունում։



Կոնսենսուս (միասնական քվե)
Լատիներեն consensus - համաձայնություն, միասնություն։ 
Իրավաբանորեն նշանակում է որևէ մարմնում, խորհրդակցությունում 
բոլոր անդամների և մասնակիցների միաձայնությամբ որոշման 
ընդունում։ Եթե հանկարծ որևէ մեկը դեմ է քվեարկում, ուրեմն 
որոշումը համարվում է չընդունված։ Կոնսենսուսով են ընդունվում 
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի որոշումները, որում մշտական 
անդամներն ունեն հատուկ կարգավիճակ։

Կոնսենսուս եզրույթն օգտագործվում է նաև երկրի ներսում այս 
կամ այն հարցով քաղաքական ուժերի և հոսանքների, շարժումների 
միասնական համաձայնությունը նշելու համար։ Կոնսենսուսը 
կարող է լինել նաև ընդհանուր հասարակական, երբ ողջ ժողովուրդը 
միանշանակ կողմ է ինչ-որ հարցի։ Դրա արտահայտման ձևը 
հասարակական միակարծիքությունն է։

Կոռուպցիա
Կոռուպցիան հանրային իշխանության չարաշահումն է անձնական 
օգուտի ստացման նպատակով։ Այն վնասում է անհատի, 
հասարակության, պետության շահերը։ Կոռուպցիան արարք է, 
որը կատարում է իշխանությամբ օժտված անձը՝ օգուտի ստացման 
նպատակով։ Կոռուպցիայի մասնակից է նաև այն անհատը, ով 
զարտուղի ճանապարհով փորձում է ստանալ իրեն հարմար որոշում։ 
Կոռուպցիայով վաճառվում կամ գնվում է արդարությունը, որովհետև 
օրենքներն արդարության և արդարացի կարգի արտահայտությունն 
են։ Ուստի կոռուպցիայի արդյունքում վաճառվող կամ գնվող 
որոշումը, ըստ էության, արդարության խախտում է։

Կոռուպցիայի ձևերը որպես արարքներ բազմազան են։ Օրինակ՝ 
ծառայության մատուցում, ինչ-որ թույլտվություն (հողամասի 
կառուցապատման), որոշման տրամադրման արագացում, պետական 
պատվերի տրամադրում, գործունեության լիցենզիայի տրամադրում, 
պաշտոնի կամ աշխատանքի նշանակում կամ ավելի բարձր 
պաշտոնի փոխադրում, պարգևատրում, գաղտնի տեղեկատվության 
տրամադրում, հարկեր մուծելուց ազատում, հանցագործություն 
թաքցնելը, պատժի մեղմացում, պատասխանատվությունից ազատում, 
կոռուպցիայի օգտագործմամբ օրենքների ընդունում լոբբիստական 
կազմակերպությունների համար։

Սոցիալիզմի ժամանակ կիրառվող 
սկզբունքը «յուրաքանչյուրից 
ըստ ընդունակությունների 
և յուրաքանչյուրին ըստ 
աշխատանքի» բանաձևն էր։ 
Հետևաբար, սոցիալիստական 
սահմանադրություններն ամրագրում 
էին «ով չի աշխատում, չի ուտում» 
կարգախոսը։

1. Ինչ է նշանակում «յուրաքանչյուրից՝ 
ըստ ընդունակությունների 
և յուրաքանչյուրին՝ ըստ 
պահանջմունքների» կարգախոսը։ 
2. Ի՞նչ են արտադրության միջոցները։
 Ինչո՞վ են տարբերվում ներկա 
հասարակությունը և կոմունիզմը 
սեփականության իրավունքի 
տեսանկյունից։

Ներկայիս հասարակության մեջ 
հաստատված է սեփականության 
բոլոր ձևերի, այդ թվում հանրային-
պետականի գոյության իրավունքը, 
դրանց իրավահավասարությունը։ 
Մինչդեռ կոմունիզմի ժամանակ 
արտադրության միջոցները 
լինելու էին միայն հանրային 
սեփականություն, իսկ մասնավոր 
սեփականությունը` արգելված։

Հասարակական կոնսենսուսի օրինակ 
է 1988 թ. ղարաբաղյան շարժումը, երբ 
ամբողջ բնակչությունը միասնական 
էր, երկրի բոլոր ծայրերից ու վայրերից 
հարյուր հազարներով հասնում 
էին մայրաքաղաք՝ ցույցերին 
մասնակցելու համար։ Ազգը կարծես 
թե դարձել էր մի ընտանիք։ Չկային 
խախտումներ, բոլորը միահամուռ 
էին, համարձակ, միմյանց նկատմամբ 
հոգատար։ 

Ի՞նչ է հասարակական կարծիքը և ի՞նչ 
դեր է խաղում այն քաղաքականության 
մեջ  ու կառավարման ոլորտում։ 

Արդարացի է արդյո՞ք կոնսենսուսով 
քվեարկությունը ՄԱԿ-ի 
Անվտանգության խորհրդում։

Ժո ղովր դա վա րութ յու նը պար տա-
դիր է ոչ միայն ներպետական, այլև 
միջպե տական հա րա բե րութ յուն նե-
րում։ Արդի աշ խար հին անհ րա ժեշտ 
է ա վե լի ընդգր կուն, ժո ղովր դա-
վա րա կան գլո բալ իշ խա նութ յան 
հա մա կարգ։ Դրանից հետևում է, որ 
պետք է փոխվեն պե տութ յուն նե րի 
ան հա վա սար ներ կա յա ցուց չութ յու նը 
մի ջազ գա յին միջ կա ռա վա րա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րում



Կրթաթոշակ
Կրթաթոշակը պարբերաբար (սովորաբար ամենամսյա) կամ 
միանգամյա հատկացվող ֆինանսական օժանդակություն 
է, որը տրվում է միջնակարգ և բարձրագույն կրթական 
հաստատություններում սովորող ուսանողներին, 
գիտաշխատողներին և գիտակրթական ոլորտի այլ աշխատողներին: 
Իրականում տարբերում են տարբեր կրթաթոշակների ձևեր: Դրանցից 
առավել տարածված են ակադեմիական կրթաթոշակը, սոցիալական 
կրթաթոշակը, անվանական կրթաթոշակը և բարձրագույն 
ուսումնական հաստատության կողմից սահմանված հատուկ 
կրթաթոշակը: Ակադեմիական կրթաթոշակը տրվում է ուսումնական 
տարվա ընթացքում` հաշվի առնելով ուսանողի առաջադիմությունը: 
Սոցիալական կրթաթոշակը տրվում է այն ուսանողներին, ովքեր ի 
սկզբանե չեն ստանում ակադեմիական կրթաթոշակ, սակայն դրա 
կարիքը ունեն (կարիքները և իրավունքները սովորաբար հստակ 
նշվում է օրենքով, որը կարող է ավելի ընդլայնվել 
բարձագույն ուսումնական հաստատության 
կողմից): Անվանական կրթաթոշակը 
տրվում է այն ուսանողներին, 
ովքեր ունեն առավել տարբերվող 
ա ռ ա ջ ա դ ի մ ո ւ թ յ ո ւ ն : 
Ուսումնական հաստատության 
կողմից տրվող հատուկ 
կրթաթոշակը սահմանվում 
է առանձին բարձրագույն 
ո ւ ս ո ւ մ ն ա կ ա ն 
հ ա ս տ ա տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի 
կողմից և տրվում է առավել 
բարձր առաջադիմություն 
ունեցող ուսանողներին: 
Այստեղ հարկ է նշել, որ 
որոշ կրթաթոշակներ 
տրվում են պայմանական 
կարգով: Այսպես, օրինակ` 
տվյալ կրթաթոշակ 
ստացողները պարտավոր 
են աշխատել որևէ կոնկրետ 
ձեռնարկատիրոջ մոտ մի 
որոշակի ժամանակահատված 
կամ աշխատել հեռավոր 
գյուղական շրջաններում, հակառակ դեպքում նրանցից հնարավոր է 
պահանջվի ետ վճարել կրթաթոշակը:

Տե՛ս նաև Կրթական քաղաքականություն, Կրթական համակարգ:

Կոռուպցիոն հանցագործություններից 
են՝ կաշառք ստանալը, 
պահանջելը, տալը. պետական 
գույքի հափշտակումը. գաղտնի 
տեղեկատվության ապօրինի 
օգտագործում. իշխանական 
լիազորությունների և ազդեցության 
առևտուր, դրա օգտագործում 
անձնական օգուտ ստանալու 
համար. ապօրինի հարստացում 
չինովնիկական ծառայությունների 
շուկայի օգտագործմամբ. պետական 
պատվերների մրցույթներին 
միջամտությունը. պաշտոնական 
պարտականությունները չկատարելը 
և այլն։

1. Ի՞նչ է պետական պատվերը։ 
2. Ի՞նչ է գործունեության լիցենզիան։

 Ի՞նչ են կլիենտությունը և 
նեոփոթությունը որպես կոռուպցիայի 
ձևեր։ 
Կլիենտությունը հարաբերությունների 
համակարգ է, որը հիմնված է 
հովանավորի և այլ անձի կամ 
անձանց (կլիենտների) փոխշահավետ 
պարտավորությունների և 
կապերի վրա։ Նեոփոթությունը 
ազգակիցների, ընկերների կամ 
ծանոթների նեղ շրջանակից 
մարդկանց պաշտոնի նշանակելն է` 
շրջանցելով մրցույթները և պաշտոնի 
հավակնորդի իրական արժանիքները։ 
Նպատակը պարտավոր ենթակաների 
ու կոլեգաների շրջանակի ստեղծումն 
է, որն օգտագործվում է որոշումներ 
ընդունելիս։

Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ  
կազմակերպություն, տե՛ս` http://
www.transparency.org

«Լույս» հիմնադրամ, 
տե’ս`http://www.luys.am



միջին կամ հիմնական և ավագ դպրոցից,

•	 նախնական մասնագիտական, միջին մասնագիտական և 
բարձրագույն կրթությունը,

•	 հետբուհական կրթությունը,

•	 մասնագետների վերաորակավորման և որակավորման 
բարձրացման հաստատությունները,

•	 գնահատման և կրթական ծառայություններ առաջարկող 
հաստատությունները:

Կրթական համակարգ
Կրթական համակարգը պետության մեջ գործող կրթական 
և դաստիարակչական հաստատությունների, դրանց միջև 
գոյություն ունեցող կապի և գործունեության ընդհանուր 
սկզբունքների ամբողջություն է: Կրթական համակարգի 
հիմնական ուղին համակցված ուսուցումն է տարբեր ուսումնական 
հաստատություններում, որը ներառում է նախադպրոցական 
ուսուցումը, ընդհանուր միջնակարգ, բարձրագույն և հետբուհական 
կրթությունը` ասպիրանտուրան, գիտական, դասախոսական 
կադրերի վերապատրաստումը, որակավորման բարձրացումը: 
Կրթության համակարգի էությունը արտացոլում է սահմանված 
զարգացվածության, կրթվածության և դաստիարակության մակարդակ 
ունեցող հասարակության անդամների պահանջմունքները և 
համապատասխանաբար բավարարում է այդ պահանջմունքներն 
ուսումնական հաստատությունների միջոցով:

Հայաստանի Հանրապետության կրթական 
համակարգը պետական կրթական 

չափորոշիչների, կրթության 
հաջորդականությունն ապահովող 
տարբեր մակարդակի ու 
ուղղվածության կրթական 

ծրագրերի, ուսումնական 
հաստատությունների և կրթության 
կառավարման մարմինների 
փոխկապակցված ամբողջություն է: 
Այն ներառում է`

•	 նախադպրոցական կրթությունը,

•	 ընդհանուր միջնակարգ 
կրթությունը’ կազմված տարրական, 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կրթության և գիտության 
նախարարություն, տե’ս`http://
www.edu.am/

ՀՀ Կրթության ազգային 
ինստիտուտ, տե’ս`http://www.
aniedu.am/



Հայաստանում գործում է նաև ոչ պետական ուսումնական 
հաստատությունների համակարգ՝ ոչ պետական նախադպրոցական 
հաստատություններ, դպրոցներ, վարժարաններ, ԲՈՒՀ-եր և այլն:

Նախադպրոցական կրթությունը 2- 7 տարեկան երեխայի մտավոր, 
անհատական և ֆիզիկական զարգացման ապահովումն է: Օրենքներից, 
ավանդույթներից և մշակույթից կախված՝ նախադպրոցական 
կրթության նկատմամբ մոտեցումները տարբեր են, այն կարող է լինել 
պարտադիր կամ կամավոր:

Տարրական կրթությունը տարբեր երկրներում սկսվում է 5-ից 7 
տարեկանում և տևում է մինչև 7 տարի: Տարբեր է նաև նախնական 
կրթության ավարտի տարիքը, միջինը՝ 11-12 տարեկան: Երկրների 
մեծամասնությունում հիմնական և միջնակարգ  կրթության 
հաստատություններն առանձնացված  են: Զարգացած երկրներում 
միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է և համընդհանուր: 

Միջնակարգ կրթության ավարտելու տարիքը սովորաբար մոտ է 
չափահասության տարիքին, որից հետո կրթությունը կա՛մ ավարտվում 
է, կա՛մ շարունակվում է ավագ դպրոցում, մասնագիտական կրթական 
և այլ ուսումնական հաստատություններում: 

Բարձրագույն կրթությունը համընդհանուր չէ: Դրա հիմնական 
հաստատություններն են համալսարաններն ու քոլեջները: Բուհերի 
շրջանավարտներին տրվում է ավարտական դիպլոմ, իսկ գիտական 
թեզի պաշտպանության դեպքում՝ գիտական աստիճան: 

Հետբուհական կրթությունը բարձրագույն կրթություն ունեցող 
անձանց վերապատրաստման համար է: Այն գերազանցապես 
գիտահետազոտական աշխատանք է, ինչի արդյունքում տրվում է 
գիտական կոչում: 

Բուհական համակարգի զարգացման հարցում մեծ 
նշանակություն է ստացել Բոլոնյան գործընթացը:  Դա 
Եվրոպայի երկրների բարձրագույն կրթության համակարգերի  
համապատասխանեցման և ներդաշնակեցման գործընթաց 
է՝ բարձրագույն կրթության համաեվրոպական ընդհանուր 
տարածքի ստեղծման նպատակով: 

Տե՛ս նաև Կրթական քաղաքականություն:



Կրթական քաղաքականություն 
Պետության կրթական քաղաքականությունն, ընդհանուր առմամբ, 
պետության բազմատեսակ գործողությունների համալիր է` 
կրթության ազգային համակարգի գործունեության ապահովման և 
զարգացման ուղղությամբ: 

Պետության կրթական քաղաքականությունը հիմնվում է մի շարք 
սկզբունքների վրա: Այս սկզբունքներն ամրագրված են օրենսդրության 
մեջ, որը կարգավորում է կրթության ազգային համակարգի տարբեր 
կողմերը, և, ամենից առաջ, դա վերաբերում է սահմանադրական և 
կրթության ոլորտի իրավական կարգավորման համար առանցքային 
բովանդակություն ունեցող ակտերին:

Պետության կրթական քաղաքականության սկզբունքների և 
կրթության ոլորտի օրենսդրության միջև այդպիսի կապը վկայում 
է այն մասին, որ կրթական քաղաքականության իրավական 
հիմքն առաջնային է մյուսների համեմատ այն իմաստով, որ 
քաղաքականության այլ հիմքերը` գաղափարական, սոցիալական, 
ֆինանսա-տնտեսական և այլն, կարող են իրագործվել միայն դրանց` 
գործող օրենսդրության մեջ արտացոլմանը զուգահեռ: Այդ իմաստով 
կրթական իրավունքը հանդիսանում է ցանկացած պետության 
կրթական քաղաքականության առանցքային հիմքը և, միաժամանակ, 
արդյունավետության կարևորագույն չափանիշը:

Կրթությունը մատուցվում է տարբեր ձևերով, բազմաթիվ 
նպատակներով ու բազմաթիվ ինստիտուտների միջոցով` սկսած վաղ 
մանկական (նախադպրոցական) կրթությունից մինչև մեծահասակների 
կրթությունն ու աշխատանքային նախապատրաստությունները: 
Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության բնագավառում 
պետական քաղաքականության կազմակերպական հիմքը 
կրթության զարգացման պետական ծրագիրն է, որը Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ հաստատում է 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովը:

Ըստ այդ ծրագրի` կրթության բնագավառում պետական 
քաղաքականության հենքն ազգային դպրոցն է, որի գլխավոր 
նպատակը մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն 
ունեցող և համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, 
պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված 
անձի ձևավորումն է: Հայաստանի Հանրապետության 
կրթական համակարգը նպատակաուղղված է հայ ժողովրդի 
հոգևոր և մտավոր ներուժի ամրապնդմանը, ազգային և 
համամարդկային արժեքների պահպանմանն ու զարգացմանը: 
Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության բնագավառում 
պետական քաղաքականության սկզբունքներ են հռչակվել.

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կրթության և գիտության 
նախարարություն, տե’ս`http://
www.edu.am/

Հայաստանի 
Հանրապետության կրթության 
ազգային ինստիտուտ, տե’ս` 
http://www.aniedu.am/



•	 կրթության մարդասիրական բնույթը, համամարդկային 
արժեքների, մարդու կյանքի ու առողջության, անհատի 
ազատ և համակողմանի զարգացման առաջնայնությունը, 
քաղաքացիական գիտակցության, ազգային 
արժանապատվության, հայրենասիրության, օրինականության 
և բնապահպանական աշխարհայացքի դաստիարակությունը,

•	 կրթության մատչելիությունը, շարունակականությունը, 
հաջորդականությունը և համապատասխանությունը 
սովորողների զարգացման մակարդակին, 
առանձնահատկություններին ու պատրաստականության 
աստիճանին` պետական պարտադիր նվազագույնի 
ապահովմամբ,

•	 սփյուռքում հայապահպան կրթական գործունեությանն 
աջակցելը և այլն:

Տե՛ս նաև Կրթական համակարգ, Կրթաթոշակ:

Կրկնական ընտրություններ
Կրկնական ընտրություններն անցկացվում են, եթե նախկին 
ընտրությունները ճանաչվել են չկայացած, օրինակ՝ ընտրողների ցածր 
մասնակցության կամ ձայների օրենքով սահմանված քանակից պակաս 
լինելու հետևանքով։ Օրինակ՝ եթե հանրապետության նախագահի 
ընտրություններում քվեարկվել է մեկ թեկնածու, նա համարվում է 
ընտրված, եթե ստացել է քվեարկության մասնակիցների ձայների 
կեսից ավելին։ Հանրապետության Նախագահի ընտրությունները 
համարվում են չկայացած, եթե քվեարկված միակ թեկնածուին կողմ 
չեն քվեարկել անհրաժեշտ թվով ընտրողներ կամ ընտրվելու համար 
անհրաժեշտ թվով կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած 
թեկնածուն մահացել է մինչև արդյունքներն ամփոփելը։ Կրկնական 
ընտրություններ նշանակվում են նաև ընտրություններն անվավեր 
ճանաչելու հետևանքով։ 

Բոլոր տեսակի կրկնական ընտրությունների անցկացման 
ժամկետները սահմանում են օրենքները, իսկ նշանակում են 
համապատասխան լիազորված մարմինները։  

Կրկնական ընտրությունը պետք է 
տարբերել վերաքվեարկությունից։ 
Վերաքվեարկության դեպքում 
ընտրական գործընթացի փուլերից 
անվավեր է ճանաչվում միայն 
քվեարկությունը և անցկացվում 
է միայն նոր քվեարկություն։ Իսկ 
կրկնական ընտրությունների 
դեպքում ընտրական գործընթացն 
սկսվում է սկզբից՝ նոր թեկնածուների 
մասնակցությամբ և անցնում բոլոր 
փուլերը։

1. Ուսումնասիրելով 
Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունը պարզեք, 
թե ո՞ր դեպքերում են նշանակվում 
Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի նոր ընտրություններ և 
ինչո՞ւ։  
2. Ի՞նչ են հերթական և արտահերթ 
ընտրությունները։

Ի՞նչ է ընտրությունների երկրորդ 
փուլը։
 Ընտրությունների երկրորդ փուլը 
նախատեսված է Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 
ընտրության դեպքում։ Այն չի 
համարվում կրկնակի ընտրություն, 
որովհետև տեղի չի ունենում նոր 
ընտրություն, այլ եթե քվեարկվել է 
երկուսից ավելի թեկնածու, և նրանցից 
որևէ մեկը չի ստացել անհրաժեշտ 
ձայներ, ապա քվեարկությունից 
հետո 14-րդ օրը անցկացվում է 
քվեարկության երկրորդ փուլ, որին 
կարող են մասնակցել առավել ձայներ 
ստացած երկու թեկնածուները։ Այս 
փուլում ընտրված է համարվում 
առավել ձայներ ստացած թեկնածուն։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կայք, տե՛ս` http://
www.elections.am



Կրոն
Կրոնն աշխարհայացք է, աշխարհի ճանաչողության հատուկ ձև, որը 
բնորոշվում է հավատով առ գերբնականը, որը ենթադրում է տվյալ 
կրոնին բնորոշ բարոյական որոշակի նորմերի, վարքի կանոնների և 
երկրպագության ծեսերի առանձին տարրեր կամ համակարգ: Կրոնը 
մարդկային հասարակության կազմակերպող և կազմակերպված, 
նորմավորված հավատ է՝ որպես կազմակերպված երկրպագում 
բարձրագույն ուժերին: Կրոնը գերբնականը, աստվածայինը 
ներկայացնող համակարգ է, մարդու և Աստծո (կամ աստվածների) 
միջև հոգևոր հարաբերության կանոնակա րգված, նորմավորված 
ձև: Կրոնն ընդունում է Աստծո ճանաչելիության որոշակի 
սահմանը: Կրոնը պայմանականորեն դասակարգվում է տարբեր 
սկզբունքներով: Ըստ զարգացման ժամանակագրական միջակայքի՝ 
նախնադարյան հասարակության հավատալիքներ (մոգություն, 
կախարդություն, ոգեպաշտություն, բնապաշտություն, տոտեմիզմ, 
ֆետիշիզմ, անիմիզմ և այլն), ազգային կրոններ (հինդուիզմ, ջայնիզմ, 
սինտոյիզմ, հուդայականություն, կոնֆուցիականություն և այլն), 
համաշխարհային կրոններ, որոնցից ամենատարածվածներն են 
բուդդայականությունը, քրիստոնեությունը, մահմեդականությունը: 
Կրոնները լինում են նաև մոնոթեիստական-միաստվածային և 
պոլիթեիստական-բազմաստվածային:

Կրոնի համար հատուկ նշանակություն ունեն այնպիսի 
հասկացություններ, ինչպիսին են` բարին և չարը, բարոյականությունը, 
նպատակն ու կյանքի իմաստը: Կրոնների մեծամասնության 
հավատալիքների հիմունքները գրված են մարդկանց կողմից, որոնք, 
հավատացյալների համոզմամբ, թելադրված են անմիջապես Աստծո 
կամ աստվածների կողմից, կամ գրել են մարդիկ, որոնք բարձրագույն 
հոգևոր վիճակի են հասել՝ մեծ ուսուցիչներ, առանձնահատուկ 
լուսավորյալներ, սրբեր: 

Կրոնն իրականացնում մի շարք գործառույթներ, որոնցից են.

•	 աշխարհայացքային- կրոնը, հավատացյալների համոզմամբ, 
յուրահատուկ իմաստ է տալիս իրենց կյանքին,

•	 հաղորդակցական - կրոնը հաղորդակցություն է Բարձրյալի, 
հրեշտակների, մահացածների հոգիների, սրբերի հետ,

•	 կանոնակարգիչ - անհատի կողմից բարոյական արժեքների ու 
չափանիշների գիտակցումը,

•	 ներառող - միասնական կրոնական համայնքի գիտակցում՝ 
ամրագրված ընդհանուր արժեքներով և նպատակներով,

Մոնոթեիստական որոշ կրոններում 
մեկ Արարչի՝ գլխավոր Աստծո 
կողքին կարելի է տեսնել մի 
քանի աստվածություններ՝ 
դիցեր, որոնք հանդիսանում են 
Արարչի արտահայտություններ, 
«գործառույթներ»: Դա բնորոշ է, 
օրինակ, զրադաշտականությանը, 
հինդուիզմին, ինչպես նաև հայոց 
ազգային դիցարանին:

Ինչո՞վ են տարբերվում կրոնը և 
հավատը:

Ի՞նչ է պանթեիզմը 
(բնապաշտությունը):

Բնապաշտությունը 
կրոնափիլիսոփայական ուսմունք 
է, որում Աստված և բնությունը 
միավորված են, իսկ հաճախ՝ միաձույլ, 
նույնական:



•	 մշակութային - կրոնն օգնում է մշակութային արժեքների 
պահպանմանը, զարգացմանը և տարածմանը:

Տե՛ս նաև Բուդդայականություն, Քրիստոնեություն, Իսլամ, 
Հուդայականություն:

Կուսակցության խորհրդանիշ
Կուսակցության խորհրդանիշը (սիմվոլ) նրա տարբերանշանն է: 
Որպես կանոն, յուրաքանչյուր կուսակցություն ձգտում է ունենալ 
(սակայն օրենքով դա չի պարտադրվում) իր խորհրդանիշը: 
Կուսակցական խորհրդանիշներին ներկայացվող օրենսդրական 
պահանջները հիմնականում վերաբերում են նրան, որ այդ 
խորհրդանիշները չպետք է նույնական կամ շատ նման լինեն 
այլ կազմակերպությունների, պետության խորհրդանիշներին: 
Կուսակցական խորհրդանիշները բազմազան են և կազմվում են՝ 
ելնելով տարբեր սկզբունքներից: Դրանք կարող են ներառել տվյալ 
կուսակցության գաղափարախոսական ուղղվածությունը, ազգային 
և/կամ պետական ինչ-որ խորհրդանիշների առանձին տարրեր: 
Դրանցում կարող են ներառվել պատկերներ, բառեր և գույներ, որոնք 
ունեն որոշակի իմաստային բովանդակություն: 

Կուսակցական խորհրդանիշը մեծ դեր է խաղում քաղաքական 
մրցապայքարում՝ հանդիսանալով տվյալ քաղաքական ուժի 
քաղաքական «այցեքարտի» կարևոր բաղադրիչը: Այն պետք է 
լինի մատչելի և դյուրըմբռնելի մարդկանց համար, որպեսզի 
խորհրդանշանին նայելով` կարելի լինի ընդհանուր պատկերացում 
կազմել տվյալ կուսակցության մասին: Միաժամանակ, այն պետք է 
տարբերվի այլ կուսակցությունների խորհրդանիշներից, որպեսզի 
մարդիկ դրանով հեշտությամբ տարբերեն կուսակցություններին: 
Խորհրդանիշի տարրերը կարող են և՛ վերցված լինել իրականությունից, 
և՛ լինել նորարարական, սակայն կարևորը՝ դրանք պետք է լինեն 
ընկալելի և ընդունելի հասարակության մեծամասնության համար:

Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կայք, տե՛ս` http://
www.elections.am



Կուսակցություն
Կուսակցությունն ընդհանուր քաղաքական շահերի, գաղափարների 
և նպատակների հիման վրա ձևավորված ակտիվ ու կազմակերպված 
հասարակական միավորում է, որը ձգտում է տիրանալ պետական 
իշխանությանը կամ վճռական կերպով ազդել վերջինիս վրա` իր 
ծրագրերն իրագործելու նպատակով։ Կուսակցությունները իրավունքի 
(օրենքի) շրջանակներում և պետության միջոցով իրականացնում են 
քաղաքական իշխանությունը կամ պայքարում են դրա իրականացման 
համար, այսինքն՝ զբաղված են քաղաքականությամբ։

Կուսակցություններ կարող են ստեղծել և դրանց կարող են 
անդամագրվել միայն քաղաքացիները։ Կուսակցությունները 
կազմավորվում են ազատորեն, նպաստում ժողովրդի քաղաքական 
կամքի ձևավորմանն ու արտահայտմանը։ Նրանց գործունեությունը 
չի կարող հակասել Սահմանադրությանը և օրենքներին, 
իսկ գործելակերպը՝ ժողովրդավարության սկզբունքներին։ 
Կուսակցություններն ապահովում են իրենց ֆինանսական 
գործունեության հրապարակայնությունը։ Այդ հրապարակայնության 
նպատակն է կանխել կուսակցության ֆինանսավորումը օտարերկրյա 
պետությունների ու կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաև 
հանցավոր ու ապակառուցողական խմբերի կողմից։

Հաագայի կոնվենցիաներ

Միջազգային մարդասիրական իրավունքն ընդունված է բաժանել երկու 
ենթաբաժինների՝ «Ժնևի իրավունք» և «Հաագայի իրավունք»։ Վերջինիս 
աղբյուրները Հաագայի կոնվենցիաներն են պատերազմի օրենքների ու 
սովորույթների մասին։ Դրանք ընդունվել են երկու կոնֆերանսներում։

Հաագայի խաղաղության առաջին կոնֆերանսում (1899 թ.) 
ընդունվեց երեք կոնվենցիա՝ ա) Միջազգային ընդհարումների 
խաղաղ կարգավորման մասին, բ) Ցամաքային պատերազմների և 
սովորույթների մասին, գ) 1864 թ. oգոստոսի 10-ի Ժնևյան կոնվենցիայի 
սկզբունքները ծովային պատերազմում կիրառելու մասին։

Հաագայի խաղաղության երկրորդ կոնֆերանսում (1907 թ.) ընդունվել է 
13 կոնվենցիա, որոնք կարգավորում էին միջազգային ընդհարումները 
խաղաղ կարգավորելու, ռազմական գործողություններ սկսելու, 
ցամաքային պատերազմի սովորույթների և օրենքների, չեզոք 
պետությունների ու անձանց իրավունքների ու պարտականությունների, 
հակառակորդի առևտրական նավերի դրության և այլ հարցերը։ 

Տե՛ս նաև Կարմիր խաչ:

Հասարակական 
կազմակերպությունները լինում են 
քաղաքական և ոչ քաղաքական։ Ոչ 
քաղաքական կազմակերպություններն 
իրենց առջև ուղղակի քաղաքական 
խնդիրներ չեն դնում։ Քաղաքական 
կազմակերպությունները 
(կուսակցություններ, հասարակական-
քաղաքական կազմակերպություններ 
և շարժումներ) համարվում են 
հասարակության քաղաքական 
համակարգի բաղադրատարր։

1. Օտարերկացիներին ինչու՞ է 
արգելված ստեղծելու կուսակցություն 
կամ անդամագրվելու դրան։ 
2. Ժողովրդավարության ի՞նչ 
սկզբունքներ գիտեք։ 

Ի՞նչ հետևանքներ կարող է 
առաջանալ, եթե կուսակցությունը 
խախտում է օրենքները։  
Եթե կուսակցությունները 
խախտում են օրենքները, 
ապա Հանրապետության 
Նախագահի, Ազգային ժողովի, 
կառավարության դիմումի հիման 
վրա սահմանադրական դատարանը 
կարող է որոշում կայացնել 
կուսակցության գործունեությունը 
կասեցնելու կամ արգելելու մասին։

Հայաստանի Հանրապետության 
կուսակցությունների մասին 
տեղեկատվական կայք, տե՛ս`http://
www.fcsd.am 



Հակամարտություն

Հակամարտությունը (լատ. conflictus-հակադրություն, բախում) 
շահերի, հայացքների, ձգտումների բախում, սուր վեճ, որը 
բերում է պայքարի: Հակամարտությունն անհատների, խմբերի, 
միավորումների յուրահատուկ փոխազդեցություն է, որն ունի ինչպես 
կառուցողական, այնպես էլ ապակառուցողական ներուժ: Իբրև 
հակամարտություն կարող է դիտարկվել նաև երկու երևույթների 
բովանդակային հակադրությունը`իրականության վերաբերյալ նրանց 
ունեցած պատկերացումների սուր հակասությունը: 

Հակամարտության հատկանիշներից են մոտեցումների, շահերի 
բևեռացված տարբերությունը, ակտիվ պայքարը սեփական շահերի, 
պատկերացումների իրականացման համար, հակամարտության 
սուբյեկտի առկայությունը, որն էլ հենց սեփական շահերի 
պաշտպանության կամ իրականացման նպատակով ակտիվ պայքար 
տանողն է:

Հակամարտությունների տիպաբանությունը կախված է դրա 
առարկայի բնույթից: Ըստ այդմ` տարբերում են տնտեսական, 
իրավական, սոցիալական, մշակութային, արժեքային և այլ տեսակներ: 

Իրավական հակամարտությունն առկա է, երբ կողմերի միջև վեճը 
վերաբերում է նրանց իրավունքների ծավալին կամ բնույթին, այս 
կամ այն իրավունքի նկատմամբ պահանջներին, իրավունքների և 
պարտավորությունների վերաբաշխման հարցերին: Իրավական 
հակամարտության կարևոր բնութագրիչը իրավաբանորեն 
էական հետևանքների (կողմերի համար իրավունքների, 
պարտավորությունների ձեռքբերում, վերացում կամ դրանց 
ծավալի փոփոխություն և այլն), ինչպես նաև իրավական 
հակամարտությունների արձանագրման (ֆիքսման) ու լուծման 
հատուկ ձևերի ու ընթացակարգերի առկայությունն է:

Հաագայի 1899 թ. կոնֆերանսը 
ընդունել է նաև երեք հռչակագիր՝ 
օդապարիկից կամ նման այլ նոր 
միջոցներով արկերի և պայթուցիկ 
նյութերի նետումը հինգ տարի 
ժամկետով արգելելու, խեղդող կամ 
վնասակար գազեր պարունակող 
արկեր չկիրառելու, մարդու մարմնում 
հեշտությամբ շրջվող ու տափակող 
գնդակներ չկիրառելու մասին։

1. Ո՞րն է Ժնևի իրավունքի 
առանձնահատկությունը։ 
2. Պատերազմ վարելու ինչպիսի՞ 
կանոններ կան և ո՞ր պատերազմն է 
համարվում արդարացի։

 Որո՞նք են Հաագայի իրավունքի 
առանձնահատկությունը։
Հաագային իրավունքը (անվանում 
են նաև պատերազմի իրավունք) 
սահմանում է պատերազմող 
կողմերի իրավունքներն ու 
պարտակա-նությունները 
ռազմական գործողություններ 
կատարելիս և սահմանափակում 
է վնաս պատճառելու միջոցների 
ընտրությունը։ Այդ իրավունքի 
ստեղծողները ևս ղեկավարվել են 
մարդասիրության գաղափարներով։ 
Սակայն, ի տարբերություն ժնևյան 
իրավունքի, այս իրավունքի 
նպատակն է կարգավորել ռազմական 
գործողությունները, ուստի, այն 
մասամբ հիմնված է ռազմական 
անհրաժեշտության և պետության 
պահպանության հասկացությունների 
վրա։ 



Առանձին խումբ են կազմում քաղաքական հակամարտությունները: 
Դրանք դասակարգվում են ըստ առարկայի՝ շահերի, արժեքների, 
ինքնության հակամարտություններ, ըստ աշխարհագրական 
ընդգրկման՝ տեղական (ներպետական), միջպետական, 
տարածաշրջանային, համաշխարհային հակամարտություններ, 
ըստ արտահայտման ձևի՝ բաց և թաքնված հակամարտություններ: 
Քաղաքական համակարգի ներսում սուր հակամարտությունը կարող 
է հանգեցնել ճգնաժամի:

Քաղաքական հակամարտությունը քաղաքական սուբյեկտների 
փոխհարաբերության ձևերից է: Այն կարող է սահմանվել որպես 
մրցակցային փոխհարաբերության տեսակ (և արդյունք) երկու կամ 
ավելի կողմերի (խմբեր, պետություններ և անհատներ) միջև, որոնք 
վիճարկում են իշխանական լիազորություններ կամ ռեսուրսներ: Դա 
սուբյեկտների միջև պայքար է՝ քաղաքական հարաբերությունների 
համակարգում ազդեցության ձեռքբերման, համընդհանուր 
նշանակության որոշումների ընդունմանը մասնակցելու, ռեսուրսների 
տնօրինման, շահերի իրագործման և այն ամենի համար, ինչը կազմում 
է իշխանությունն ու քաղաքական գերակայությունը:

Քաղաքական հակամարտությունների առանձին տեսակ 
են միջազգային, դրանց շարքում՝ միջէթնիկական 
հակամարտությունները: Դրանք բնորոշվում են որպես երկու էթնիկ 
խմբերի միջև հակամարտություն:

Հակամարտությունները, որպես կանոն, զարգանում են երեք փուլով՝ 
նախահակամարտային, առճակատման և հակամարտության 
կարգավորման: 

Տե՛ս նաև Հակամարտության կարգավորում, Ճգնաժամ, Արցախյան 
հիմնախնդիր:

Հակամարտության կարգավորում 
Հակամարտության կարգավորումը` հակամարտության խաղաղ 
լուծմանը նպատակաուղղված մեթոդների և գործողությունների 
համակարգ է: Կախված հակամարտության տիպից ու 
առանձնահատկություններից՝ այդ մեթոդները լինում են տարբեր: 
Հակամարտության կարգավորման գործընթացը կարող է լինել 
ուղղակի՝ հակամարտության մասնակիցների չմիջնորդավորված 
գործողություններով, և անուղղակի՝ երրորդ կողմի կամ միջնորդների 
ջանքերով: Այսպիսով, կարգավորումը կարող է ներառել (բայց 
չսահմանափակվել) բանակցություններով, միջնորդությամբ, 
դիվանագիտական այլ գործողություններով: Կարգավորման 
համար հիմնարար պահանջ է դրա առարկայի, այն է՝ կոնկրետ 
ինչի՞ շուրջ է ընթանում հակամարտությունը, ինչպես նաև 



դրա վերաբերյալ կողմերի դիրքորոշումների հստակեցումը, 
կոնկրետացումը: Հակամարտության՝ ուժային բախման վերաճելու 
հավանականությունը նվազեցնելու, չեզոքացնելու համար անհրաժեշտ 
է լինում սահմանել նաև ոչ ուժային մեթոդով խնդրի կարգավորման 
հիմնարար սկզբունքները: Բուն կարգավորման գործընթացը կարող 
է ունենալ մի քանի փուլեր, որոնք սահմանվում են «ճանապարհային 
քարտեզում»: Այդ «քարտեզը» կարող է ներառել ամեն մի փուլում 
քննարկվելիք խնդիրների շրջանակը և կողմերի միջև այն նվազագույն 
փոխհամաձայնությունը, որն անհրաժեշտ է կարգավորման հաջորդ 
փուլ անցնելու համար: Այդպիսի փուլեր կարող են հանդիսանալ 
հրադադարի սահմանումը, կարգավորման հիմնարար սկզբունքների 
համաձայնեցումը, անցումային և վերջնական կարգավորման մասին 
համաձայնագրերը:

Կարևոր է իմանալ, որ բոլոր հակամարտությունների կարգավորման 
համար միասնական «դեղատոմս» գոյություն չունի: Ընդհանուր 
առմամբ, առանձնացվում են հակամարտությունների չորս 
ռազմավարական տարբերակներ. 

1. «Ուժի» ռազմավարություն, որը կողմնորոշված է 
հակառակորդի ֆիզիկական ոչնչացմանը կամ նրա 
կազմալուծմանը,

2. Հակառակորդի «խոցելիության» ռազմավարությունը 
ենթադրում է այն հանգամանքների փոփոխություն, 
որոնց պայմաններում հակառակորդն առաջ է քաշում 
ոչ ցանկալի պահանջներ: Քանի որ «նոր պայմաններում 
հայտնվելը» կարող է սահմանափակել հակառակորդի 
հնարավորությունները, կարելի է համարել, որ այս 
ռազմավարությունն աննպաստ իրավիճակի մեջ է դնում 
հակառակորդին` նրան դարձնելով խոցելի: 

3. «Խուսափման» ռազմավարության իմաստը պահանջների 
առաջքաշման համար բարենպաստ պահի սպասելն է և մյուս 
մասնակիցների վրա ներգործություն չի ենթադրում: 

4. «Գործընկերային» ռազմավարությունն ուղղված է խնդիրների 
լուծման այնպիսի տարբերակների որոնմանը, որոնք 
առավելագույնս կհամապատասխանեն բոլոր կողմերի 
շահերը: 

Էթնոքաղաքական հակամարտությունները հաճախ բոլորովին 
չեն լուծվում կամ դժվարությամբ են լուծվում: Այստեղ առավել 
արդյունավետ են համարվում գործիքային մեթոդները, որոնք 
միջէթնիկական հակամարտությունը դիտարկում են որպես 
շահերի բախում, քան արժեքային մոտեցումները: Շահերին 
առաջնահերթություն տալով՝ կարելի է նվազեցնել զգացմունքների 



նշանակալիությունը հակամարտության մեջ: Սակայն շահերը 
հաշվի առնելն, այնուամենայնիվ, միջէթնիկական հակամարտության 
լուծման համար բավարար չէ: Անհրաժեշտ է հակամարտության 
լուծման գործում պարբերաբար արժեքային մոտեցում ցուցաբերել, 
քանի որ էթնիկ կամ ինքնության այլ տեսակների հետ կապված 
հակամարտություններում խոսքը գնում է մշակույթի մասին, մինչդեռ, 
քաղաքական հակամարտությունների հիմքում ընկած են մեծամասամբ 
նյութական շահն ու ինստիտուցիոնալ փոխհարաբերությունները:

Հակամարտությունը՝ որպես սոցիալական երևույթ, ուսումնասիրվում 
է հակամարտաբանության (կոնֆլիկտոլոգիա) շրջանակներում:

Տե՛ս նաև Հակամարտություն, Արցախյան հիմնախնդիր:

 

Հակասեմիտիզմ (հակասեմականություն) 

Հակասեմիտիզմ, anti – դեմ, հակա, Sem – Սեմ՝ Նոյի որդիներից, 
ումից սերում են սեմական ժողովուրդները: Հակասեմիտիզմը 
ռասիզմի, այլատյացության (քսենաֆոբիայի) դրսևորում է: Դրա 
տակ հասկացվում է ռասայական, կրոնական կամ ազգային 
ատելություն, անհանդուրժողականություն հրեաների նկատմամբ: 
Սակայն այս դեպքում կիրառելի է «հուդաֆոբիա» (հրեատյացություն) 
տերմինը, քանի որ հակասեմիտիզմը, որպես կանոն, չի տարածվում 
սեմական լեզուներով խոսող մյուս ժողովուրդների (օրինակ՝ 
արաբների, ասորիների, ամհարների, տիգրայների) վրա: 
Հրեատյացության դրսևորումները տարբեր են՝ տնտեսական և 
քաղաքական, մշակութային, սոցիալական, կրոնական (ուղղված 
հուդայականության՝ հրեաների ազգային կրոնի դեմ), ռասայական, 
որի ծայրահեղական դրսևորումը դարձավ հրեաների Հոլոքոստը 
(ցեղասպանությունը) հիտլերյան Գերմանիայում:

Հրեատյացության զանազան դրսևորումները հայտնի են դեռևս 
անտիկ ժամանակներից: Գոյություն են ունեցել վաղ քրիստոնեության 
շրջանում, միջնադարում, լուսավորության շրջանում, անգամ 20-
րդ դարում: Չնայած բազմաթիվ երկրներում ինչպես ռասիզմը և 
այլատյացության այլ դրսևորում, այնպես էլ հրեատյացությունն 
օրենքով հետապնդվում է, այդուհանդերձ, այդ երևույթն այսօր էլ 
նկատվում է տարբեր երկրներում՝ որպես հրեաների և Իսրայելի 
նկատմամբ ծայրահեղական անհանդուրժողականություն: 

Տե՛ս նաև Այլատյացություն, Ռասայականություն, Շովինիզմ, 
Ցեղասպանություն, Եղեռն, Հոլոքոստ, Էթնիկ զտում, Հավասարություն, 
Ազգային փոքրամասնություն:



Համագործակցություն զարգացման ոլորտում 
Զարգացման ոլորտում hամագործակցությունը (զարգացման և 
տեխնիկական աջակցություն, արտաքին կամ միջազգային օգնություն) 
կառավարությունների կամ միջազգային գործակալությունների 
կողմից տրամադրվող ֆինանսական օգնություն է, որն ուղղված է 
աջակցելու զարգացող երկրների տնտեսական, բնապահպանական, 
սոցիալական և քաղաքական զարգացմանը: Սա, ի տարբերություն 
մարդասիրական օգնության, ավելի շատ կենտրոնացած է 
աղքատության հաղթահարման երկարաժամկետ, քան կարճաժամկետ 
արդյունքների վրա:

Այս տերմինը ենթադրում է, որ դոնորի և ստացողի միջև պետք է 
գոյություն ունենան գործընկերային հարաբերություններ, այլ ոչ 
թե նրանցից որևէ մեկը գերակայի: Թեև միջազգային մասշտաբով 
օգնության մեծ մասը տրամադրվում է արևմտյան զարգացած 
երկրների կողմից, այդուհանդերձ, որոշ աղքատ կամ զարգացող 
երկրներ ևս որոշակի օգնություն են տրամադրում:

Օգնությունը կարող է լինել երկկողմանի, որն ուղղակիորեն տրվում 
է մի երկրից մյուսին, և բազմակողմանի, որը դոնոր երկիրը տալիս 
է որևէ միջազգային կազմակերպության (Համաշխարհային բանկ, 
ՄԱԿ) կամ գործակալությունների (UNDP, UNICEF, UNAIDS), որոնք էլ 
բաշխում են այդ օգնությունը զարգացող երկրների միջև: Օգնության 
80-85%-ը գալիս է կառավարական աղբյուրներից: Մնացյալ  15-20%-ը 
տրվում է հասարակական կազմակերպությունների, հիմնադրամների 
և բարեգործական կազմակերպությունների կողմից: Բացի 
դրանից, արտասահմանում աշխատող միգրանտների դրամական 
փոխանցումները կազմում են միջազգային փոխանցումների զգալի 
մասը:

Որոշ կառավարություններ «օտարերկրյա օգնություն» հասկացության 
մեջ ընդգրկում են նաև ռազմական աջակցությունը, այնուամենայնիվ, 
բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ հակված են 
մերժելու այս մոտեցումը: 

Դեպի թույլ զարգացած և հետհակամարտային երկրներ 
փոխանցումները բարձր որակով կազմակերպելու համար 
զարգացման գործակալությունները շատ հաճախ դիմում են 
մասնավոր խորհրդատվական կազմակերպությունների օգնությանը:



Համադաշնություն
Համադաշնությունը (կոնֆեդերացիա) որոշակի նպատակների 
(ռազմական, տնտեսական, քաղաքական) հասնելու համար 
ստեղծված ինքնիշխան պետությունների միություն է, որը, որպես 
կանոն, ժամանակավոր բնույթ ունի։ Համադաշնությունները կամ 
վերածվում են դաշնության կամ լուծարվում են։ Համադաշնությունը 
ենթադրում է համադաշնության բարձրագույն մարմինների ստեղծում։ 
Վերջիններիս որոշումները պարտադիր չեն համադաշնության 
սուբյեկտների համար, որոնք կարող են վերացնել դրանց 
գործողությունն իրենց տարածքում։ 

Համադաշնությունը ինքնիշխանությամբ օժտված չէ, որովհետև 
մի քանի պետությունների միավորվումը համադաշնության մեջ 
(ի տարբերություն դաշնության), չի հանգեցնում նոր պետության 
առաջացմանը։ Համադաշնության սուբյեկտները կարող են դուրս գալ 
համադաշնության կազմից, չունեն ընդհանուր սահմանադրություն և 
միասնական իրավական համակարգ։ 

Տե՛ս նաև՝ Դաշնություն: 

Համախառն ազգային արդյունք (ՀԱԱ) 
Մակրոտնտեսական ցուցանիշների համակարգ, որն սկսվել է 
կիրառվել տնտեսագիտական միջավայրում՝ սկսած 1930-ական թթ.: 
Այն հանդիսանում է մեկ տարվա ընթացքում տվյալ պետության 
քաղաքացիների կողմից արտադրված վերջնական ապրանքների և 
ծառայությունների շուկայական արժեքը՝ անկախ նրանից, թե որտեղ 
են գտնվում այդ քաղաքացիները: 

Տնտեսական հարաբերությունների ակտիվացմանը և տնտեսության 
միջազգայնացմանը զուգընթաց այս չափանիշը լիարժեք չէր 
արտացոլում միջազգային տնտեսական համակարգի գործունեության 
արդյունքը: Այդ իսկ պատճառով 1993թ. ՄԱԿ-ի առաջարկով 
ՀԱԱ ցուցանիշը փոխարինվեց Համախառն Ազգային Եկամուտի 
ցուցանիշով: Առաջնային ցուցանիշ դարձավ համախառն ներքին 
արդյունքը՝ ՀՆԱ-ն: Սա արտացոլում է մեկ տարվա ընթացքում ողջ 
տնտեսության մեջ տվյալ պետության տարածքում արտադրված 
վերջնական ապրանքների և ծառայությունների շուկայական արժեքը՝ 
անկախ օգտագործված արտադրական գործոնների ազգային 
պատկանելությունից:

ՀԱԱ-ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Անցյալում, մինչև դաշնություն 
դառնալը, համադաշնություն 
է եղել ԱՄՆ-ն, որի առաջին 
Սահմանադրությունը կոչվում էր 
Կոնֆեդերացիայի հոդվածներ։ 
Պատմության ընթացքում եղել են նաև 
միապետական համադաշնություններ, 
օրինակ՝ Ավստրո-Հունգարիան՝ 
մինչև 1918 թ.։ Ներկայումս 
համադաշնություն կարելի է համարել 
Եվրոպական ընկերակցությունը։

1. Ինչո՞վ են տարբերվում դաշնության 
և համադաշնության սուբյեկտները։
2. Ի՞նչ է միասնական իրավական 
համակարգը։

Ի՞նչ է համադաշնությունը՝ 
որպես պետությունը բնութագրող 
հասկացություն։ 
Համադաշնությունը պետության 
կառուցվածքի ձև է։ Պետական 
կառուցվածքի ձևը բնութագրում 
է պետության տարածքային 
կառույցը, դրա բաժանումը 
մասերի, տարածքային մասերի 
փոխհարաբերությունը միմյանց և 
կենտրոնական իշխանությունների 
հետ։ Պետական կառուցվածքի 
մյուս երկու ձևերն են միասնական՝ 
ունիտար, և դաշնային՝ ֆեդերատիվ 
ձևերը։



ՀԱԱ=ՀՆԱ + Δ, որտեղ Δ-ն = արտասահմանում ստացված առաջնային 
եկամուտներն են և տվյալ պետության տարածքում արտասահմանյան 
ներդրողների ստացած եկամուտները:

ՀՆԱ-ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

ՀՆԱ= սպառում + համախառն ներդրում + կառավարության 
ծախսեր + (արտահանումներ −ներմուծումներ):

Համակենտրոնացման ճամբար
Համակենտրոնացման ճամբարները հատուկ սարքավորված 
կենտրոններ էին՝ նախատեսված` պետության, քաղաքական 
ռեժիմի իրական կամ ենթադրյալ հակառակորդների հարկադիր 
մեկուսացման համար: Կախված նպատակից՝ այդ ճամբարներում 
պահվում էին ռազմագերիներ, քաղբանտարկյալներ, ազգային 
կամ այլ հատկանիշով ազատազրկվածներ, քաղաքացիական 
պատերազմների ժամանակ առևանգվածներ և այլն:

Ի տարբերություն բանտերի և ռազմագերիների ու փախստականների 
համար ստեղծված ճամբարների, համակենտրոնացման 
ճամբարները ստեղծվում էին պատերազմի կամ քաղաքական 
պայքարի սրման ժամանակ` հատուկ հրամանագրերով: Առաջին 
համակենտրոնացման ճամբարներն ստեղծել են իսպանացիները 
1895թ. Կուբայի ազատագրական ապստամբության ճնշման ժամանակ, 
անգլիացիների կողմից՝ 1899-1902 թթ. անգլո-բուրական պատերազմի 
ընթացքում: Ռուսաստանում համակենտրոնացման ճամբարներ 
(գուլագ) ստեղծվել էին ՌԽՍՀ տարիներին՝ 1918թ. «Կարմիր տեռորի» 
մասին որոշմամբ: Ավելի ուշ  դրանք կոչվեցին  հատուկ նշանակության 
ճամբարներ և լայն տարածում ստացան ամբողջատիրական 
ռեժիմի ընթացքում իրականացված զանգվածային բռնաճնշումների 
ժամանակ: 

Ֆաշիստական Գերմանիայում համակենտրոնացման ճամբարները 
պետական զանգվածային ահաբեկչության և ցեղասպանության 
գործիքներ էին, որոնք օգտագործվում էին նաև Գերմանիայի կողմից 
օկուպացված երկրներում: 

Այս տերմինն օգտագործվում է նաև պատմական այլ նշանակությամբ՝ 
1904-1914թթ. ԱՄՆ ներգաղթի հսկայական չափերի ժամանակ, երբ 
«համակենտրոնացման ճամբար» անվանում էին ներգաղթյալների 
ժամանակավոր ճամբարները:

Տե՛ս նաև Համաշխարհային պատերազմ, Այլատյացություն, Ֆաշիզմ, 
Հոլոքոստ:



Համամասնություն
Համամասնությունն իրավական սկզբունք է, որն առնչվում է 
փոխկապակցված, բայց բավական տարբեր հայեցակարգերի: Ներքին, 
ներպետական իրավունքում այն ամրագրում է այն սկզբունքը, 
որ հանցագործի նկատմամբ նշանակված պատիժը պետք է լինի 
համամասնական նրա կատարած հանցանքին:

Միջազգային հումանիտար իրավունքում, զինված բախման 
ժամանակ ուժի կիրառման օրինականության հարցում, 
համամասնականությունը և տարբերակվածությունը դառնում են 
ռազմական անհրաժեշտության գնահատման կարևոր գործոններ:

ԵՄ-ի իրավունքում կա համամասնության քառակի համակարգ.

•	 պետք է գոյություն ունենա միջոցառման ձեռնարկման 
օրինական հիմք,

•	 միջոցառումները պետք է օգտակար, կիրառելի 
լինեն նպատակին հասնելու համար (հնարավոր 
է նաև, որ պահանջվի ապացուցել միջամտության 
արդյունավետությունը),

•	 միջամտությունը պետք է լինի անհրաժեշտ նպատակին 
հասնելու համար, մեկ այլ՝ պակաս ծախսատար ճանապարհ 
չպետք է գոյություն ունենա,

•	 միջոցառումները պետք է լինեն խելամիտ, հաշվի առնեն 
տարբեր խմբերի շահերը:

Համամասնության սկզբունքի համաձայն, ցանկալի նպատակին 
հասնելու համար իշխանության մարմինները չեն կարող քաղաքացու 
վրա դնել լրացուցիչ պարտականություններ, որոնք կգերազանցեն 
հանրային շահից բխող անհրաժեշտության սահմանները: Իսկ եթե 
սահմանված միջոցառումն ակնհայտորեն համամասնական չէ 
նպատակին, այդ հրահանգը չեղյալ կհայտարարվի:

Համայնք
Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանված է 10 
մարզի։ Մարզերն իրենց հերթին բաժանված են համայնքների՝ 
քաղաքային և գյուղական։ Համայնքները կառավարվում են տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Համայնքի տեղական 
ինքնակառավարումը նրա իրավունքն ու կարողությունն է՝  սեփական 
պատասխանատվությամբ բնակիչների բարօրության նպատակով, 

Համայնքն իրավաբանական անձ 
է, ունի առանձնացված սեփական 
գույք, ինքնուրույն մասնակցում 
է գույքային շրջանառությանը, 
գործարքներ է կնքում իր անունից 
և պատասխանատու է իր 
գործողությունների համար։

1. Ի՞նչ է տեղական հարկը կամ 
տուրքը։
2. Ի՞նչ է համայնքի սեփական 
լիազորությունը։

 Ի՞նչ է համայնքին պատվիրակված 
լիազորությունը։
Համայնքն ունի օրենքով 
ամրագրված սեփական, ինչպես նաև 
պետության կողմից պատվիրակված 
լիազորություններ։ Պետությունը 
համայնքներին կարող է պատվիրակել 
պետական մարմինների 
լիազորությունները, քանի որ 
համայնքային մարմինները տեղերում 
այդ գործառույթն իրականացնում 
են առավել արդյունավետ։ 
Պատվիրակված լիազորությունները 
ենթակա են պարտադիր 
ֆինանսավորման պետական բյուջեից։ 



Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան` լուծելու 
տեղական նշանակության հարցերը։ 

Համայնքը որպես սեփականություն ունի հող։ Համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող հողը, բացառությամբ պետական կարիքների 
համար անհրաժեշտ և ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց 
պատկանող հողերի, համայնքի սեփականությունն է։ Համայնքներն 
ունեն բյուջե, որը ձևավորում են ինքնուրույն։ Օրենքները սահմանում 
են համայնքների եկամուտների աղբյուրները։ Համայնքները կարող 
են սահմանել իրենց բնակիչներից գանձվող տեղական հարկեր և 
տուրքեր։ Համայնքներն իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունների 
դիմաց կարող են սահմանել վճարներ։ 

Համաներում
Համաներում (հունարեն ամնիստիա) իրավական ակտ-գործողություն 
է, որը հանցագործության համար դատապարտված անձին ազատում 
է պատժի հետագա կրումից, կամ դատարանի նշանակած պատիժը 
փոխարինում է ավելի մեղմ պատժով, կամ կրճատում է պատժաչափը, 
կամ  ազատում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե գործով 
դեռ չի կայացվել դատավճիռ։ 

Որպես կանոն, համաներումը հայտարարվում է ինչ-որ նշանակալի 
ազգային իրադարձության առիթով, կապակցությամբ։ Համաներումը 
պետք է տարբերել ներումից։ Եթե ներումն անհատական 
հասցեագրված ակտ է, ապա համաներումը կամ, կարելի է ասել, 
«ընդհանուր ներումը» օրենք է, որ տարածվում է անհատապես 
անորոշ անձանց վրա, ընդհանուր կարգով։ Օրինակ՝ «Մինչև երեք 
տարի ազատազրկման դատապարտված անձինք ազատվում են 
պատժի հետագա կրումից։ 

Հայաստանի առաջին 
հանրապետությունում համաներումը 
հայտարարում էր խորհրդարանը։ 
Առաջին համաներման ակտը՝ «1919 թ. 
մայիսի 28-ի ներման հրովարտակն» 
էր։ Այն ի նշանավորումն 
անկախության առաջին տարեդարձի՝ 
մայիսի 28-ի, ազատում էր վարչական 
կարգով ձերբակալվածներին և ներում 
էր մինչև մայիսի 28-ը մեղանչած 
հանցագործների պատժի կեսը։ 

1. Ի՞նչ պատճառներով են կիրառվում 
համաներումները։ 
2. Չի խախտում արդյո՞ք համաներումը 
պատասխանատվության 
անխուսափելիության սկզբունքը։

Ի՞նչպես է իրականացվում 
համաներումը Հայաստանում։ 
Համաձայն Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրության 81 հոդվածի` 
համաներումը Հայաստանում 
հայտարարում է Ազգային ժողովը՝ 
Հանրապետության Նախագահի 
առաջարկությամբ։



Համաշխարհային բանկ 
Համաշխարհային բանկը միջազգային ֆինանսական 
կազմակերպություն է, որն ստեղծվել է 1944 թ. Բրետոն-
Վուդսի համաժողովի արդյունքում և սկսել է գործառել 
1946 թ.: Կենտրոնակայանը գտնվում է Վաշինգտոնում, 
ԱՄՆ: Այն բանկ չէ սովորական իմաստով: Նրա նպատակն 
է՝ ֆինանսավորել իր անդամ-պետությունների տնտեսական 
զարգացմանն ուղղված ծրագրերը: 

Համաշխարհային բանկը կազմված է երկու ինստիտուտներից՝ 
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից (ՎԶՄԲ) և 
Զարգացման միջազգային ասոցիացիայից (ԶՄԱ): Նրան կից գործում 
են նաև Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան, Բազմակողմ 
ներդրումների երաշխավորման գործակալությունը և Ներդրումային 
վեճերի լուծման միջազգային կենտրոնը:

Համաշխարհային բանկի միջոցները գոյանում են անդամ-
պետությունների անդամավճարներից, միջազգային շուկաներում 
պարտատոմսերի վաճառքից և  սեփական եկամուտներից:

ՄԱԿ Հազարամյակի հռչակագրին համապատասխան, 
Համաշխարհային բանկը կենտրոնացել է այդ հռչակագրի 
նպատակների իրագործմանը, ինչպիսիք են`

Ո՞ր թվականին է Հայաստանի 
Հանրապետությունը անդամակցել 
Համաշխարհային բանկին:

Համաշխարհային բանկ – Հայաստան, 
տե՛ս` 
http://www.worldbank.org/en/country/
armenia 



1. աղքատության և սովի վերացումը,

2. համընդհանուր տարրական կրթության ապահովումը,

3. կանանց և տղամարդկանց հավասարության ապահովումը,

4. մանկական մահացության կրճատումը,

5. մայրության պահպանման բարելավումը,

6. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
պայքարը,

7. շրջակա միջավայրի կայուն զարգացման ապահովումը,

8. զարգացմանը նպատակաուղղված գլոբալ գործընկերության 
ձևավորումը:

Համաշխարհային ժառանգության ցանկ
Համաշխարհային ժառանգությունը (անգլերեն՝ World 
Heritage, ֆրանսերեն՝ Patrimoine Mondial, ռուսերեն՝ Всемирное 
наследие) բնական և մարդու ձեռքերով ստեղծած մշակութային 
արժեքներն են, որոնք պաշտպանվում և ժողովրդականացվում են 
իրենց յուրահատուկ պատմական կամ էկոլոգիական նշանակության 
համար։

1972 թ. ՅՈւՆԵՍԿՕ-ն ընդունել է «Համաշխարհային մշակութային և 
բնական ժառանգության պաշտպանման կոնվենցիան», որին միացել 
են 186 պետություններ: ՅՈւՆԵՍԿՕ-ն ստեղծել և պարբերաբար նոր 
օբյեկտներով լրացնում է Համաշխարհային ժառանգության ցանկը, 
որի գլխավոր նպատակն է պահպանել և ողջ աշխարհի մասշտաբով 
հայտնի դարձնել տարբեր երկրների տարածքներում գտնվող 
յուրահատուկ օբյեկտները: Դրանց ընտրությունը կատարվում 
է սահմանված սկզբունքներով ու չափանիշներով: Սկզբնապես 
գոյություն են ունեցել միայն մշակութային ժառանգության օբյեկտների 
չափանիշներ, սակայն, հետագայում, տարբեր մայրցամաքների միջև 
«հավասարակշռություն» պահպանելու համար` բոլոր չափանիշները 
միացվել են, և այսօր Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտը 
պետք է բավարարի առնվազն մեկ չափանիշի: Մասնավորապես, 
մշակութային օբյեկտները կարող են ներառվել այդ ցուցակում, եթե 
դրանք հանդիսանում են մարդկային ստեղծագործության գլուխգործոց, 
բացառիկ են որոշակի մշակույթի կամ քաղաքակրթության առումով, 
հանդիսանում են ճարտարապետական բացառիկ լուծումների 
նմուշներ, արտացոլում են շրջապատող բնության հետ մարդու 
փոխազդեցությունը, կապված են պատմական մեծ նշանակություն 
ունեցող իրադարձությունների, ավանդույթների, գաղափարների, 



համոզմունքների հետ, ունի համամարդկային նշանակություն և այլն: 

Բնական, բնության ստեղծած օբյեկտներից Համաշխարհային 
ժառանգության ցանկում կարող են ներառվել նրանք, որոնք իրենցից 
ներկայացնում են բնական ֆենոմեն, ունեն բացառիկ էսթետիկական 
նշանակության, բնական գեղեցկություն, արտացոլում են Երկրի 
զարգացման որևէ փուլ, ռելիեֆի երկրաբանական փոփոխությունների 
խորհրդանիշ, ունեն գեոմորֆիկական կամ ֆիզիոգրաֆիկական 
յուրահատկություններ, կենսաբանական տեսակների էվոլյուցիոն 
փոփոխությունների բացառիկ նմուշներ են, ներառում են կարևոր 
բնական միջավայր, դրա մեջ կենսաբանական բազմազանության, 
այդ թվում՝ գիտության և պաշտպանման տեսակետից բացառիկ 
համաշխարհային արժեքներ:

Ընդհանուր առմամբ, Համաշխարհային ժառանգության ցուցակն 
այսօր ներառում է մոտ 900 օբյեկտներ: Այդպիսի օբյեկտներով 
ամենահարուստ աշխարհագրական տարածքները կազմում են 
Եվրոպական, ԱՄՆ-ը և Կանադան միասին, որոնք առաջատար 
են նաև բնական և մշակութային օբյեկտների թվով: Խառը բնույթի 
օբյեկտների թվով նրանք առաջատարի տեղը կիսում են Ասիա-
խաղաղօվկիանոսյան տարածքի հետ:

Համաշխարհային ժառանգության ցուցակը ներառում է նաև 
հայկական մշակութային և բնական կոթողներ: Դրանք են` Հաղպատի 
և Սանահինի վանքերը, Էջմիածնի Մայր տաճարը և Սրբ. Հռիփսիմեի 
ու Սրբ. Գայանեի եկեղեցիները, Գեղարդի վանքը և Ազատ գետի վերին 
հովիտը: Ցուցակում ընդգրկված հայկական ճարտարապետական 
կոթողներից է նաև Անտիոքոս Ա Երվանդունու՝ Նեմրութ լեռան 
(ներկայումս գտնվում է Թուրքիայի տիրապետության տակ) վրա 
կառուցած դամբարանը՝ հայկական դիցերի արձաններով:

Տե՛ս նաև ՅՈւՆԵՍԿՕ, Մշակույթ, Արժեքներ, Ինքնություն:

Համաշխարհային պատերազմ
«Համաշխարհային պատերազմ» տերմինը, որպես կանոն, 
օգտագործվում է մարդկության պատմության մեջ իրենց ընդգրկմամբ 
ու մարդկային, նյութական վնասներով աննախադեպ երկու 
պատերազմները բնորոշելու համար: Դրանք երկուսն էլ տեղի են 
ունեցել 20-րդ դ.-ի ընթացքում: 

•	 Առաջին համաշխարհային պատերազմը 1914-1918 թթ., մի 
կողմից, Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Թուրքիայի, 
Բուլղարիայի, իսկ մյուս կողմից, Անտանտի խմբավորման՝ 
Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի միջև: Այդ 

ՅՈւՆԵՍԿՕ-յի Համաշխարհային 
ժառանգություն, տես`
http://whc.unesco.org/

Սանահինի վանք, տես`
http://www.encyclopedia.am/pages.
php?bId=2&hId=1584

Հաղպատի վանք, տես`
http://www.encyclopedia.am/pages.
php?bId=1&hId=1272

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, տես`
http://www.encyclopedia.am/pages.
php?bId=2&hId=1357



պատերազմին ներգրավվեցին այն ժամանակ գոյություն ունեցող 
59 ինքնիշխան երկրներից 38-ը, իսկ արդյունքում վերացան 
չորս կայսրություններ՝ Ռուսական, Ավստրո-Հունգարական, 
Օսմանյան և Գերմանական: Մարդկային կորուստները` ավելի 
քան 17 մլն.: 

•	 Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը 1939-1945 թթ., մի 
կողմից, Գերմանիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, իսկ մյուս 
կողմից, ԽՍՀՄ, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ միջև` 
ընդհանուր առմամբ ներքաշելով 61 պետություն` աշխարհի 
բնակչության 80 %: Մարդկային կորուստները` ավելի քան 70 
մլն.:  Ռազմական գործողությունները տեղի են ունեցել երեք 
մայրցամաքներում և չորս օվկիանոսներում։ Միակ ռազմական 
բախումն է, երբ օգտագործվել է ատոմային զենք։

20-րդ դ. համաշխարհային պատերազմների աշխարհագրությունը 
ներառում է բոլոր մայրցամաքները: Առաջին համաշխարհային 
պատերազմին մասնակից շատ պետություններ մասնակցեցին նաև 
Երկրորդ համաշխարհայինին, թեև ոչ անպայման նույն դաշինքի 
կողմից:

Երկու համաշխարհայիններն էլ ուղեկցվեցին լայնամասշտաբ 
ջարդերով, ինչպես հայերի, հույների, ասորիների էթնոցիդները 
Օսմանյան կայսրությունում Առաջին աշխարհամարտի 
ժամանակ, այնպես էլ  Հոլոքոստը հիտլերյան ռեժիմի կողմից 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին: Առաջին 
աշխարհամարտի ժամանակ օգտագործվեց քիմիական զենք, Երկրորդի 
ժամանակ՝ միջուկային զենք: Համաշխարհային պատերազմները 
խորը հետք թողեցին համաշխարհային պատմության և բազմաթիվ 
ժողովուրդների պատմական հիշողության մեջ: Պատերազմական 
ժամանակահատվածում զարգացած տեխնոլոգիաները խոր 
ազդեցություն ունեցան նաև խաղաղ ժամանակներում, օրինակ՝ 
ռեակտիվ ինքնաթիռը, պենիցիլինը, միջուկային էներգիան, 
էլեկտրոնային համակարգիչները:

Երբեմն համաշխարհային պատերազմների շարքին են դասվում նաև 
17-19-րդ դդ. լայնամասշտաբ հակամարտությունները՝ Երեսնամյա 
պատերազմը, Իսպանական ժառանգության համար պատերազմը, 
Յոթնամյա պատերազմը, որոնք բոլորն ըստ ծագման եվրոպական 
պատերազմներ էին, սակայն ընթանում էին ինչպես Եվրոպայում, 
այնպես էլ մասնակից-պետությունների ամերիկյան և ասիական 
գաղութներում:

Տե՛ս նաև Պատերազմ, Պատերազմի իրավունք, Զանգվածային 
ոչնչացման զենք, Ցեղասպանություն, Եղեռն, Հոլոքոստ:



Համաշխարհայնացում (գլոբալացում)
Համաշխարհայնացումը (գլոբալացում) տարբեր երկրների ու 
ժողովուրդների փոխկապակցությունների և փոխազդեցությունների 
ընդլայնման, պետությունների և մշակույթների միջև սահմանների 
վերացման համաշխարհային գործընթաց է: Այն հանդես է գալիս 
որպես հասարակությունների միջև ֆինանսատնտեսական, 
քաղաքական, ռազմական, մշակութային, գաղափարախոսական 
կապերի ու կախվածությունների ինտենսիվացման գործընթաց, 
որը բնորոշվում է կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում աշխարհի 
նույնատիպացմամբ: 

Կախված դրսևորման ոլորտից՝ տարբերում են համաշխարհայնացման 
մի քանի տեսակներ՝ տնտեսական, մշակութային, քաղաքական և այլն: 
Օգուտ-վնաս հաշվարկի առումով այս երևույթն ունի հակասական 
բնույթ. մի կողմից, այն նպաստում է առևտրաշրջանառության 
արագացմանն ու ընդլայնմանը, մարդկանց և ժողովուրդների 
փոխճանաչմանն ու փոխհարստացմանը, մյուս կողմից, ավելի 
խոցելի է դարձնում ազգային տնտեսությունները, սահմանափակում 
է պետությունների ինքնիշխանությունն ու ինքնուրույնությունը, 
վտանգում ազգային մշակույթների ինքնատիպությունը և այլն:

Քաղաքական գլոբալացումը դրսևորվում է ազգային պետությունների 
ինքնիշխանության թուլացմամբ ու կրճատմամբ, որոշումների 
ընդունման գործընթացում ոչ կառավարական դերակատարների, այդ 
թվում՝ անդրազգային խոշոր կորպորացիաների ներթափանցմամբ: 
Ինքնիշխանության սահմանափակումը,  մի կողմից, տեղի 
է ունենում այն պատճառով, որ պետություններն ավելի ու 
ավելի շատ են լիազորություններ պատվիրակում միջազգային 
կազմակերպություններին, իսկ մյուս կողմի՝ տնտեսության մեջ 
պետական միջամտության և հարկերի կրճատման հաշվին աճում 
է տնտեսական խոշոր կազմակերպությունների  քաղաքական 
ազդեցությունը: Մարդկանց միգրացիայի ինտենսիվացման և 
կապիտալի ազատ տեղաշարժման արդյունքում պետության 
իշխանությունն իր քաղաքացիների նկատմամբ ևս նվազում է: 

Մշակութային գլոբալացմանը բնորոշ են աշխարհի տարբեր 
երկրների միջև սոցալ-մշակութային և միջանձնային կապերի 
ակտիվացումն ու մշակույթների միօրինականացման միտումները: 
Դա բերում է մշակույթների առանձին տեսակների (հիմնականում 
արևմտյան) մասսայականացմանն ամբողջ աշխարհում: Շատերը 
դրան վերաբերում են որպես ազգային մշակութային արժեքների 
կորստի և պայքարում են ազգային մշակույթի վերածնման համար: 
Մշակութային գլոբալիզացիայի մեջ մեծ դեր է խաղում ինտերնետի 
տարածումը: 

Համաշխարհայնացումն ունի նաև հակադարձ արդյունք, 



ինչպիսին է, օրինակ, գլոկալացումը, երբ համաշխարհայանցման 
մարտահրավերներին դիմակայելու համար ի հայտ են գալիս 
տարածաշրջանային խմբավորումներ, մարդկանց մոտ սկսում է աճել 
հետաքրքրությունը սեփական ազգային մշակույթի հանդեպ:

Գլոբալիզացիան տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ գլոբալիզացիայի 
ընդհանուր ֆոնի վրա տարածաշրջանային տարբերությունների 
ակնկալվող անհետացման փոխարեն իրականանում է վերջիններիս 
պահպանում և ուժեղացում: Միաձուլման և ունիֆիկացիայի 
փոխարեն հակառակն է տեղի ունենում. անջատողականություն, 
տեղային տարբերությունների նկատմամբ հետաքրքրության 
սրացում, բարբառների վերածնունդ և այլն: Գլոբալիզացիան 
դրսևորվում է արտադրության և ունիվերսալ ապրանքների 
սպառման ոլորտի հիմնական միտումների կարողության մեջ՝ 
վերամարմնավորվելու տարածաշրջանային ձևերի, այսինքն, 
հարմարվելու տեղային շուկայի առանձնահատկությանը: 
Անդրազգային կազմակերպությունների և հակագլոբալացման 
շարժման միջև պայքարի սրման ներքո գլոբալիզացիան պետք է 
դիտարկել արտադրության համաշխարհային շուկայի և ունիվերսալ 
ապրանքների սպառման ձևավորման տարբերակի տեսքով: Մի շարք 
անդրազգային կազմակերպություններ գլոբալիզացիան քարոզում են 
որպես ռազմավարություն, որը ենթադրում է տարածաշրջաններում 
նոր արտադրությունների ստեղծում, կամ որպես գնորդների 
պահանջմունքների և սպառողների նախասիրությունների 
կարգավորման, ճշգրտման մարտավարություն: 

Համապարտություն
Համապարտությունը պատասխանատվության տեսակներից 
է։ Օրինակ` Հին Աշխարհում համայնքը համապարտ 
պատասխանատվություն էր կրում համայնքի անդամի չմուծած հարկի 
դիմաց, այսինքն՝ ինքն էր մուծում այդ հարկը։ Երբեմն համայնքը 
պատասխանատու էր իր տարածքում առևտրականի թալանի համար, 
եթե չհայտնաբերեր մեղավորին։ 

Նոր ժամանակներում իրավական պատասխանատվության սկզբունք 
դարձավ անձնական-անհատական պատասխանատվությունը։ 
Սակայն քաղաքացիական իրավունքում համապարտությունը դեռ 
գործում է։ Համապարտ պատասխանատվությունը քաղաքացիական 
իրավունքում նշանակում է, որ պարտապանի հետ միասին` 
պարտատիրոջ առջև պարտավորությունը չկատարելու համար, 
պատասխանատու է նաև օրենքով կամ պայմանագրով սահմանված 
երրորդ անձը։ Օրինակ, փոխառության պայմանագրով պարտք 
վերցնողի կողմից ինչ-որ մեկը կարող է մտել պարտավորության 
մեջ որպես համապարտ երաշխավոր։ Նա երաշխավորում է, որ 

Համապարտ պատասխանատվության 
դեպում, պարտատեր հայցվորը 
կարող է պահանջ ներկայացնել 
կամ բոլորին համատեղ կամ միայն 
մեկին, ընդ որում ինչպես վնասի լրիվ 
ծավալով, այնպես էլ նրա մի մասով:

1. Ո՞վ է պարտատերը։
2. Ո՞վ է պարտապանը։

Հնարավոր է առանց մեղքի 
պատասխանատվություն։
Վնասի հատուցման 
պարտականությունն օրենքով կարող 
է դրվել վնաս չպատճառած անձի 
վրա։ Օրինակ` 14 տարեկան չդարձած 
անչափահասի (փոքրահասակի) 
պատճառած վնասի համար 
պատասխանատվություն են կրում 
նրա ծնողները, որդեգրողները կամ 
խնամակալը, եթե չեն ապացուցում, որ 
վնասն իրենց մեղքով չի պատճառվել։



պարտք վերցնողը կվերադարձնի պարտքը։ Եթե հետագայում 
պարտապանը չի կարողանում դա անել, ուրեմն երաշխավորը պետք 
է կրի պատասխանատվությունը՝ վերադարձնի պարտքը և հատուցի 
վնասները։

Համերաշխություն
1. Համերաշխությունը (անգլ.-solidarity) հետաքրքրությունների 

ընդհանրություն է, աշխարհայացքային հիմնադրույթների 
միատեսակ ընկալում: Համերաշխությունը դառնում է 
բարոյական պահանջ այս կամ այն դասակարգի, ազգի, 
կուսակցական կազմակերպությունների և միությունների 
համար այն ժամանակ, երբ առաջանում է հանուն ինչ-
որ խնդիրների լուծման միասնաբար հանդես գալու 
անհրաժեշտություն:

Տարբերում են համերաշխության ազգային, դասակարգային, 
համազգային և կուսակցական տեսակները:

Ընդհանուր առմամբ, համերաշխությունը սոցիալական ինտեգրացիա 
է և դրա աստիճան, որը ցուցաբերվում է մարդկային խմբերի ներսում 
կամ այդ խմբերի ու նրանց հարևանների միջև: Համերաշխության 
հիմքերը տարբեր հասարակություններում տարբեր են: 

2. «Համերաշխություն» շարժումը (լեհ. Solidarność, 
լրիվ անվանումն է «Համերաշխություն» անկախ 
ինքնակառավարվող արհմիություն, լեհ. Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy «Solidarność») 1980թ. Լեխ Վալենսայի 
հիմնադրած լեհական արհմիությունների միավորումն էր,

1980-ական թթ. Լեհաստանում տիրող համատարած տնտեսական 
դժվարությունների հետ կապված, շարժումը վերածվեց 
հակակոմունիստական հասարակական միավորման, որը միավորում 
էր ամենատարբեր քաղաքական ուժերի` կաթոլիկ կղերականներից 
մինչև ծայրահեղ ձախ խմբավորումները: 1981թ. դեկտեմբերին 
արտակարգ դրության պայմաններում կառավարությունը կարողացավ 
հաշվեհարդար տեսնել արհմիությունների և նրա համախոհների 
հետ, որի արդյունքում ամենատարբեր գնահատականներով զոհվեց 
15-20 մարդ: Սակայն ընդդիմության նկատմամբ կոմունիստական 
կուսակցությունը և բանակը չկարողացան տանել վճռական 
հաղթանակ:



1980-ական թթ. վերջին, երբ արդեն սոցիալիստական ճամբարն 
անկում էր ապրում, Լեհաստանի ղեկավարությունն ստիպված 
բանակցություններ սկսեց «Համերաշխության» և մյուս 
ընդդիմադիրների հետ, ինչը հայտնի է «Կլոր սեղան» անունով: Դրա 
արդյունքը եղան 1989թ. ընտրությունները, որոնք, ըստ էության, 
ժողովրդավարական էին, չնայած որոշ պայմանների, որոնք 
ապահովեցին կառավարող կուսակցության գերակշռությունը 
խորհրդարանում:

Ընտրություններում «Համերաշխությունը» հասավ տպավորիչ 
հաջողությունների և մինչև օգոստոսի վերջը ձևավորեց կառավարող 
դաշինք: 1990թ. դեկտեմբերին Լ. Վալենսան ընտրվեց երկրի 
նախագահ: 

1989թ. հետո «Համերաշխությունը» վերադարձավ իր հիմնական 
արհմիութենական գործունեությանը, սակայն 1996թ. նրա 
ակտիվիստներն ստեղծեցին «Համերաշխության նախընտրական 
ակցիա» քաղաքական միավորումը, որը 1997թ. խորհրդարանական 
ընտրություններում տարավ հաղթանակ,  բայց հաջորդ 2001թ. 
ընտրություններում պարտվեց և փաստացի հեռացավ քաղաքական 
ասպարեզից:

«Համերաշխության» երևան գալը նշանակալի եղավ ոչ միայն 
Լեհաստանի, այլև ողջ արևելյան խմբավորման համար, քանի 
որ այն սոցիալիստական երկրներում հանդիսացավ առաջին 
հակակոմունիստական զանգվածային միավորումը:

Տե՛ս նաև Ընդդիմություն, Ժողովրդավարություն, Ամբողջատիրություն:

Հայրենասիրություն 
Հայրենասիրությունը (պատրիոտիզմ) բարոյական և քաղաքական 
սկզբունք է, որի էությունը սերն է Հայրենիքի նկատմամբ և 
պատրաստակամությունը՝ զոհելու սեփական շահերը Հայրենիքի 
շահերի համար: Հայրենասիրությունը ենթադրում է`հպարտություն 
հայրենիքի ձեռքբերումներով և մշակույթով, ցանկություն պահպանել 
նրա բնորոշ գծերը և մշակութային առանձնահատկությունները, 
ինքնանույնացում ազգի մյուս անդամների հետ, հայրենիքի 
և ազգի շահերի պաշտպանություն: Ունենալով ընդհանուր 
ծագում, իր էությամբ հայրենասիրությունը բավական նման 
է ազգայնականությանը, սակայն նրանից տարբերվում է իր 
պակաս քաղաքականացվածությամբ ու գաղափարախոսական 
միտվածությամբ: Հայրենասիրության պատմական հիմքն է` 
դարերով և հազարամյակներով ամրագրված առանձին պետության 



գոյությունը, հայրենի հողին կապվածության ձևավորումը, լեզուն, 
ավանդույթները: Ազգի և ազգային պետության ձևավորման 
շրջանում հայրենասիրությունը դառնում է ազգային գիտակցության 
բաղկացուցիչ մասը:

Ընդհանուր առմամբ, հայրենասիրությունը հատուկ զգացմունքային 
վերաբերմունքն է նախնիների Երկրի, նրա ժողովրդի, մշակույթի, 
լեզվի ու ավանդույթների նկատմամբ: Այդուհանդերձ, տարբեր են 
հայրենասիրության ընկալումներն անհատական մակարդակով. 
հայրենիքի նկատմամբ միևնույն զգացմունքային կապվածությունը 
ունեցող և արտահայտող մարդկանց մի մասն իրեն կարող է 
հայրենասեր համարել, մյուս մասը՝ չհամարել:

Հայրենասիրության երևույթը գիտականորեն ուսումնասիրած Ստ. 
Նաթանսոնը սահմանում է հայրենասիրությունը որպես

•	 հատուկ վերաբերմունք սեփական երկրի նկատմամբ,

•	 երկրի հետ անձնական ինքնանույնացում,

•	 հատուկ հոգատարություն սեփական երկրի բարեկեցության 
նկատմամբ,

•	 անձնազոհության պատրաստակամություն երկրիդ 
բարեկեցությանը   նպաստելու համար:

Որոշ մասնագետներ գտնում են, որ հայրենասիրությունը հայրենիքի 
հետ կապվածության բնական և համարժեք արտահայտումն է, 
յուրօրինակ շնորհակալության արտահայտություն, որ դու ապրել 
ես այդ հողի վրա, օգտվել նրա բարիքներից, ապրել քո ազգի մեջ, քո 
երկրի օրենքների հովանու ներքո: Այլ մասնագետներ էլ կարծում են, 
որ հայրենասիրությունը ոչ միայն բարոյականության մի մասն է, այլև 
դրա հիմքը:

Տե՛ս նաև Հայրենիք, Մայրենի լեզու, Մշակույթ, Արժեք, Ազգ, 
Ինքնություն, Ազգայնականություն:

Հայրենիք
Հայրենիքն ազգի կամ էթնոսի բնօրրանն է, որտեղ այն ձևավորվել 
է իր լեզվով, մշակույթով ու կենցաղով, հասարակական և 
պետական կառուցվածքով, արարել ու սերնդափոխվել է, ստեղծել և 
հաջորդ սերունդներին է ժառանգել քաղաքակրթական արժեքներ: Այդ 
հասկացությունն ունի աշխարհագրական և հոգևոր իմաստ: Առաջին 
իմաստով՝ հայրենիքն այն տարածքն է, որը պատմականորեն 

»Անհայրենասէր ժողովուրդը, եթէ 
այսօր չէ, անհայրենիք կը դառնայ 
վաղը:»:
Գարեգին Նժդեհ (1886-1955 թթ.), 
հայ պետական, ռազմական գործիչ, 
իմաստասեր

«Սերն առ Հայրենիք քաղաքակիրթ 
մարդու առաջին արժանիքն է:»:
Նապոլեոն Ա Բոնապարտ (1769-1821 
թթ.), ֆրանսիական զորավար և 
պետական գործիչ



պատկանում է տվյալ էթնոսին, իսկ հոգևոր տեսակետից՝ այն 
բնատարածքն է, որը տվյալ էթնոսի անհատներն ընկալում են որպես 
իրենց էթնիկ ինքնության անքակտելի մաս: Այս իմաստով՝ ազգը և 
հայրենիքը միասնականանում են: 

Հայրենիքն աղերսվում է նախնիների հետ, կրելում զգայական 
ենթատեքստ՝ ենթադրելով հայրենիքի հանդեպ սեր, պարտքի 
գիտակցում և նվիրվածություն՝ հայրենասիրություն: 

«Հայրենիք», «պետություն», «ծննդավայր» հասկացություններն ունեն 
տարբեր բովանդակություն: Մարդը կարող է ծնվել (ծննդավայր) 
ու ապրել (բնակավայր) իր հայրենիքից դուրս, լինել ոչ իր հայրենի 
պետության քաղաքացին: Այդուհանդերձ, նրա հայրենիքն իր 
նախահայրերի բնօրրանն է: Այս կապի աղավաղումը հանգեցնում 
է ազգային ինքնագիտակցության երկփեղկման, որն էլ տանում է 
ուծացման և ձուլման օտար հանրությունների մեջ: 

Հայերի հայրենիքը պատմական Հայաստանն է՝ Հայկական 
լեռնաշխարհը (շուրջ 400 հզ. կմ2), որն օտար նվաճումների և 
պատերազմների արդյունքում այսօր բաժանված է մի քանի 
պետությունների միջև: XX դ. վերջին հնարավոր եղավ ազատագրել 
հայոց հայրենիքի բեկորներից մեկը՝ Արցախը: 

Ազատագրական պատերազմները, որոնց շնորհիվ ազատագրվում 
է Հայրենիքը, սովորաբար կոչվում են հայրենական պատերազմներ, 
հայրենի բռնագրավված տարածքների ազատագրումը՝ 
հայրենատիրում: Այդ տարածքների ազատագրման պայքարը 
կոչվում է ազգային-ազատագրական պայքար: Կորսված հայրենիքի 
ազատագրումը յուրաքանչյուր ազգային-էթնիկ հավաքականության 
համար կենաց և մահու խնդիր է: 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը սահմանում 
է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է օրենքով 
հաստատված կարգով մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանությանը: 

«Մեր հայրենիք» է կոչվում նաև Հայաստանի Հանրապետության 
օրհներգը: 

«Հայրենիք» շքանշանը Հայաստանի բարձրագույն շքանշանն է, 
նրանով պարգևատրվում է Հայաստանի Ազգային հերոսը:

Տե՛ս նաև Հայրենասիրություն, Ազգայնականություն, 
Ցեղասպանություն, Էթնիկ զտումներ:

Հայկական բարձրավանդակն է 
Հայոց պատմության գլխավոր 
թատերավայրը, և դա է պատկերվում 
ու զգացվում իբրև մեր ամբողջական 
հայրենիք՝ անկախ ազգագրական 
պայմաններից և ժամանակների 
քաղաքական սահմանագծումներից:
Հայկ Ասատրյան (1900-1956 թթ.), հայ 
հասարակական-քաղաքական գործիչ, 
փիլիսոփա



Հանդուրժողականություն
Հանդուրժողականությունը (տոլերանտություն) (լատ. tolerantia 
– համբերել, հանդուրժել) համբերատար, հանդուրժողական 
վերաբերմունք է «այլ», «ուրիշ», «օտար» կենսաձևի, վարքի, 
հավատալիքների, համոզմունքների, արժեքների, կողմնորոշումների, 
կարծիքների և դիրքորոշումների նկատմամբ: Մի շարք լեզուներում 
«հանդուրժողականությունը» (տոլերանտ լինելը) և «համբերությունը» 
համարժեքներ են: Այն հարակից է շրջապատող իրականության 
ինչ-որ երևույթի նկատմամբ ներողամտություն ցուցաբերելուն, 
չընդդիմանալուն, նրա գոյությունն ու դրա իրավունքն ընդունելուն: 
Սակայն, ի տարբերություն «համբերելուն», հանդուրժողականությունը 
ենթադրում է անձի կողմից պատրաստակամություն՝ ընդունելու 
այնպիսի վարքը կամ համոզմունքները, որոնք տարբերվում են 
սեփականից, անգամ եթե նա դրանց հավանություն չի տալիս կամ 
դրանց հետ համաձայն չէ:

ՅՈւՆԵՍԿՕ-յի 1995 թ. Հանդուրժողականության սկզբունքների 
հռչակագրի համաձայն, հանդուրժողականությունը մեկնաբանվում 
է որպես քաղաքացիական հասարակության արժեք ու 
սոցիալական նորմ, որն արտահայտվում է. 1. այդ հասարակության 
բոլոր անդամների իրավունքի մեջ՝ լինել տարբեր, 2. տարբեր 
դավանանքների, քաղաքական, էթնիկական և այլ սոցիալական 
խմբերի միջև կայուն ներդաշնակության ապահովման մեջ, 3. 
տարատեսակ ազգային մշակույթների, քաղաքակրթությունների 
բազմազանության նկատմամբ հարգանքի մեջ, 4. ինչպես նաև այն 
մարդկանց ընդունելու և համագործակցելու մեջ, ովքեր տարբերվում 
են արտաքին տեսքով, լեզվով, համոզմունքներով, սովորույթներով ու 
հավատալիքներով:

ՄԱԿ Կանոնադրության մեջ հանդուրժողականությունը 
մեկնաբանվում է որպես համբերատարություն, ընկալունակություն 
ցուցաբերել և ապրել միասին, խաղաղության մեջ, ինչպես 
բարիդրացիներ: Սա ունի ոչ միայն սոցիալական երանգավորում, 
այլև դիտարկվում է որպես հաջող սոցիալականացման պայման, որն 
արտացոլվում է մարդու ունակության մեջ՝ ներդաշնակելու ինչպես 
ինքն իր, այնպես էլ` շրջապատողների հետ:

Հանդուրժողականության երևույթն ուսումնասիրվում է 
սոցիոլոգիայի շրջանակներում: Այն նույնական չէ անտարբերության 
հետ, ինչպես նաև չի նշանակում այլ աշխարհայացքի կամ 
կենսակերպի պարտադրանք, այլ ենթադրում է այլ մարդկանց 
իրավունքի առկայություն՝ ապրել սեփական աշխարհայացքին ու 
արժեհամակարգին համապատասխան: Հանդուրժողականությունը 
չի ենթադրում հանդուրժել անարդարությունը, հրաժարվել սեփական 
համոզմունքներից, զիջել սեփական մոտեցումները կամ պարտադրել 

ՅՈւՆԵՍԿՕ-յի 
Հանդուրժողականության 
սկզբունքների հռչակագիրը, 
տե՛ս`http://www.unesco.org/
webworld/peace_library/UNESCO/
HRIGHTS/124-129.HTM



դրանք ուրիշներին: Այն պարզապես հարգանք է այլ մարդկանց 
կենսակերպի, համոզմունքների նկատմամբ, դրանց գոյության 
ու գոյության իրավունքի ընդունում՝ անկախ դրանց նկատմամբ 
սեփական, անձնական դիրքորոշումից:

Հանդուրժողականությունը դիտարկվում է որպես սոցիալական 
արժեք, որն ընկած է մարդու իրավունքների, ազատությունների 
և անվտանգության հիմքում: Այդպիսի գիտակցման ձևավորումը 
հաճախ կապվում է հումանիստական իդեալների հետ: Մի 
շարք մասնագետների կարծիքով, հանդուրժողականությունը 
քաղաքակրթական փոխհամաձայնության նորմ է մրցակցող 
մշակույթների միջև, որն ապահովում է բազմազանությունը, բնական 
իրավունքը՝ լինել տարբերվող:

Սոցիոլոգիայի շրջանակներում հանդուրժողականություն երևույթն 
առավել հաճախ ուսումնասիրվում է գենդերային, ռասայական, 
ազգային, կրոնական, սեռական, քաղաքական, դասակարգային, 
ֆիզիկական, կրթական չափումներով:

Տե՛ս նաև Այլատյացություն, Հումանիզմ, Ռասայականություն:

Հանրապետություն

Հանրապետությունը պետական կառավարման ձև է, որում 
բարձրագույն պետական իշխանությունը պատկանում է որոշակի 
ժամկետով ժողովրդի կողմից ընտրված մարմիններին, որոնք 
պատասխանատու են ընտրողների առջև։ 

Հանրապետությունները լինում են՝ խորհրդարանական և 
նախագահական։ Դրանք տարբերվում են իրարից նրանով, թե 
պետական իշխանության բարձրագույն մարմիններից ո՞վ է 
կազմում կառավարությունը՝ խորհրդարա՞նը, թե՞ նախագահը, 
և նրանցից ո՞ւմ՝ առջև է պատասխանատու կառավարությունը։ 
Եթե հանրապետությունում կառավարությունը կազմավորվում 
է ընտրություններում հաղթած կուսակցության կողմից կամ 
ընտրվում է խորհրդարանի կողմից և հաշվետու, պատասխանատու 
է նրա առջև (խորհրդարանը կարող է անվստահության քվե հայտնել 
կառավարությանը), ապա այն խորհրդարանական է։ Այդպիսին 
էր, օրինակ, Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, այդպիսին 
են Իտալիան, Ավստրիան։ Եթե հանրապետությունում նախագահն 
է կազմում կառավարությունը և վերջինս իր գործունեության 
համար հաշվետու և պատասխանատու է նախագահի առջև, ապա 
հանրապետությունը նախագահական է։ Այդպիսի հանրապետության 
դասական օրինակը ԱՄՆ-ն է։

Կա ռա վար ման հան րա պե տա կան 
ձևն ա ռա ջա ցել է Հին աշխարհի պե-
տութ յուն նե րում։ Ժո ղովր դա վա րա կան 
Ա թե նա կան հան րա պե տութ յու նում 
պե տութ յան մար մին ներն ընտր վում 
էին Ա թեն քի լիի րավ քա ղա քա ցի նե րի՝ 
ժողովրդական ժողովի կող մից, որը 
բարձրագույն և օրենսդիր մարմինն 
էր։։

1. Ի՞նչ է պատասխանատու 
կառավարությունը։
2. Ի՞նչպիսին էր կառավարման 
ձևը Հայաստանում խորհրդային 
տարիներին։

Ինչքանո՞վ է խորհրդարանական 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարման ձևը։
Նախագահի կողմից կազմավորվող 
կառավարությունը հաշվետու և 
պատասխանատու է նաև Ազգային 
ժողովի առջև։ Օրինակ՝ նա իրավասու 
է պատգամավորների ընդհանուր 
թվի ձայների մեծամասնությամբ 
ցանկացած պահին անվստահություն 
հայտնել կառավարությանը։



Կան նաև խառը կառավարման հանրապետություններ, որոնցում 
զուգակցված են և՛ նախագահական, և՛ խորհրդարանական 
հանրապետություններին բնորոշ գծերը։ Այդպիսին է մեր 
հանրապետությունը։ 

Հանրաքվե
Հանրաքվեն պետական և հասարակական գործերի 
ժողովրդավարական կառավարման բարձրագույն, հիմնարար ձևն է, 
որի դեպքում քաղաքացիները, ուղղակիորեն արտահայտելով իրենց 
կամքը, քվեարկության միջոցով ընդունում են որոշումներ պետական, 
հասարակական և տեղական նշանակության կարևոր հարցերով։ 
Հանրաքվեներն անցկացվում են քաղաքացիների կողմից այս կամ 
այն ակտն ընդունելու (չընդունելու) կամ պետական կառավարման, 
ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
գործողություններին հավանություն տալու (չտալու) նպատակով։ 
Համաժողովրդական հանրաքվեները կարող են իրականացվել 
էական նշանակություն ունեցող հարցերով, օրինակ՝ պետության 
արտաքին քաղաքականության որոշման (Եվրամիության մեջ մտնելու 
հարցով), երկրի ներքին կյանքի և կառավարման կատարելագործման 
հարցերով։ 

Հանրաքվեները, ինչպես և ընտրությունները, անցկացվում են 
համընդհանուր, հավասար, ուղղակի և ազատ սկզբունքներով, 
գաղտնի քվեարկությամբ։ Որպես կանոն, հանրաքվեի անցկացման 
նախաձեռնությունը կարող է ելնել կա՛մ պետական մարմիններից 
(խորհրդարան, նախագահ), կա՛մ քաղաքացիներից։ Հանրաքվեի 
դրվող հարցերի ձևակերպումը չպետք է կրի կողմնորոշիչ բնույթ և, 
սովորաբար, նախատեսում է հաստատող («այո») կամ մերժող («ոչ») 
պատասխան։

Հայաստանի պատմության 
ընթացքում առաջին անգամ 
1995 թ. հուլիսի 5-ին անցկացվեց 
սահմանադրական հանրաքվե։ 
Ակտիվ ընտրական իրավունք 
ունեցող 2.189.804 քաղաքացիներից 
հանրաքվեին մասնակցեց 1.217.531 
մարդ (քվեարկության իրավունք 
ունեցողների 55,66 տոկոսը)։ Ընդ որում 
828.370-ը պատասխանեցին «այո՛» 
և միայն 349.721-ը՝ «ո՛չ»։ Անվավեր 
ճանաչվեց 39.440 քվեաթերթիկ։

Ինչպե՞ս և ո՞ւմ կողմից է գումարվում 
սահմանադրական հանրաքվե 
Հայաստանում։

Որո՞նք են հանրաքվեի տեսակները 
ըստ առարկայի։
 Ըստ առարկայի, այսինքն` ըստ 
քվեարկության դրված հարցերի` 
հանրաքվեները լինում են՝ ա) 
սահմանադրական. քվեարկվում 
են սահմանադրության 
կամ սահմանադրական 
փոփոխությունների նախագծերը, 
բ) օրենսդրական. քվեարկվում է 
օրինագիծ կամ գործող օրենքի 
փոփոխության նախագիծ, գ) 
արտաքին քաղաքական. քվեարկվում 
են արտաքին քաղաքականության 
կարևորագույն հարցեր։



Հանրային ծառայություն
Հանրային ծառայությունը պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին օրենքներով վերապահված 
խնդիրների ու գործառույթների իրականացմանն ուղղված 
մասնագիտական գործունեություն է։ Հանրային ծառայության 
ընդունվելու իրավունքը պետության քաղաքացիների քաղաքական 
իրավունքներից է։ Հանրային ծառայության տեսակներ են՝ պետական 
ծառայությունը, քաղաքացիական աշխատանքը, ծառայությունը 
տեղական ինքնակառավարման համակարգում։ 

Պետական ծառայությունը հանրային ծառայության հիմնական 
տեսակն է, որն իր հերթին լինում է քաղաքացիական ծառայություն 
(օրինակ՝ կառավարության աշխատակազմում), դատական 
ծառայություն, հատուկ ծառայություններ (զինված ուժեր, 
ոստիկանություն, մաքսային և այլն), դիվանագիտական ծառայություն 
և այլն։ Անձը, որն անցնում է պետական ծառայության կոչվում է 
պետական ծառայող։ 

Քաղաքացիական աշխատանքը պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված առանձին 
խնդիրների ու գործառույթների իրականացումն է վարձու 
աշխատողների միջոցով։ Այս տեսակի հանրային գործառույթներ 
իրականացնող անձը քաղաքացիական աշխատող է։

Հանրային հեռուստատեսություն
Հանրային հեռուստատեսությունը հեռուստահաղորդման 
կազմակերպման միջոց է, որը հենվում է սեփականության յուրահատուկ 
ձևի վրա: Ըստ էության, հանրային հեռուստատեսությունը չի 
պատկանում ո՛չ պետությանը, ո՛չ էլ անհատներին կամ մասնավոր 
կազմակերպություններին, այլ հանդիսանում է հանրության, 
հասարակության սեփականությունը: Դա նշանակում է, որ 
դրա կառավարումն իրականացնում է ճանաչված և հարգված 
հասարակական գործիչներից կազմված խորհուրդը, ինչը պետք է թույլ 
տա, որպեսզի իրականացվի առավելագույնս հավասարակշռված 
հեռուստածրագրային քաղաքականություն:

Որոշ երկրներում (օրինակ՝ Ճապոնիայում) հանրային 
հեռուստատեսությունը, ինչպես նաև ռադիոն լինում են 
բաժանորդային, այսինքն՝ հեռուստահաղորդումների կամ 
ռադիոհաղորդումների սպառող քաղաքացիները բաժանորդային 
վճար են մուծում: Այլ երկրներում (օրինակ՝ ԱՄՆ-ում) հանրային 
հեռուստաընկերությունները գոյատևում են գերազանցապես 
հանգանակությունների և գրանտների հաշվին: Հայաստանում այդ 

Քաղաքացին, իր մասնագիտական 
գիտելիքներին և աշխատանքային 
ունակություններին 
համապատասխան, իրավունք ունի 
ընդունվելու հանրային ծառայության 
(ծառայության պետական 
մարմիններում և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում), 
քաղաքացիական աշխատանքի։ 

Քաղաքացիների կողմից հանրային 
մարմիններում կատարվող 
աշխատանքն ինչո՞ւ է կոչվում 
ծառայություն ։ 

Ի՞նչպես է գործում քաղաքացու 
հանրային ծառայության իրավունքը։
Այն ինքնաբերաբար չի գործում։ 
Նախ, անձը պետք է ունենա 
հանրային ծառայության պաշտոններ 
զբաղեցնելու իրավունք։ Օրինակ՝ 
քաղաքացիական ծառայության 
իրավունք ունի 18 տարին լրացած 
յուրաքանչյուր Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացի, 
ով համապատասխանում է 
տվյալ պաշտոնի անձնագրին 
և տիրապետում է հայերենին։ 
Այնուհետև քաղաքացին պետք է 
մասնակցի պաշտոն զբաղեցնելու 
մրցույթին և անցնելու դեպքում 
նշանակվի պաշտոնի։

Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական ծառայության 
խորհուրդ, տե՛ս http://
ww.cscouncil.am

Գունավոր հեռուստատեսության 
գյուտարարն է Հովհաննես Ադամյանը. 
1925թ.-ին Երևանի համալսարանի 
լաբորատորիայում նա պատրաստել 
և գործողության մեջ է դրել 
«Հեռատես» եռագույն պատկերման 
սարքը: Նրա մշակած եռագույն 
հեռուստատեսությունն առաջին 
անգամ կիրառվել է Լոնդոնում 1928 
թ-ին:

Հայաստանի 
Հեռուստատեսության և ռադիոյի 
ազգային հանձնաժողովի կայք, 
տե’ս`http://www.tvradio.am/ 

Հայաստանի 
հեռուստառադիոընկերության 
խորհրդի կազմը, տե’ս` http://
www.1tv.am/hy/1332172084



ոլորտը ֆինանսավորվում է հիմնականում պետական բյուջեից:

Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային հեռուստատեսային 
և ռադիոհեռարձակման քաղաքականությունը կարգավորվում 
է Հայաստանի հեռուստառադիոընկերության խորհուրդը և 
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը:

Հանցագործություն
Հանցագործությունը իրավախախտման տեսակ է: Հանցագործություն 
է համարվում մեղավորությամբ կատարված, հանրության համար 
վտանգավոր այն արարքը, որ նախատեսված է քրեական օրենսգրքով: 

Հանցագործությունը կարող է լինել արգելքների չպահպանում, 
պարտականությունների չկատարում, իրավունքների չարաշահում: 
Հանցագարծություն հանդիսացող արարքների շրջանակը 
սահմանված է միայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում: Հանցագործությունը վարքագիծ (արարք) է: Հանցանք 
չեն կարող լինել մտքերը, զգացումները, քանի դեռ դրանք չեն 
արտահայտվել ինչ-որ գործողությամբ կամ անգործությամբ: 
Գործողությունը կարող է արտահայտվել նաև խոսքերի 
արտահայտմամբ (հակահասարակական բռնի արարք կատարելու 
կոչը): Անգործություն է, երբ սուբյեկտը պետք է կատարեր որոշակի 
գործողություն, սակայն չի կատարել (բժշկի կողմից հիվանդին 
օգնություն ցույց չտալը): 

Հանցագործությունը մեղավորությամբ կատարված արարք է: 
Անհատն իր կամքով է իրավաչափ վարվում կամ հանցանք գործում: 
Եթե նա ընտրել է երկրորդը՝ առկա է հանցագործություն, որում նա 
ունի մեղք: Մեղքն անձի հոգեբանական վերաբերմունքն է սեփական 
վարքագծի և նրա հետևանքների նկատմամբ, որում արտացոլված են 
նրա բացասական և թեթևամիտ վերաբերմունքը հասարակության և 
պետության  շահերի, այլ անձանց իրավունքների նկատմամբ: Եթե 
չկա մեղք, ուրեմն չկա հանցագործություն: Տարբերում են մեղքի երկու 
ձև` դիտավորություն և անզգուշություն:

Տե՛ս նաև Քրեական օրենսգիրք:

Անզգուշությունը որպես մեղքի 
ձև լինում է ինքնավստահություն 
և անփութություն: Օրինակ՝ եթե 
վարորդը գիտակցաբար դուրս է գալիս 
երթևեկության տեխնիկապես անսարք 
մեքենայով, թեթևամտորեն  հույս 
ունենալով խուսափել վթարից, բայց 
վթարը տեղի է ունենում, ապա առկա 
է մեղքն ինքնավստահության ձևով: 
Անփութությամբ մեղքը տեղի ունի, 
երբ վարորդը մինչև երթևեկության 
դուրս գալը չի ստուգում մեքենայի 
տեխնիկական վիճակը, իսկ 
մեքենան իրականում անսարք էր, 
որի հետևանքով տեղի է ունենում 
ավտովթար:

Ի՞նչ է դիտավորությունը որպես 
մեղքի ձև։ 
Ո՞ր արարքներն են համարվում 
հանրության համար վտանգավոր։

Ովքե՞ր կարող են լինել 
հանցագործության սուբյեկտ և կրել 
պատասխանատվություն։ 
Հանցագործություն է համարվում 
մեղսունակ և որոշակի տարիքի 
հասած անձի անօրինական 
արարքը: Մեղսունակությունն 
օրենքով ճանաչված 
ընդունակությունն է գիտակցելու 
իր արարքների նշանակությունն 
ու հետևանքները և դրանց համար 
կրել պատասխանատվություն: 
Հոգեկան հիվանդը, որ զուրկ է նման 
հատկություններից, չի կարող դիտվել 
իբրև հանցագործ: Հանցագործության 
համար պատասխանատվությունը 
վրա է հասնում 16 տարեկանից, իսկ 
որոշ ծանր հանցագործությունների 
համար՝ նաև 14 տարեկանից:



Հանցափորձ 
Հանցափորձ է համարվում ուղղակի դիտավորությամբ կատարված 
այն գործողությունը (անգործությունը), որն անմիջականորեն ուղղված 
է հանցանք կատարելուն, սակայն հանցագործությունն ավարտին չի 
հասցվել հանցավոր անձի կամքից անկախ հանգամանքներով։

Որպես արարք հանցափորձը հանրորեն վտանգավոր է և պատժելի։ 
Դրա առանձնահատկությունն այն է, որ հանցանքը մինչև վերջ 
չի հասցվում հանցափորձ կատարող սուբյեկտից անկախ 
պատճառներով։ Օրինակ՝ փորձն արված է անպետք օբյեկտով. զենքը 
չի կրակել, թույնը, որով թունավորել է որակազրկված էր։ Հնարավոր 
է, որ սուբյեկտը բոլոր հանցավոր գործողությունները կատարել է, 
բայց հետևանքը, օրինակ` մահը վրա չի հասել։ 

Պետությունների քրեական-իրավական համակարգերի մեծ 
մասում հանցափորձը մեկնաբանվում է որպես հանցագործության 
իրականացման սկիզբ: Հանցափորձը պետք է տարբերել 
հանցագործությանը նախապատրաստվելուց: Մայրցամաքային 
իրավունքի շրջանակներում նախապատրաստումը հանցափորձից 
տարբերվում է հետևյալ կերպ. նախապատրաստվելիս մեղադրյալի 
կողմից իրականացրած գործողությունները չեն համարվում վնաս 
պատճառելու համար բավարար: Հանցափորձն առկա է միայն այն 
պահից, երբ մեղադրյալն սկսում է այնպիսի գործողություններ, որոնք 
նա համարում է անհրաժեշտ ու բավարար հանցագործությունն 
ավարտին հասցնելու համար: 

Հանցափորձերը լինում են ավարտված և անավարտ: Այսպիսի 
տարանջատման գլխավոր չափանիշը` հանցագործության արդյունքի 
ապահովման համար իր գործողությունների բավարար լինելու մասին 
սուբյեկտի պատկերացումներն են: 

Ավարտված է համարվում այն հանցափորձը, որի ժամանակ 
մեղավորը համոզված է, որ ինքն արել է անհրաժեշտ ամեն ինչ, 
որպեսզի ավարտին հասցնի հանցագործությունը, սակայն այն 
հանցավոր եզրահանգման չի հասել իրենից անկախ հանգամանքների 
պատճառով: 

Անավարտ համարվում է այն հանցափորձը, որի դեպքում 
մեղադրյալն իրենից չկախված պատճառներով չի իրականացրել 
այն բոլոր գործողությունները, որոնք, ըստ նրա, անհրաժեշտ էին 
հանցագործությունը եզրափակելու համար: 

Տարբերակվում է նաև անօգուտ հանցափորձը, որի դեպքում 
հանցագործությունը ավարտին չհասցնելու պատճառը գործող 
անձի փաստացի սխալն է` օբյեկտի կամ հանցագործության 
իրականացման միջոցների հարցում: Անօգուտ հանցափորձի 

1. Ի՞նչ է ուղղակի դիտավորությունը։
2. Ի՞նչ է հանցագործության 
նախապատրաստությունը։ 

 Ինչո՞վ են տարբերվում հանցափորձը 
և հանցագործի կամովին հրաժարվելը։
Հանցագործի հանցանքի 
կատարումից կամովին հրաժարման 
դեպքում անձն իր կամքով 
դադարեցնում է հանցագործության 
նախապատրաստումը, կամ 
հանցափորձը, կամ անմիջականորեն 
հանցանք կատարելուն ուղղված 
արարքը՝ գիտակցելով, որ ինքը 
հնարավորություն ունի ավարտին 
հասցնելու հանցագործությունը։ 
Մինչդեռ, հանցափորձի դեպքում, 
անձն ուղղակիորեն չի կարողանում 
դա հասցնել մինչև վերջ։



ժամանակ օբյեկտին վնաս հասցնելու հնարավորությունը բացառվում 
է՝ հանցագործության առարկայի, տուժողի հատուկ որակների 
շնորհիվ կամ նրա բացակայության պատճառով (օրինակ` եթե անձը 
գողության նպատակով  բացել է  չհրկիզվող պահարանը, սակայն 
պարզվել է, որ դրանում գումար չկա):

Անօգուտ միջոցներով հանցափորձ կատարող անձը, այդ մասին 
չգիտակցելով, օգտագործում է այնպիսի առարկաներ, որոնք չեն կարող 
հանգեցնել իրեն ցանկալի հանցավոր արդյունքին (օրինակ` փորձում 
է սպանություն գործել`օգտագործելով ձեռքի նռնակ`չիմանալով, որ 
այն ուսումնական է):

Տե՛ս նաև՝ Հանցագործություն:

Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն
Հասարակական կարծիքը հասարակական գիտակցության գոյության 
յուրահատուկ եղանակ է, զանազան սոցիալական խմբերի, մարդկանց 
միավորումների, ոչ պաշտոնական զանգվածային գիտակցության ձև, 
որի մեջ արտահայտվում է նրանց վերաբերմունքը հասարակական 
կյանքի իրադարձությունների կամ երևույթների, ինչպես նաև 
հասարակական-քաղաքական ինստիտուտների, անհատների 
գործունեության նկատմամբ: 

Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության մեթոդները 
բազմապիսի են: հաճախ առավել ամբողջական պատկեր 
ստանալու համար միաժամանակ կիրառվում են մի քանի 
մեթոդներ: Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար 
ամենահաճախ կիրառվող մեթոդը սոցիոլոգիական հարցումն է 
իր երկու եղանակներով՝ հարցազրույց և անկետային հարցում: 
Հարցազրույցներն, իրենց հերթին, տարբեր են՝ փորձագիտական, 
որոնք անցկացվում են կոնկրետ խնդրի մասնագետների շրջանում, 
«ֆոկուս խմբեր», որոնցում ներառվում են հասարակության 
հնարավորինս բոլոր խմբերն ու շերտերը ներկայացնող անձինք, 
խորքային, որի միջոցով հարցազրույց անցկացնողը տևական ու 
մանրամասն զրույց է անցկացնում ռեսպոնդենտի՝ հարցվողի հետ: 
Անկետային հարցումները ևս ունեն իրենց տարատեսակները. փակ 
հարցման ժամանակ հարցվողը հարցին պատասխանելու համար 
կարող է ընտրել միայն առաջարկված տարբերակներից, կիսափակ, 
երբ հարցվողը կարող է ընտրել և՛ առաջարկված պատասխաններից, 
և՛ իր սեփական ձևակերպումը տալ, և բաց, որի դեպքում 
արձանագրվում են միայն հարցվողի՝ սեփական ձևակերպումներով 
տրված պատասխանները: 



Զանգվածային սոցիոլոգիական հարցումների կազմակերպումը 
պահանջում է լուրջ նախապատրաստական աշխատանք 
հարցազրուցավարների՝ հարցումն անցկացնողների հետ: 
Նրանք պետք է տիրապետեն մարդկանց հետ շփման մի շարք 
հմտությունների, որպեսզի կարողանան մարդկանց տրամադրել՝ ոչ 
միայն պատասխանելու հարցերին, այլև պատասխանել ազնվորեն:

Հարցումների անկետաները տարբեր են լինում՝ կախված 
ուսումնասիրվող խնդրի բնույթից: Կառուցվածքային տեսանկյունից 
դրանք ունենում են ներածական փոքր հատված, որի նպատակը 
հարցվողին անցկացվող հարցախույզի նպատակի հետ ծանոթացնելն 
է, դրան հաջորդում է բուն խնդրային հարցերի մասը, իսկ վերջում 
նշվում են հարցվողի ժողովրդագրական հատկանիշները՝ սեռը, 
տարիքը, մասնագիտությունը, ազգությունը, զբաղմունքը և այլն:

Հասարակական կարգ
Ցանկացած հասարակության բնորոշ հատկությունը հասարակական 
նորմերի միջոցով իրականացվող կարգավորումն է։ Այս նորմերից են 
իրավական, բարոյական, սովորութային, կրոնական և այլ նորմերը, 
որոնք պարտադիր են հասարակության անդամների համար։ 
Այդպիսով ամեն մի հասարակության մեջ գործում է հասարակական 
նորմերի կենսագործման պահանջ՝ ներկայացված հասարակական 
սուբյեկտներին։ Այդ պահանջն անվանում են կարգապահություն։ 
Հասարակական կարգի, կարգապահության պահանջի 
կենսագործման արդյունքն է` արդեն կարգավորված հասարակական 
հարաբերությունները։ Հետևաբար, հասարակական կարգը 
փաստական հասարակական հարաբերությունների համակարգ է, 
որը հաստատվում է հասարակական (սոցիալական) բոլոր նորմերի 
լրիվ և ճշգրիտ իրականացմամբ և երաշխավորում է հասարակական 
կարգավորման նպատակների կենսագործումը։ 

Հասարակական կարգը, որպես սոցիալական նորմերի պահանջների 
կենսագործում, հասարակության մեջ ստեղծում է անհատների և 
կազմակերպությունների հնարավորությունների երաշխավորված 
համակարգ, սեփական անվտանգության վստահության գիտակցում, 
կարգուկանոն, որոշակիություն, համընդհանուր և հավասար 
կախվածություն հասարակական նորմերից (ներառյալ` օրենքից), այլ 
ոչ թե կամայականություններից ու ապօրինություններից։

Հասարակական կարգը՝ կարգապահության պահանջի կենսագործման 
հետևանքն է։ Եթե սոցիալական բոլոր նորմերի գործողության 
արդյունքում (կարգապահության պահանջի կենսագործմամբ) 
հաստատվում է հասարակական կարգը, ապա իրավական նորմերի 

Հասարակական կարգի և 
բարոյականության դեմ ուղղված մի 
շարք արարքներ առաջացնում են 
քրեական պատասխանատվություն: 
Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքով նախատեսված 
են այնպիսի հանցակազմեր, 
ինչպիսիք ենք՝ Խուլիգանությունը 
(258 հոդված), Ահաբեկչության 
մասին սուտ հաղորդում տալը 
(259 հոդված), Վանդալիզմը (260 
հոդված), Պոռնկագրական նյութեր 
կամ առարկաներ տարածելը (263-րդ 
հոդված), Պատմության և մշակույթի 
հուշարձաններ ոչնչացնելը կամ 
վնասելը (264 հոդված)

1. Ի՞նչ են սոցիալական նորմերը։
2. Ի՞նչ են կամայականությունը և 
ամենաթողությունը։

Ի՞նչ է օրինականությունը։
Օրինականությունը պահանջ 
է` ուղղված հասարակական 
հարաբերությունների 
մասնակիցներին ճշգրիտ` և 
միատեսակ կատարել իրավական 
նորմերի պահանջները։ Համաձայն 
Սահմանադրության ամեն 
ոք պարտավոր է պահպանել 
Սահմանադրությունը և 
օրենքները, հարգել այլոց 
իրավունքները, ազատությունները և 
արժանապատվությունը։ 



գործողության (օրինականության պահանջների կենսագործման) 
արդյունքում՝ հաստատվում է իրավական կարգը։ Իրավական կարգը 
հասարակական կարգի մի մասն է։ 

Հասարակություն 
Հասարակությունը միևնույն աշխարհագրական կամ վիրտուալ 
տարածության մեջ փոխադարձ, մշտական հարաբերությունների 
մեջ գտնվող մարդկանց  սոցիալական մեծ խումբ է, որը 
կառավարվում է միևնույն քաղաքական իշխանությամբ: Լայն 
առումով, դա մարդկանց սոցիալական փոխազդեցության և նրանց 
համակեցության կազմակերպման պատմականորեն հաստատված 
ձևերի ամբողջությունն է: Մարդկային հասարակությունը հաճախ 
անվանում են նաև սոցիում: Այն բնութագրվում է նրանով, որ 
հասարակության անդամներն զբաղեցնում են որոշակի տարածք, 
նրանց միջև առկա է աշխատանքի արտադրական և սոցիալական 
բաժանում: Հասարակությունները կարելի է բնորոշել՝ ելնելով 
տարբեր հատկանիշներից: Օրինակ, ըստ ազգային հատկանիշի՝ հայ, 
ռուսական, գերմանական հասարակություն, ըստ պետականության 
հատկանիշի՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի, ըստ 
մշակույթի, տարածքի և այլն:

Ամերիկացի սոցիոլոգ Է. Շիլզն առանձնացնում է հասարակությանը 
բնորոշ հետևյալ չափանիշները.

•	 հասարակությունը չի հանդիսանում այլ՝ ավելի մեծ համակարգի 
մասնիկ,

•	 ամուսնությունները կնքվում են տվյալ միավորման 
ներկայացուցիչների միջև,



•	 այն համալրվում է հիմնականում այն մարդկանց երեխաների 
հաշվին, որոնք արդեն հանդիսանում են տվյալ հասարակության 
ներկայացուցիչներ,

•	 հասարակությունն ունենում է տարածք, որը նա համարում է իր 
սեփականությունը,

•	 հասարակությունն ունի սեփական անվանում և պատմություն,

•	 հասարակությունն ունի իրեն բնորոշ կառավարման համակարգ,

•	 հասարակությունն «ապրում» է առանձին անհատի կյանքի 
միջին տևողությունից ավելի երկար,

•	 հասարակության անդամներին միավորում է միասնական 
արժեհամակարգը (ավանդույթներ, սովորույթներ, նորմեր, 
օրենքներ, սկզբունքներ` մշակույթը):

Հասարակությունը լինում է բաց և փակ (Կ. Պոպեր): Փակ 
հասարակությանը բնորոշ է սոցիալական ստատիկ կառուցվածքը, 
որի շարժունակությունը սահմանափակ է, աչքի է ընկնում 
ավանդականությամբ, ավտորիտար  գաղափարախոսությամբ: Բաց 
հասարակությանը բնորոշ է դինամիկ սոցիալական կառուցվածը, 
շարժունակության բարձր մակարդակը, նորարարություններին 
հարմարվելու ունակությունը, բազմակարծությունը:

Մարդկային հասարակության հետ կապված կարևորագույն հարցը 
դրա կազմակերպումն է: Հասարակությունները բնորոշվում են 
աստիճանակարգվածությամբ (հիերարխիա), ինքնակարգավորման 
ու ինքնակազմակերպման մեխանիզմների առկայությամբ 
(տարատեսակ հասարակական կազմակերպություններ):

Սոցիալական համակարգի  գործունեությունը և զարգացումը 
ենթադրում է մարդկանց պարտադիր սերնդափոխություն, հետևաբար՝ 
նաև սոցիալական ժառանգականություն, այսինքն, հասարակության 
անդամները սերնդեսերունդ փոխանցում են իրենց գիտելիքներն ու 
մշակույթը: 

Կազմակերպությունների անդամների, նրանց կառավարման 
մեխանիզմների ամբողջությունը բնորոշելու համար հաճախ 
օգտագործում են «ընկերակցություն» կամ «ընկերություն» 
տերմինները: 



Հավասարություն

Այն ենթադրում է արդարացի և անկողմնակալ վերաբերմունք 
մարդկանց նկատմամբ հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում՝ անկախ նրանց սեռից, տարիքից, ազգությունից, 
ռասայից և այլ տարբերիչ հատկանիշներից: Այն նաև ենթադրում է 
գոյություն ունեցող  անհավասար պայմանների վերացում: 

Գնահատումը, առաջխաղացումը և պարգևատրումը պետք է 
հիմնված լինեն բացառապես արժանիքների և տվյալ աշխատանքը 
կատարելու ունակության հիման վրա, սահմանված չափանիշներին 
համապատասխան ։ Հավասարության խրախուսումն օգնում 
է պայքարել նախապաշարմունքների, կարծրատիպերի, 
խտրականության, բռնության և անարդար վերաբերմունքի դեմ, 
աջակցել մարդկանց՝ իրենց ներուժն ամբողջությամբ օգտագործելու, 
աշխատանքային կյանքում բավարարվածության հասնելու համար:

Սոցիալական հավասարությունը հասարակական կարգ 
է, որի ժամանակ հասարակության անդամները միանման 
կարգավիճակ ունեն որոշակի ոլորտներում: Դրա քաղաքական 
ասպեկտը հասարակական ղեկավարման կանոնների 
դիտարկման մեջ է. ընտրություններին մասնակցելու իրավունքը, 
առաջնորդներին որոշելու կանոնները, նրանց իրավունքներն ու 
պարտականությունները, օրենքի առջև նրանց հավասարությունը: 
Դրա փոխարեն, տնտեսական մոտեցումը հավասարության մեջ 
տեսնում է բարիքների բաշխման գործընթացը՝ աշխատանքի 
իրավունքը, ռեսուրսների բաշխումը, հնարավորությունների 
հավասարությունը և այլն:

Տե՛ս նաև Հավասար հնարավորություններ:

Հավասար հնարավորություններ
Հավասար հնարավորություններ – իրավական կատեգորիա 
է, որի համաձայն, բոլոր մարդիկ անկախ տարիքից, ռասայից 
կամ սոցիալական դասից, նույնատիպ իրավիճակներում ու 
հանգամանքներում պետք է ունենան հավասար իրավունքներ` 
հասարակության մեջ ցանկալի դիրքի հասնելու համար, և ոչ ոք 
չպետք է օգտվի հատուկ արտոնություններից։ 

20-րդ դարում այս հասկացությունը կարևոր նշանակություն է ունեցել  
հասարակական բարիքներն առավել հավասար և արդարացի 
բաշխելու հարցում: Հատուկ ուշադրության են արժանացել 
աշխատանքի և կրթության ոլորտում մարդկանց հավասար 
հնարավորությունների ապահովման հետ կապված խնդիրները, 
քանի որ այդ ոլորտներում երկար ժամանակ բազմաթիվ երկրներում 
պահպանվում էին խտրական մոտեցումներ: Մասնավորապես, 



որևէ տեղում աշխատանքի անցնելու կամ որևէ ուսումնական 
հաստատությունում կրթություն ստանալու համար գործում էին 
սեռային, ռասայական, դասակարգային, ունեցվածքային և այլ տիպի 
ցենզեր: 

Հավասար հնարավորությունների հայեցակարգի հիմնական 
գաղափարն այն է, որպեսզի, օրինակ, աշխատանքի անցնեն դրա 
համար համապատասխան որակավորում ունեցող անձինք, այլ ոչ թե 
ընտրությունը կատարվի մարդկանց ծագման, ունեցվածքի, կրոնի, սեռի, 
ազգության, ազդեցիկ կապեր ունենալու կամ նման հատկանիշների 
հիման վրա: Աշխատանքային առաջընթացի հնարավորությունները 
ևս պետք է լինեն հավասար ու ելնեն աշխատողների մասնագիտական 
ու աշխատանքային կարողություններից՝ բացառելով որևէ 
հատկանիշով խտրականություն:
Տե՛ս նաև Հավասարություն:

Հավաքական անվտանգության մասին 
պայմանագրի կազմակերպություն 
Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագիրն ստորագրվել է 
1992թ. մայիսի 15-ին: Դրան ներկայումս մասնակցում են Հայաստանը, 
Բելառուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը և 
Տաջիկստանը: Պայմանագրին սկզբում միացել էին նաև Ադրբեջանը, 
Վրաստանը և Ուզբեկստանը, սակայն հետագայում նրանք դուրս 
եկան դրանից:

Պայմանագրի հիմնարար դրույթը 4-րդ հոդվածն է, համաձայն որի, 
մասնակից-պետություններից յուրաքանչյուրի նկատմամբ ագրեսիան 
դիտարկվում է որպես հարձակում բոլորի վրա, և մասնակիցները 
պարտավորվում են հարձակման ենթարկված պետությանը 
տրամադրել անհրաժեշտ օգնություն, այդ թվում՝ ռազմական: 
2002 թ. պայմանագրի հիման վրա ստեղծվեց Հավաքական 
անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ), 
որի գործունեության հիմնական ուղղություններն են անդամ-
պետությունների արտաքին քաղաքականության համադրումը, 
ռազմական ու ռազմատեխնիկական համագործակցությունը 
և ժամանակակից սպառնալիքներին ու մարտահրավերներին 
դիմակայումը:

2009թ. փետրվարին որոշում կայացվեց` ՀԱՊԿ շրջանակներում 
ստեղծել օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժեր (ՕԱՀՈւ), 
որոնց նպատակը կլինի` անդամ-պետությունների հանդեպ 
ռազմական ագրեսիայի կասեցումը, միջազգային ահաբեկչության 

Հավաքական անվտանգության 
մասին պայմանագրի 
կազմակերպություն (ՀԱՊԿ),  
տե՛ս` http://www.odkb-csto.org/



և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի հատուկ 
գործողությունների անցկացումը, ինչպես նաև բնական ու տեխնածին 
արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացումը:

Տե՛ս նաև ՆԱՏՕ:

Հավաքների ազատություն

Յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ 
անցկացնելու իրավունք։ Այդ իրավունքը միջոց է հանրային 
հիմնախնդիրները քննարկելու, կարծիքներն ազատ արտահայտելու, 
երկրի տնտեսական, քաղաքական և այլ ոլորտների հարցերով 
պահանջներ առաջ քաշելու, իշխանությունների գործունեությանը 
հավանություն տալու կամ դրանից բողոքելու համար։ Հավաքները 
պետք է լինեն խաղաղ, առանց զենքի։ Հրապարակային հավաքների 
անցկացման ձևերն են՝ 

1) ժողով. անցկացվում է որոշակի տեղում, նախապես որոշված 
ժամանակ՝ մարդկանց հուզող հարցերը համատեղ քննարկելու և 
լուծելու համար, 

2) հանրահավաք. հասարակական կարծիքի կազմակերպված 
արտահայտման ձև, որն իրականացվում է նախօրոք որոշված 
ժամանակ և որոշակի վայրում, կոչված է ի հայտ բերելու մարդկանց 
պահանջները, նրանց կարծիքը որևէ հարցի վերաբերյալ, 

3) ցույց. քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական հարցերի 
կապակցությամբ խմբային կամ անհատական կարծիքի 
արտահայտման ձև, որը նույնպես կազմակերպվում և 
անցկացվում է որոշված ժամին, որոշակի տեղում, 

4) երթ. ցույցի տեսակ, որն իրականացվում է նախօրոք որոշված 
երթուղով` քաղաքացիների շարժման միջոցով, 

5) ուղեկալում (պիկետ). խմբի կամ անհատի տեղաբաշխում 
ուղեկալվող օբյեկտի մոտ՝ պաստառների, տեսողական 
քարոզչության այլ միջոցների օգտագործմամբ։

Հանրային հավաքներին մասնակցելու 
իրավունքի սահմանափակումները 
կարող են նախատեսվել միայն 
օրենքով՝ զինված ուժերում, 
ոստիկանությունում, ազգային 
անվտանգության, դատախազության 
մարմիններում ծառայողների, 
դատավորների, սահմանադրական 
դատարանի անդամների համար։
Ինչպե՞ս են անցկացվում հանրային 
հավաքները։

 Հանրային հավաքներն անցկացվում 
են ծանուցողական կարգով. 
կազմակերպիչները կամ նախաձեռնող 
խմբերն այդ մասին ծանուցում են 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին: Որոշակի դեպքերում  
հրապարակային միջոցառումները 
կարող են արգելվել։ Օրինակ, եթե 
դրանց անցկացման մասին նախօրոք 
դիմում չի գրվել, կամ դրանք կարող 
են խախտել հասարակական կարգը, 
վտանգել այլոց իրավունքները։ 



Հարկ
Հարկը պետական-
հ ա ս ա ր ա կ ա կ ա ն  
կարիքների բավարարման 
նպատակով պարտադիր 
և անհատույց վճար է, որը 
գանձվում է ֆիզիկական 
և իրավաբանական 
անձանցից ՝ 
օ ր ե ն ս դ ր ո ւ թ յ ա մ բ              
սահմանված չափերով, 
ժ ա մ կ ե տ ն ե ր ո ւ մ 
և  կարգով։ Օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով 
հարկեր մուծելու պարտականությունը   բ ո լ ո ր ի 
սահմանադրական պարտականությունն է։           

Հարկերը պետական բյուջեի եկամուտի հիմնական աղբյուրն 
են։ Հարկերի տարածված տեսակներից են՝ շահութահարկը, 
եկամտահարկը, ակցիզային հարկը, ավելացված արժեքի հարկը, 
հողահարկը, գույքահարկը և այլն։ 

Շահութահարկ վճարում են իրավաբանական անձինք` 
ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացած շահույթից։ 
Եկամտահարկ գանձվում է ֆիզիկական անձանց եկամուտից 
(աշխատավարձ, քաղաքացիական պայմանագրի կատարումից 
ստացված գումար, հեղինակային վարձատրություն, նվիրատվության, 
օգնության կարգով ստացված գումար և այլ եկամուտներ)։ Հողի 
հարկ գանձվում է հողի սեփականատիրոջից՝ միանվագ մեկ տարվա 
համար։ Գույքահարկը հիմնականում գանձվում է անշարժ գույքի 
համար՝ տուն, կառույց և այլն։ Սակայն այն կարող է գանձվել նաև 
շարժական գույքի համար, օրինակ՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
միջոցի համար՝ ըստ այդ միջոցի շարժիչի հզորության։

Հարկադրանքի մենաշնորհ
Ցանկացած իշխանություն իր կառավարչական գործունեության 
ընթացքում բացի համոզումից, գաղափարաբարոյական 
ներգործությունից, կազամակերպական միջոցներից, կիրառում է նաև 
հարկադրանք։ Հարկադրանքը վարքագծի ընտրության ազատության 
օրինական սահմանափակումն է ուժային ճնշման ճանապարհով։ 
Պետություն ևս կիրառում է օրենքներով թույլատրված, այսինքն՝ 
իրավական հարկադրանք, օրինակ՝ հասարակական կարգը խախտող 
զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներին ջրցան 

Հարկերը վաղնջական  տոհ-
մացեղային կար գե րին ան-
հայտ երևույթ էին։ Պետության 
առաջացմամբ սկսեց բնակչությունից 
հարկեր գանձվել, երբեմն շատ անխնա 
ու դաժան ձևերով։ Արաբական 
աշխարհի որոշ երկրներ իրենց 
քաղաքացիներից հարկեր չեն 
գանձում։ 

1. Ի՞նչ է ավելացված արժեքի հարկը։
2. Ի՞նչ է ակցիզային հարկը։
 Ո՞րն է հարկերի անհրաժեշտությունը։ 

 Ո՞րն է հարկերի անհրաժեշտությունը։ 

Հար կե րի հիմն ա կան կո չումն է՝ երկ րի 
պաշտ պա նութ յան ապահովումը, 
բնակ չութ յան սո ցիա լա կան ա պա-
հո վու մը, կա ռա վար ման ա պա րա տի 
(ծառայողներ, ոս տի կա նութ յուն, 
բան տեր և այլն)  ծախ սե րը փա կե լը։ 
Հար կե րի գո յութ յու նը պայ մա նա-
վոր ված է նրա նով, որ պե տութ յունն 
ընդ հա նուր գոր ծե րը լու ծե լիս` կա րիք 
ու նի ո րո շա կի դրա մա կան, նյու թա կան 
մի ջոց նե րի։

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտե, 
տե՛ս` http://www.petekamutner.am 
Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային ծառայություն, տե՛ս՝ http://
www.taxservice.am



մեքենաների և արցունքաբեր գազի օգտագործմամբ ցրելը, ինչպես 
նաև իրավական պատասխանատվությունը, օրինակ՝ գողության 
համար ազատազրկման դատապարտելը կամ գույքը բռնագրավելը։ 

Արդի ժողովրդավարական հասարակությունում պետությունը 
որպես հանրային իշխանություն ունի հարկադրանքի կիրառման 
մենաշնորհային իրավունք։ Իրավական հարկադրանքը անվանում են 
նաև պետական, որովհետև դրա կիրառման բացառիկ մենաշնորհը 
պատկանում է պետությանը։ 

Պետական հարկադրանքը լիազորված պետական մարմինների ու 
պաշտոնատար անձանց օրինական ներգործությունն է անհատի 
և մարդկանց խմբերի նկատմամբ։ Դրա կիրառման նպատակն է 
բոլորին ստիպել գործել ի շահ պետության և հասարակության։ Եթե, 
օրինակ, անհատը կամավոր չի կատարում ուրիշի սեփականության 
իրավունքը հարգելու իր պարտականությունը, ապա նրան կստիպեն 
դա անելու հարկադրաբար։ 

Հեղափոխություն
Հեղափոխությունը մարդու կենսագործունեության որևէ ոլորտում 
արմատական փոփոխությունն է: Հեղափոխությունը ենթադրում է 
որակական մի վիճակից մյուսին թռիչքաձև անցում՝ իբրև բնության, 
հանրության կամ մտածողության զարգացման կարևորագույն 
օրինաչափության դրսևորում:

Որպես կանոն, հեղափոխություններ տեղի են ունենում ճգնաժամ 
ապրող հասարակություններում: Հեղափոխությունները հանգեցնում 
են տարբեր արդյունքների: Ավելի հաճախ հաղթում են նորի 
կողմնակիցները` ճանապարհ հարթելով բարենորոգումների համար: 
Երբեմն կայանում է փոխհամաձայնություն, երբեմն էլ իշխանություն 
եկած նորերն սկսում են չարաշահել հօգուտ անձնական շահերի: 
Քաղաքագիտական գրականության մեջ հեղափոխությունները 
բաժանվում են երկու հիմնական տիպի՝ սոցիալական և քաղաքական: 
Սոցիալական հեղափոխությունները մի սոցիալ-տնտեսական կարգը 
փոխարինում են մյուսով, իսկ քաղաքական հեղափոխությունները 
փոխարինում են մի քաղաքական կարգը նորով: 

Քաղաքական հեղափոխությունը քաղաքական  գործընթացի 
այնպիսի տեսակ է, որն ուղեկցվում է քաղաքական արմատական 
փոփոխություններով, քաղաքական համակարգի փոփոխմամբ 
կամ նրա այս կամ այն տարրերի վերացմամբ, ինչպես նաև 
կառավարող էլիտայի փոփոխմամբ: Հեղափոխությունը ենթադրում 
է ուժի կիրառում: Քաղաքական հեղափոխության օրինակներ 
են 1789-1799 թթ. Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխությունը, որը 

Հարկադրանքը կարող է լինել 
նյութական, ֆիզիկական, 
հոգեբանական։ Նյութական կամ 
գույքային հարկադրանքի օրինակ է 
տուգանքը, գույքի բռնագրավումը։ 
Ֆիզիկական հարկադրանքն 
ուղղված է անձի ազատության դեմ, 
օրինակ՝ ազատազրկումը, կալանքը։ 
Հոգեբանական հարկադրանքի 
օրինակ է նախազգուշացումը, 
դիտողությունը։

1. Ի՞նչ է համոզումը որպես պետական 
իշխանության իրականացման միջոց։ 
2. Կարո՞ղ է արդյոք հարկադրանք 
կիրառել անհատը։

Ինչո՞ւ են պետական հարկադրանքն 
անվանում իրավական։ 
 Պետական հարկադրանքն ունի ոչ 
թե հայեցողական, այլ իրավական, 
որոշակի բնույթ։ Այն սահմանվում է 
օրենքով, իսկ  կիրառման հիմնարար 
սկզբունքն օրինականությունն է, 
այսինքն՝ օրենքով սահմանված 
հիմքերով, ձևերով և կարգով։ 
Այսպիսով, իրավական պետության 
մեջ պետական հարկադրանքը կարող 
է լինել միայն օրինական։



վերացրեց բացարձակ միապետական իշխանությունը, 1917թ. 
Փետրվարյան հեղափոխությունը Ռուսաստանում, որը ևս վերջ դրեց 
միապետությանը, ինչպես նաև դրան հաջորդած Հոկտեմբերյան 
հեղափոխությունը, որը հիմք դրեց Խորհրդային կառավարմանը: 

Մասնագիտական գրականության մեջ առանձնացվում են նաև 
հեղափոխության այլ տեսակներ:

•	 «Թավշյա հեղափոխություն» - 1989թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր 
ամիսներին Չեխոսլովակիայում տեղի ունեցավ սոցիալիստական 
կարգերի անարյուն  փլուզում՝ պայմանավորված բարենպաստ 
միջազգային իրադրությամբ (Բեռլինյան պատի քանդումը և 
«Վերակառուցումը» ԽՍՀՄ-ում): «Թավշյա հեղափոխություն» 
հասկացությունն, ընդհանուր առմամբ, կիրառվում է առանց 
բռնությունների ուղեկցվող հեղափոխությունը բնութագրելու 
համար:

•	 «Գունավոր հեղափոխություն» հասկացությունը կիրառվում է 
առանց բռնության հեղափոխությունների համար, ինչպես նաև 
որոշ զանգվածային ոչ բռնի բողոքի ակցիաները բնութագրելու 
համար: Դրա օրինակներն են «Վարդերի հեղափոխությունը» 
Վրաստանում, «Նարնջագույն հեղափոխությունը» 
Ուկրաինայում, «Կակաչների հեղափոխությունը» Ղրղզստանում: 

Հեղափոխությունների ընդհանրական բնորոշ հատկանիշներն 
են զանգվածային միտինգները, ցույցերը և գործադուլները, 
որոնք իրականացվում են ընդդիմության կողմից հիմնականում` 
ընտրությունների անցկացումից հետո, որոնց պաշտոնական 
արդյունքների համաձայն ընդդիմությունը պարտված է ճանաչվում: 
Որպես կանոն, այս դեպքերում ընդդիմությունը պնդում է, որ 
տեղի են ունեցել ընտրական խախտումներ: Զանգվածային 
բողոքները հանգեցնում են կա՛մ կրկնակի քվեարկության 
անցկացման (Ուկրաինայում), կա՛մ խորհրդարանական տեղերի 
մի մասի փոխանցման, կա՛մ էլ զանգվածների կողմից իշխանական 
հաստատությունների  գրավման (Հարավսլավիա, Վրաստան, 
Ղրղզստան) և պետության նախկին առաջնորդների փախուստի, որին 
հաջորդում է նոր ընտրությունների անցկացումը: Հեղափոխության 
հաջողության հարցում որոշիչ դեր ունի ուժային կառույցների 
զսպվածությունը (թույլ չտալ արյունահեղություն):

Հեղափոխության յուրահատուկ ձև է պետական հեղաշրջումը: Դա 
իշխանության ներսում փոփոխման այնպիսի տեսակ է, որը, որպես 
կանոն, իրականացվում է տվյալ պահին  գործող սահմանադրական 
և իրավական նորմերի խախտմամբ: Այն հաճախ ուղեկցվում 
է ուժի կիրառմամբ և գործող ղեկավարների մեկուսացմամբ 
(ձերբակալում կամ սպանություն): Ստուգաբանորեն «հեղաշրջումը» 
և «հեղափոխությունը» նույնանում են,  սակայն գործնական 



քաղաքականության մեջ «հեղափոխություն» հասկացությունը 
կիրառվում է մասշտաբային և շարունակական բնույթ կրող  
գործողությունների բնութագրման համար, մինչդեռ «հեղաշրջումը» 
վերագրվում է իշխանության փոփոխման գործընթացին, որի 
հետևանքները, ըստ իրենց մասշտաբների, կարող են և հեղափոխական 
բնույթ չկրել:

Հեղինակային իրավունք
Մարդու աշխատանքի արդյունքներն են նաև գիտական, գրական, 
արվեստի ստեղծագործությունները։ Դրանց նկատմամբ ստեղծողը 
ձեռք է բերում հեղինակի իրավունքներ, անկախ արժանիքներից, 
նշանակությունից, արտահայտելու եղանակից։

Ստեղծագործությունը պետք է արտահայտվի բանավոր, գրավոր 
կամ այլ ընկալելի օբյեկտիվ ձևով։ Ստեղծագործությունը համարվում 
է օբյեկտիվ ձև ունեցող, եթե այն մատչելի է դարձել երրորդ անձանց 
ընկալման համար նաև հրապարակային արտասանության և 
կատարման միջոցով։  Հեղինակային իրավունքի պահպանության 
նշանը կազմված է շրջանակի մեջ վերցված լատիներեն «C» տառից, 
բացառիկ հեղինակային իրավունքները տիրապետողի անունից, 
ստեղծագործության առաջին հրատարակության տարեթվից։   

Հեղինակային ստեղծագործությունը կարող է այլ անձանց կողմից 
օգտագործվել միայն հեղինակի համաձայնությամբ, նրա հետ 
կնքված պայմանագրի հիման վրա։ Օրինակ՝ հրատարակիչը 
գիրքը հրատարակելու համար պետք է հեղինակի հետ 
կնքի հրատարակչության պայմանագիր։ Առանց հեղինակի 
համաձայնության ստեղծագործության այս կամ այն ձևով 
օգտագործումը հեղինակի իրավունքի խախտում է։ 

Հոլոքոստ
Հոլոքոստը (ողջակիզում) նեղ իմաստով 1933-1945 թթ. ընթացքում 
Գերմանիայում և օկուպացված տարածքներում եվրոպական 
հրեաների շարունակական հետապնդումը և ոչնչացումն է հիտլերյան 
Գերմանիայի ու նրա դաշնակիցների կողմից: Լայն իմաստով այն 
հիտլերյան Գերմանիայի կողմից տարբեր էթնիկ և այլ խմբերի 
(հրեաների, գնչուների, միասեռականներ, մասոններ, անհույս 
հիվանդներ) զանգվածային ոչնչացումն է Երրորդ Ռայխի գոյության 
ընթացքում:

Հեղինակի գույքային իրավունքը 
գործում է հեղինակի կյանքի 
ընթացքում և նրա մահից հետո հիսուն 
տարվա ընթացքում։ Այդ դեպքում 
գույքային իրավունքը պատկանում է 
հեղինակի ժառանգներին և անցնում է 
ժառանգաբար։ 

1. Ի՞նչ է համահեղինակությունը։
2. Ի՞նչ է հոնորարը։

 Ո՞րն է ստեղծագործության 
ճակատագիրը` հեղինակի գույքային 
իրավունքի ժամկետի լրանալուց 
հետո։ 
Հեղինակի մահվան օրից սկսած` 
գույքային իրավունքի հիսուն 
տարվա ժամկետն անցնելուց հետո, 
ստեղծագործությունը դառնում 
է հանրային սեփականություն։ 
Սակայն հեղինակության 
իրավունքը, հեղինակի 
անունը, ստեղծագործության 
անձեռնմխելիությունը պահպանվում 
են անժամկետ։

Հայաստանի Հանրապետության 
մտավոր սեփականության 
գործակալություն, տե՛ս` http://www.
aipa.am



Հոլոքոստը, Օսմանյան կայսրությունում Հայերի ցեղասպանության 
հետ միասին, համարվում է 20-րդ դ. ամենահայտնի ցեղասպանության 
օրինակներից մեկը:

Հոլոքոստի բնորոշ գծերն էին.

•	 նպատակամղված փորձը՝ ոչնչացնել հրեաներին, որը 
հանգեցրեց Եվրոպայում հրեաների մոտ 60%-ի, իսկ 
աշխարհում՝ նրանց 1/3-ի ոչնչացմանը,

•	 գնչուների 1/3-1/4-ի ոչնչացումը,

•	 լեհերի 10% ոչնչացումը,

•	 Գերմանիայի սևամորթ բնակչության ամբողջական 
ոչնչացումը,

•	 3 մլն. խորհրդային ռազմագերիների ոչնչացումը,

•	 հոգեկան հիվանդների և անաշխատունակների ամբողջական 
ոչնչացումը համակենտրոնացման ճամբարներում,

•	 մի քանի հազար միասեռականների ոչնչացումը,

•	 մարդկանց ոչնչացման տեխնոլոգիաների պարբերական 
կատարելագործումը,

•	 նվաճված երկրների բնակչության աննախադեպ 
կոտորածները,

•	 հակամարդկային բժշկական փորձարկումներ մարդկանց 
վրա:

Այսօր Հոլոքոստի զոհերի հիշատակին նվիրված տարատեսակ 
շինություններ կան աշխարհի ամենատարբեր վայրերում: Դեռևս 
պահպանվում են նաև այն համակենտրոնացման ճամբարները, 
որտեղ հիտլերյան ռեժիմը պահում, շահագործում, բժշկական փորձեր 
էր կատարում, ապա ոչնչացնում թշնամի հայտարարված մարդկանց:

Տե՛ս նաև Ցեղասպանություն, Եղեռն:



Հուշարձան

Հուշարձանը երկրի, ժողովրդի մշակութային ժառանգության 
մաս կազմող ստեղծագործություն է։ Ըստ տիպաբանական 
առանձնահատկությունների, հուշարձանները բաժանվում են չորս 
հիմնական խմբի՝ հնագիտական, պատմական, ճարտարապետական 
և մոնումենտալ։ Հուշարձաններ են համարվում նաև 
պատմաճանաչողական և պատմագեղագիտական նշանակություն 
ունեցող նմուշները։ Նեղ առումով, հուշարձանը մարդկանց և 
իրադարձությունների հիշատակը հավերժացնող արվեստի 
ստեղծագործություն է (անկախ տիպից, հուշարձանի անհրաժեշտ 
հատկանիշը շրջապատող տարածությունը գեղարվեստորեն 
կազմակերպելն է)։

Հուշարձանների նախատիպեր են եղել մեգալիթյան կառույցներն 
ու դամբարանադաշտերը, կոթողները, բուրգերը և այլն։ 
Հետագա դարաշրջաններում հուշարձանների դեր են կատարել 
դամբարանները, տապանաքարերն ու մահարձանները։

Հուշարձաններ են համարվում պատմականորեն ձևավորված 
տարածքների առանձին շինությունները, կառույցները, (այդ թվում, 
հոգևոր նշանակության հուշարձանները՝ տաճարներ, եկեղեցիներ, 
վանքեր, մատուռներ, զանգակատներ, աղոթատներ, մզկիթներ և 
երկրպագության համար հատուկ ստեղծված այլ կառույցներ), տուն-
թանգարանները, գիտության և տեխնիկայի առարկաները` ներառյալ 
ռազմական տեխնիկան, որոշ առումներով նաև` մարդկության 
գոյության ստորջրյա և ընդերքից հայտնաբերված բոլոր հետքերը:

Հիերարխիա (աստիճանակարգություն)
Հիերարխիան որևէ համակարգի ներսում դրա առանձին օղակների 
միջև ենթադասության (ուղղահայաց) և համադասության 
(հորիզոնական) հարաբերությունների կազմակերպված համալիրն է, 
որը կիրառվում է կառավարման արդյունավետացման նպատակով: 

Մաթեմատիկորեն այն մոդելավորվում է 
ճյուղավորված ծառի տեսքով: Հիերարխիայի 
օղակները կապված են և հարաբերվում 
են միմյանց հետ ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն: Եթե օղակների միջև 
հարաբերություններն ուղղահայաց 
են, ապա դրանք ենթակայական 
են (ղեկավար - ենթակա), իսկ եթե 
հարաբերությունները հորիզոնական 
են, ապա դրանք համարվում են 
համադաս (ղեկավար – ղեկավար, 
ենթակա -ենթակա):  

Հայաստանի (ներառյալ՝ պատմական 
Հայաստանի) տարածքը լի է 
բազմատիպ հուշարձաններով: 
Այստեղ կարելի է հանդիպել 
հուշարձանների բոլոր տեսակներին 
և մեծ թվով: Այդ իսկ պատճառով, 
Հայաստանը հաճախ համարում են 
«թանգարան բաց երկնքի տակ»

Ո՞ր հուշարձանն է խորհրդանշում 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակը: Ո՞ր թվականին, ու՞մ 
կողմից է այն կառուցվել, և ի՞նչ են 
խորհրդանշում դրա տարրերը:

Ո՞ր հուշարձանն է խորհրդանշում 
Արցախը:

Արցախը խորհրդանշող գլխավոր 
հուշարձանը կոչվում է «Մենք ենք, 
մեր սարերը» (հայտնի է նաև «Տատ ու 
պապ» անունով), որը կառուցվել է 1967 
թ.: Քանդակագործ՝ Ս. Բաղդասարյան, 
ճարտարապետ՝ Յու. Հակոբյան:

Հայաստանի պատմական 
հուշարձանները, տե՛ս`
http://www.armenianarchitecture.am

Պետությունները ենթարկվում 
են մի քանի դասակարգումների` 
ելնելով տարբեր սկզբունքներից: 
Ըստ որում, յուրաքանչյուր 
տիպի պետության ներսում նրա 
կառավարման համակարգում 
աստիճանակարգությունը 
տարբերվում է մյուսներից: Օրինակ, 
եթե խորհրդարանական երկրներում 
կառավարության ղեկավարը 
վարչապետն է, ապա նախագահական 
երկրներում՝ նախագահը, եթե 
միապետությունների դեպքում 
պետության ղեկավարը 
միապետն է (թագավորը), 
ապա հանրապետությունների 
դեպքում՝ նախագահը:

Հիերարխիկ ինչպիսի՞ 
հարաբերություններ կան 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարման համակարգում:



Հիերարխիան գոյություն ունի ինչպես մարդկային 
հարաբերություններում (պետություն, տարատեսակ 
կազմակերպություններ և այլն), այնպես էլ բնության մեջ, հատկապես, 
համայնքով ապրող կենդանի օրգանիզմների մոտ: Մարդն ինքը 
բնության ուսումնասիրության, դրա տարրերի միջև կապերն 
ուսումնասիրելու համար օգտագործում է աստիճանակարգման 
մեթոդը՝ բույսերին, կենդանիներին, նյութերը խմբավորելով 
յուրահատուկ համակարգերի ներսում: Մարդկային համայնքները 
ևս խմբավորվում են համակարգերի մեջ` ելնելով նրանց տարբեր 
հատկանիշներից՝ ազգությունը, ռասան, լեզուն և այլն:

Հինդուիզմ
Հինդուիզմը Հնդկական թերակղզու ամենամեծ կրոնն է, որն 
առաջացել է ավելի քան 3000 տարի առաջ՝ հանդիսանալով 
աշխարհի հնագույն կրոններից մեկը: Սանսկրիտով այն նշանակում 
է «Ինդոս գետի բնակիչներ»: Հինդուիզմի հետևորդները՝ հինդուները 
նախընտրում են «Վեդայական կրոն» անունը: Հինդուների գերակշիռ 
մասն այսօր ապրում է Հնդկաստանում, հինդու համայնքներ կան 
նաև Պակիստանում, Շրի Լանկայում, Եվրոպայում, Հյուսիսային 
Ամերիկայում և այլուր:

Հինդուիզմն ունի մի շարք յուրահատկություններ: Այն չունի հիմնադիր 



և դրա ծագման մասին աղքատիկ տեղեկություններ են պահպանվել: 
Այն ունի մի քանի սուրբ գրքեր, բայց չկա միասնական դոկտրին, 
սակայն հինդուիզմի տարբեր ուղղությունների միջև թշնամանք 
չկա: Հինդուիզմի մեջ կան մի քանի աստվածություններ, որոնք 
հանդիսանում են բացարձակ ու անճանաչելի էության, գերագույն 
աստծո`Բրահմանի մարմնավորումները:

Հինդուները հավատում են հոգու վերամարմնավորմանը և գտնում, 
որ գոյություն ունեցող ամեն ինչ միևնույն էության մաս է կազմում, 
իսկ օրգանիզմներն անցնում են կյանքի շրջապտույտով: Ըստ որում, 
անհատի վարքն այս կյանքում ազդում է նրա մյուս կյանքի վրա:

Հինդուիզմի հիման վրա Հնդկաստանում գոյություն ունի 
հասարակության շերտավորման կաստայական համակարգ՝ 
հոգևորականներ (բրահմիններ), ռազմիկներ, առևտրականներ և 
ծառայողներ, որոնց անդամներն ամուսնանում են միայն իրենց 
կաստայի ներկայացուցիչների հետ:

Տե՛ս նաև Կրոն, Բուդդայականություն, Քրիստոնեություն, Իսլամ, 
Հուդայականություն:

Հողային ռեֆորմ
Հողային ռեֆորմը (բարեփոխումը) մի գործընթաց է, որի ժամանակ 
գյուղատնտեսության համար պիտանի հողը բաժանվում և 
վերաբաշխվում է: Այսինքն, հողային ռեֆորմն իրենից ներկայացնում 
է հողի նկատմամբ սեփականության իրավունքի համակարգի 
փոփոխություն: Սովորաբար հողային ռեֆորմն իրենից ներկայացնում 
է հողի սեփականաշնորհման գործընթաց: Բոլոր երկրները` ելնելով 
իրենց քաղաքական ռեժիմից, տնտեսական զարգացման մակարդակից 
և տնտեսության ձևից, իրականացնում են հողային ռեֆորմ:   
Հայաստանի Հանրապետությունում հողային ռեֆորմը սկսվեց 1991թ. 
սկզբներին, երբ ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության հողային 
նոր օրենսգիրքը և կոլեկտիվ տնտեսությունների մասին հատուկ 
օրենքը։ Ընդունված օրենքի համաձայն 1991–1992թթ. լուծարվեցին 
հանրապետությունում գործող 865 կոլեկտիվ ու պետական 
տնտեսությունները, որոնք թողարկում էին ճյուղի արտադրանքի 
ավելի քան 90%-ը։ Դրանց փոխարեն ձևավորվեցին 320 հազարից 
ավելի անհատական տնտեսություններ, որոնց փոխանցվեց հողերի 
66%-ը, անասունների՝ 80%-ը։ Հողի սեփականատեր դարձան բոլոր 
գյուղացիները, ովքեր նման ցանկություն էին հայտնել։ 



Հուդայականություն
Հուդայականությունը հրեաների 
ազգային-կրոնական և 
բարոյագիտական աշխարհայացքն է։ 
Հուդայականությունը, քրսիտոնեության 
և իսլամի հետ մեկտեղ, հանդիսանում է 
միաստվածային (մոնոթեիստական) 
կրոն, և դրանցից ամենահինն է 
(մոտ 3000 տարի): Երեք կրոնների 
հետևորդներն էլ հավատում են, որ կա մեկ 
Աստված, ով նաև տիեզերքի արարիչն է: Դրանք բ ո լ ո ր ը 
համարվում են աբրահամյան կրոններ:Այս կրոնը հիմնված 
է Հրեական Բիբլիայի (Hebrew Bible, քրիստոնյաների համար՝ 
Հին Կտակարան) վրա: Հատուկ նշանակություն ունի Թորան 
(բառացի՝ «ուսմունք, օրենք», Մովսեսի Հնգամատյանը): Ուղղափառ 
հուդայականության իրավունքի՝ Հալաքայի աղբյուր են հանդիսանում 
Թանախը (գրավոր Թորա) և Թալմուդը (բանավոր Թորա): Դրանց 
հիման վրա կարգավորվում են հրեաների կյանքի տարբեր ոլորտները: 
Լայն առումով «Թորա» տերմինը բնորոշում է հրեական ամբողջ 
կտակարանը՝ ներառյալ նաև չգրված ավանդույթները:

Հուդայականության հիմնական ուղենիշներն արտացոլված են 
«հավատքի 13 սկզբունքներում», որտեղ խոսվում է այն մասին, որ 
Բարձրյալը (Աստված) միասնական է, միակը, ամենազոր, հավերժ, 
ողորմած և այլն:

Հուդայականության հիմնական կառույցը սինագոգն է, որը հրեական 
համայնքի կրոնական կյանքի կենտրոնն է, իսկ Թորայի և Թալմուդի 
մեկնաբանության ոլորտում մասնագիտացած գիտական անձանց 
անվանում են ռաբբի:

Տե՛ս նաև Կրոն, Բուդդայականություն, Քրիստոնեություն, Իսլամ, 
Հինդուիզմ:

Ովքե՞ր են Աբրահամը և Մովսեսը 
հուդայա-քրիստոնեական կրոնական 
ուսմունքներում:



Հաղորդակցություն, կոմունիկացիա 
Կոմունիկացիան (լատ. Communiicatio-հաղորդում, 

փոխանցում) շփման, մտքերի, գաղափարների 
և տեղեկությունների փոխանակման 
գործընթաց է, որը տեղի է ունենում ինչպես 
անհատական, այնպես էլ խմբային-
կոլեկտիվ մակարդակներով: 

Հաղորդակցման միջոցները տարբեր են: 
Դրանք բաժանվում են վերբալ (բանավոր), 
վիզուալ (տեսողական), սիմվոլային 
(նշանային), կինետիկ (շարժումային): 
Խոսքը, գիրը, տարատեսակ նշաններն ու 
պատկերները, ժեստերը հանդիսանում 
են հաղորդակցման ամենատարածված 
միջոցները: Տեքստային նյութեր կազմելը,  
հեռուստացույց դիտելը, ռադիո ունկնդրելը, 
զրուցելը դրա արտահայտություններն են: 
Որոշ գիտնականներ գտնում են, որ մարդն 
իր կյանքի ընթացքում ավելի շատ ժամանակ 

և միջոցներ է ծախսում հաղորդակցման, քան այլ գործունեության 
վրա: Մարդկային հաղորդակցումը կարող է իրականացվել 
ինչպես միջանձնային մակարդակով, փոքր խմբերի ներսում, 
այնպես էլ ավելի լայն մակարդակով՝ հրապարակային ելույթներ, 
հայտարարություններ, հեռուստատեսություն և այլն:

Ընդհանրապես, հաղորդակցումը սոցիալական գործընթաց է, 
որի միջոցով ապահովվում է ինչպես կոնկրետ հասարակության 
ներսում, այնպես էլ տարբեր հասարակությունների միջև 
փոխկապակցությունները:

Հաղորդակցման առանձին ձևեր առկա են նաև բնության մեջ՝ 
կենդանիների ու բույսերի միջև, ինչպես նաև` տեխնիկայի 
բնագավառում:

Հյուպատոսություն
Հյուպատոսությունն արտաքին հարաբերությունների կառավարման 
մարմին է, որը գործում է այլ պետությունում գտնվող դեսպանատանը 
կից կամ նրանից անկախ։  Հյուպատոսության աշխատակազմը 
ղեկավարում է հյուպատոսը։ 

Հյուպատոսի իրավասությունն, ի տարբերություն դեսպանի, 
սահմանափակ է։ Հյուպատոսն իրավունք չունի իր երկիրը 

Հայաստանի Հանրապետության 
տրանսպորտի և կապի 
նախարարություն, տե՛ս`http://www.
mtc.am/



ներկայացնելու միջազգային հարաբերությունների բոլոր ոլորտներում։ 
Հյուպատոսը գործում է սահմանափակ տարածքում՝ մարզում, 
քաղաքում կամ շրջանում, որն էլ համարվում է նրա հյուպատոսական 
շրջանը։ Հյուպատոսական շրջան կարող է հանդիսանալ նաև երկրի 
ամբողջ տարածքը։ Հյուպատոսը տրամադրում է իր երկրի մուտքի 
անցագիր, պաշտպանում է իր երկրի և քաղաքացիների շահերը։ 
Նա կատարում է տվյալ պետությունում իր երկրի՝ ժամանակավոր 
և մշտական բնակություն հաստատած քաղաքացիների հաշվառում, 
անձնագրերի տրամադրում, ամուսնության, ժառանգության գրանցում, 
զանազան փաստաթղթերի նոտարական հաստատում, օժանդակում 
է իր երկրից ժամանած քաղաքացիներին։ Հյուպատոսությունը նաև 
անհրաժեշտ տեղեկություններ է հաղորդում գործող պայմանագրերի 
կատարման, համաձայնագրերի պայմանների պահպանման և տվյալ 
երկրի ընդհանուր տնտեսական վիճակի մասին։

Ձախեր (քաղաքականություն)
Քաղաքականության մեջ ավանդաբար ձախ են անվանվում  
քաղաքական տարբեր  հոսանքներ և գաղափարախոսություններ, 
որոնց նպատակն է հանդիսանում  սոցիալական  հավասարությունը 
և պետության կամ հասարակության կողմից քաղաքական ու 
տնտեսական կյանքի գլխավոր ինստիտուտների նկատմամբ 
վերահսկողությունը: Ընդհանուր առմամբ, ձախերը  ձգտում են բոլոր 
մարդկանց համար հավասար պայմանների հաստատմանը՝ անկախ 
նրանց ազգային, էթնիկական, սեռային և այլ տարբերություններից: Իր 
արմատներով «ձախ» ուղղությունը քաղաքականության մեջ ձգվում է 
մինչև 1970-ական թթ. Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության տարիները: 
Ըստ էության, «ձախ» են համարվում սոցիալիստական թեքում 
ունեցող գաղափարախոսություններն ու քաղաքական հոսանքները, 
ինչպիսիք են հեղափոխական շարժումները, մասնավորապես, 
սոցիալիզմը, անարխիզմը, կոմունիզմը: Այդ ուղղությանն են 
պատկանում նաև այնպիսի ռեֆորմիստական շարժումներ, 
ինչպիսիք են` ժողովրդավարական սոցիալիզմը, «կանաչները», 
սոցիալ-ժողովրդավարությունը, սոցիալ-ազատականությունը: 
Այդ ուղղությանը պատկանելության հիմնական ցուցանիշներից 
են արտադրական միջոցների հանրայնացումը, շահագործման 
բացառումը, քաղաքացիների իրավահավասարությունը և այլն:

«Ձախ» ուղղության շարժումների գաղափարական 
հակառակորդներ համարվում են «աջերը»:

Տե՛ս նաև Ձախ ծայրահեղականություն, Աջեր, Աջ 
ծայրահեղականություն, Անարխիա:

Հյուպատոսներն ունեն իրենց 
աստիճանակարգը. լինում են՝ 
գլխավոր հյուպատոս, հյուպատոս, 
փոխհյուպատոս և հյուպատոսական 
գործակալ։ 

1. Որո՞նք են պետության արտաքին 
հարաբերությունների կառավարման 
մարմինները։
2. Ի՞նչ է հյուպատոսական շրջանը։

 Ի՞նչ է հյուպատոսական իրավունքը։
Հյուպատոսական իրավունքը 
միջազգային իրավունքի 
ինստիտուտ է, որը 
կարգավորում է հյուպատոսների 
նշանակման, գործառույթների, 
անձեռնմխելիության, 
արտոնությունների և 
լիազորությունների դադարման 
միջպետական հարաբերությունները։ 
Հիմնական աղբյուրը Հյուպատոսական 
հարաբերությունների մասին 
Վիեննայի համաձայնագիրն է (1963 
թ.)։

Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարության 
կայք, տե՛ս` http://www.nfa.am

Հայաստանյան ո՞ր 
կուսակցություններն են 
համարվում «ձախ»՝ ըստ իրենց 
գաղափարախոսության և 
նպատակների:

«Սոցիալիստական ինտերնացիոնալ» 
(Սոցինտերն) միջազգային 
միջկուսակցական կազմակերպության 
կայքը, տե՛ս՝
http://www.socialistinternational.org/

«Կոմունիստական ինտերնացիոնալ» 
(Կոմինտերն) միջազգային 
միջկուսակցական կազմակերպության 
արխիվի կայքը, տե՛ս`
http://www.comintern-online.com/



Ձախ ծայրահեղականություն
Ձախ ծայրահեղականությունը (ձախ արմատականներ, ուլտրաձախեր, 
ծայրահեղ ձախեր) բնորոշու է այն անհատների կամ նրանց խմբերի 
քաղաքական հայացքները, ովքեր հանդես են գալիս ձախ քաղաքական 
դաշտի ծայրահեղ մոտեցումներով: Այդ ուղղությանն են պատկանում 
անարխիստները, մաոիստները, տրոցկիստները, ինչպես նաև 
նրանց հարող քաղաքական ուժերը: Այդ ուղղության ներկայացուցիչ 
ուժերը, որպես կանոն, ձգտում են վերացնել սոցիալական բոլոր 
աստիճանակարգությունները և հասարակության ներսում 
ստեղծել լիարժեք, ամբողջական սոցիալական հասարակություն, 
որի արդյունքում կձևավորվի անդասակարգ պետություն: Ըստ 
այդմ, այդ պետության մեջ հարստությունը պետք է վերաբաշխվի 
հասարակության բոլոր անդամների միջև հավասարապես: 
Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ, իր հերթին, պետք է 
ունենա մյուսներին հավասար սոցիալական և տնտեսական 
հնարավորություններ: Ձախ ծայրահեղականների գլխավոր 
գաղափարախոսական դրույթներից են նաև ինտերնացիոնալիզմը, 
հակաֆաշիզմը և հակաիմպերիալիզմը: Տնտեսության մեջ ձախ 
ծայրահեղականները, որպես կանոն, հանդես են գալիս հանրային 
սեփականության օգտին և մասնավոր սեփականության ձևերի դեմ:

Ձախ արմատականների գաղափարական հակառակորդներն են 
աջերն ու աջ ծայրահեղականները:

Տե՛ս նաև Ձախեր, Աջեր, Աջ ծայրահեղականություն, Անարխիա:

Ճգնաժամ 
«Ճգնաժամ» տերմինն ունի մի քանի մեկնաբանություններ՝ 
կախված կիրառման ոլորտից: Ընդհանուր առմամբ, ճգնաժամը 
բեկում է, հեղաշրջում, անցումային վիճակի վճռական պահ: 
Տնտեսության մեջ ճգնաժամն ի հայտ է գալիս տնտեսական 
համակարգում սուր խնդիրների ի հայտ գալու դեպքում, ինչպիսիք 
են` ապրանքատեսակների ու ծառայությունների նկատմամբ 
պահանջարկը բավարարելու անկարողություն, տնտեսական 
որևէ ճյուղի գործառնության դադարեցում, անհրաժեշտ հումքային 
ռեսուրսների բացակայություն կամ անբավարարություն, դրամական 
արժույթի արժեզրկում և այլն:

Քաղաքականության մեջ ևս կան ճգնաժամերի մի քանի 
տեսակներ, մասնավորապես, հակառակորդ պետությունների միջև 
հարաբերությունների սրումն ինչ-որ հարցի պատճառով (միջազգային 
ճգնաժամ), որևէ պետության ներսում իշխող քաղաքական ուժերի 
նկատմամբ վստահության, նրանց հանրային աջակցության 



կտրուկ անկումը (լեգիտիմության ճգնաժամ), կառավարություն 
ձևավորելու կամ դրա բնականոն գործունեությունն ապահովելու 
անկարողությունը (կառավարական ճգնաժամ), խորհրդարանի 
բնականոն գործունեության ապահովման անկարողությունը 
(խորհրդարանական ճգնաժամ), քաղաքական գործընթացներին 
հասարակական այս կամ այն խմբի մասնակցությունն ապահովելու 
խնդիրները (մասնակցային ճգնաժամ), կառավարող ուժերի կողմից 
հանրային բարիքների բաշխումն ապահովելու անկարողությունը 
(բաշխման ճգնաժամ) և այլն: Ընդհանուր առմամբ, քաղաքական 
ճգնաժամը քաղաքական  գործընթացի տեսակ է, իրավիճակ, 
քաղաքական հակամարտության դրսևորման ծայրահեղ տեսակ, որը 
բնորոշվում է քաղաքական լարվածության կտրուկ ուժեղացմամբ: 
Քաղաքական ճգնաժամն ի հայտ է  գալիս այնպիսի պայմաններում, 
երբ հակամարտությունները փոխզիջման միջոցով լուծելն այլևս 
դառնում է անհնար: 

Յուրահատուկ տարատեսակ է նաև փոխակերպման ճգնաժամը: Դա 

Հասարակական-քաղաքական այնպիսի վիճակ է, որը բնորոշվում 
է  գոյություն ունեցող հակասությունների կտրուկ սրմամբ 
և պայմանավորված է հասարակության արդիականացման 
դժվարությամբ, սոցիալական, քաղաքական, մշակութային կամ 
տնտեսական համակարգերի բարեփոխման անկարողությամբ, 
ինչպես նաև` վերադարձով դեպի հասարակության  գոյատևման 
նախկինում  գոյություն ունեցող ձևերին 

Տնտեսական ճգնաժամը ենթադրում է լուրջ խախտումներ 
տնտեսական համակարգում: Դրա դրսևորման ձևերից մեկը 
հանդիսանում է պարտքերի շարունակական կուտակումը և 
տրամաբանական ժամկետում դրանք մարելու անկարողությունը: 
Տնտեսական ճգնաժամի առաջացման պատճառ է հանդիսանում 
ապրանքների և ծառայությունների առաջարկի և պահանջարկի 
միջև հավասարակշռության խախտումը: Հիմնական տեսակներն 
են նաև անարտադրողականության (դեֆիցիտի) ճգնաժամը և 
գերարտադրողականության (լճացման) ճգնաժամը:

Ֆինանսական ճգնաժամը ֆինանսական միջոցների արժեքի կտրուկ 
անկումն է: 19-20-րդ դ. ընթացքում ֆինանսական ճգնաժամերի մեծ 
մասն ասոցացվում էր բանկային ճգնաժամերի և դրանց արդյունքում 
առաջացող խուճապի հետ: 

Էներգետիկ ճգնաժամն ի հայտ է  գալիս այն ժամանակ, երբ էներգետիկ 
պաշարների նկատմամբ պահանջարկն ավելի բարձր է, քան այդ 
պաշարների առաջարկը: 

Ժողովրդագրական ճգնաժամը պայմանավորված է ծնելիության ցածր 
աստիճանով և մահացության՝ բարձր աստիճանով, որից էլ` բնական 



աճի ցածր մակարդակով: Ընդ որում, այս ճգնաժամը վերաբերում է 
ոչ միայն բնակչության կորստին, այլ նաև  գերբնակեցվածությանը: 
Բնակչության կորուստը լինում է այն ժամանակ, երբ ծնելիության 
աստիճանը լինում է բնակչության պարզ վերարտադրության 
մակարդակից, ինչպես նաև մահացության աստիճանից ցածր: 
Իսկ գերբնակեցման դեպքում ժողովրդագրական ճգնաժամի 
տակ ընդունված է հասկանալ բնակչության թվաքանակի 
անհամապատասխանությունը նրա կողմից բնակեցված տարածքի՝ 
այդ բնակչությանը կենսական նշանակության միջոցներով 
ապահովելու հնարավորությանը: 

Բնապահպանական ճգնաժամի դեպքում շրջակա միջավայրում 
տեղի են ունենում այնպիսի փոփոխություններ, որոնք վտանգում են 
բնակիչների հետագա գոյատևման հնարավորությունը: 

Տե՛ս նաև Հակամարտություն, Հեղափոխություն:

Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն (ՄԱԿ)
Միավորված Ազգերի 
Կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ յ ո ւ ն ը 
(ՄԱԿ) համընդհանուր 
մ ի ջ կ ա ռ ա վ ա ր ա կ ա ն 
մ ի ջ ա զ գ ա յ ի ն 
կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ յ ո ւ ն 
է, որն ապահովում 
է պետությունների  
միջև վեճերի կամ 

խնդիրների, ինչպես նաև 
մարդկությանը հուզող 
ցանկացած հարցի 
լուծման միջազգային 

կառուցակարգը։ ՄԱԿ-ը հիմնվել է 1945 
թ. հոկտեմբերի 24-ին։ Ստեղծման նպատակն էր՝ պահպանել բոլոր 
ազգերի խաղաղությունն ու անվտանգությունը՝ առաջնորդվելով 
արդարության, մարդու արժանապատվության հարգման և 
ազգերի ինքնորոշման սկզբունքներով։ ՄԱԿ-ը միջպետական 
կազմակերպություն է, հետևաբար, նրա բոլոր գործողությունները 
կախված են անդամ երկրների դիրքորոշումից։

ՄԱԿ-ի մարմինները լինում են կանոնադրական (այսինքն՝ 
ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ հիմնադրված) և պայմանագրային։ 
Կանոնադրությամբ նախատեսված մարմիններն իրենց հերթին 
բաժանվում են հիմնականի և օժանդակի։ ՄԱԿ-ի կանոնադրական 

ՄԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակը 
գտնվում է Նյու Յորքում։ 
Կազմակերպությունն ունի իր 
դրոշը, նամականիշը և փոստային 
ծառայությունը։ ՄԱԿ-ի պաշտոնական 
լեզուներն են՝  անգլերենը, 
արաբերենը, իսպաներենը, չինարենը, 
ռուսերենը և ֆրանսերենը։

Ի՞նչ է ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների 
հանձնաժողովը և ի՞նչ գործառույթ է 
այն իրականացնում։

Ի՞նչ մարմին է Գլխավոր Ասամբլեան: 

Գլխավոր Ասամբլեայում 
ներկայացված են ՄԱԿ-ի անդամ 
բոլոր պետությունները՝ մեկ 
ձայնով։ Այն կարող է քննել ՄԱԿ-ի 
կանոնադրությամբ վերապահված 
ցանկացած հարց և ընդունել 
համաշխարհային կարծիքի 
կշիռ ունեցող խորհրդատվական 
որոշումներ։ Մինչ այժմ ընդունել է 
մարդու իրավունքների վերաբերյալ 
80-ից ավելի հռչակագիր և 
համաձայնագիր։ Գլխավոր 
Ասամբլեային զանազան հարցերով 
օգնելու համար ստեղծված են մի 
շարք օժանդակ մարմիններ, օրինակ՝ 
ընդդեմ ապարտեիդի հատուկ 
կոմիտեն և այլն։

ՄԱԿ-ը Հայաստանում, տե՛ս www.
un.am
      



մարմիններն են Գլխավոր Ասամբլեան, Անվտանգության 
խորհուրդը, Տնտեսական և սոցիալական խորհուրդը, Մարդու 
իրավունքների հանձնաժողովը, ՄԱԿ-ի քարտուղարությունը՝ 
Գլխավոր քարտուղարի ղեկավարությամբ, միջազգային դատարանը 
և այլն։ ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինները ստեղծվել և գործում 
են պայմանագրերի հիման վրա։ Օրինակ՝ Երեխայի իրավունքների 
կոմիտեն։ 

Մահապատիժ
Մահապատիժը քրեական պատժատեսակներից  է, որը 
պատմականորեն կիրառվել և այսօր էլ կիրառվում է աշխարհի մի 
շարք երկրներում։ Որպես կանոն, մահապատիժը սահմանվում և 
կիրառվում է առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար։ 
Տարբեր երկրներում եղել են և կան մահապատժի տարբեր եղանակներ՝ 
գնդակահարություն, կախաղան, էլեկտրական աթոռ և այլն։ 

Հայաստանում այն ներկայումս արգելված է։ Հիմքն այն է, որ կյանքը 
մարդուն տվել են Աստված և բնությունը, հետևաբար պետությունն 
իրավունք չունի մարդուն զրկելու կյանքից։ Մյուս կողմից միշտ էլ 
հնարավոր են դատական սխալներ, իսկ կյանքն անվերականգնելի է։ 

Ներկայումս մահապատիժը վերացված է 80-ից ավելի երկրներում, 
մոտավորապես 40 երկրներում այն սահմանված է, սակայն 
չի կիրառվում, իսկ մնացածում մահապատիժը քրեական 
հանցագործությունների համար կիրառվող պատժատեսակ է։    

Մամլո քարտուղար 
Մամլո քարտուղարը (կամ մամլո խոսնակը) որևէ կազմակերպության 
կամ անձի տեղեկատվական ծառայության (լրատվության, ԶԼՄ-
ների կամ հանրության հետ կապի բաժնի) ղեկավարն է կամ դրա 
միակ ներկայացուցիչը, ով պատասխանատու է զանգվածային 
լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի համար: Որպես կանոն, 
այդ պաշտոնում նշանակվում են նախկին լրագրողներ, ովքեր 
լավագույնս են տիրապետում լրատվամիջոցների աշխատանքի 
նրբություններին: Նրա պարտականությունների մեջ է մտնում 
նաև խորհրդատվությունը, մասնավորապես, տեղեկատվական և 
կառավարման համապատասխան միջոցների ճիշտ կիրառմամբ 
լրատվամիջոցների հետ աշխատանքն առավել արդյունավետ 
դարձնելու մասին: Նրա գլխավոր խնդիրն է՝ ապահովել իր 
ներկայացրած կազմակերպության կամ անձի դրական կերպարը 

Հայաստանի առաջին 
հանրապետությունում սկզբում 
մահապատիժը վերացված էր։ 
Հետագայում օրենսդիրը մի 
շարք հանցագործությունների 
համար սահմանեց մահապատիժ՝ 
գնդակահարության եղանակով։ 
Քեմալական Թուրքիայի հետ 
պատերազմի ընթացքում 
դասալիքների համար սահմանվեց 
նաև կախաղանի եղանակով 
մահապատիժ։ 

Մահապատժի կողմ և դեմ ի՞նչ 
հիմնավոր տեսակետներ գիտեք։

Ինչպիսի՞ն է Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրության վերաբերմունքը 
մահապատժին։
Հայաստանի Հանրապետության 
1995 թ. Սահմանադրությունը 
մահապատիժը չէր արգելում, 
սահմանելով, որ մահապատիժը, 
մինչև դրա վերացումը, որպես 
բացառիկ պատժամիջոց, 
կարող էր նախատեսվել 
օրենքով` առանձնապես 
ծանր հանցագործությունների 
համար։ Ներկա խմբագրությամբ 
Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունը ամրագրում է, 
որ ոչ ոք չի կարող դատապարտվել 
կամ ենթարկվել մահապատժի։ 



(իմիջը) հանրության շրջանում և խուսափել մամուլում բացասական 
լուսաբանումներից: 

Մամլո քարտուղարի գործառույթները կախված են նրանից, թե 
ինչ կազմակերպություն կամ ում է նա ներկայացնում: Որքան 
հեղինակավոր ու ակտիվ է նրա ներկայացրած կազմակերպությունը 
կամ անձը, այնքան ավելի ծանրաբեռնված կլինի մամլո քարտուղարի 
աշխատանքային գրաֆիկը: Մի կողմից, նա պարտավոր է բավարարել 
քաղաքացիների՝ տեղեկացված լինելու սահմանադրական 
իրավունքը, սակայն, մյուս կողմից, նա պետք է պաշտպանի իր 
ներկայացրած կազմակերպության կամ անձի շահերը: Եվ քանի 
որ նա հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, զանգվածային 
լրատվամիջոցների, քաղաքացիների հետ շփումների ժամանակ 
նա չի կարող արտահայտել իր անձնական կարծիքը, այլ պետք է 
պարզապես արձանագրի օբյեկտիվ փաստերը: Բացի դրանից, նա 
հաճախ ստիպված է լինում տեղեկատվական դաշտում «հարթել» իր 
գործատուի կատարած քայլերի բացասական հետևանքները: 

Մամլո խոսնակի հիմնական պարտականություններից են 
մամլո հաղորդագրությունների տարածումը զանգվածային 
լրատվամիջոցներով, իր գործատուի կազմակերպած միջոցառումների, 
գործունեության լուսաբանումը, մամլո ասուլիսների, 
հարցազրույցների կազմակերպումը: Մինչ իր գործատուի մասին 
լրատվական հրապարակման լույս տեսնելը` նա պետք է ծանոթանա 
դրա բովանդակությանը, անհրաժեշտության դեպքում շտկումներ 
կատարի, իսկ արդեն լույս տեսած հրապարակումներում սխալներ 
տեսնելու դեպքում` պետք է խմբագրությանը խնդրի շտկել 
դրանք: Նա նաև պարտավոր է հետևել ամենօրյա լրահոսի այն 
հրապարակումներին, որոնք այս կամ այն չափով առնչվում են իր 
գործատուին, դրանցից կազմի արխիվ: Անհրաժեշտության դեպքում` 
մամլո խոսնակն ինքն է գրում հոդվածներ թերթերի կամ ամսագրերի 
համար, կազմում տեղեկատվական գրքույկներ, թերթիկներ իր 
գործատուի վերաբերյալ:

Մամլո քարտուղարի կամ նրա գործառույթներն իրականացնողի 
պաշտոն, որպես կանոն, ունենում են բոլոր խոշոր 
կազմակերպությունները, պետական կառավարման տարբեր 
մարմինները, կուսակցությունները և անգամ հանրահայտ 
անձինք: Լինում են դեպքեր, երբ որևէ կազմակերպություն 
ունենում է տեղեկատվական ծառայություն իր ղեկավարով, 
իսկ կազմակերպության ղեկավարն ունենում է իր մամլո 
խոսնակը: Առևտրային կազմակերպությունները, երբեմն նաև 
կուսակցություններն ունենում են գովազդի «հանրային կապերի» (PR) 
բաժիններ:

Տե՛ս նաև Մամուլ, Տպագիր մամուլ, Զանգվածային լրատվության 
միջոցներ, Չորրորդ իշխանություն, Գովազդ:



Մայրաքաղաք
Մայրաքաղաքը որևէ պետության գլխավոր քաղաքն է, երկրի 
վարչաքաղաքական կենտրոնը: Հիմնականում համարվում է 
կենտրոնական՝ համապետական կառավարման բարձրագույն 
մարմինների կենտրոնատեղին, թեև մի շարք երկրներում այդ 
մարմինների նստավայրերը գտնվում են պետության տարբեր 
քաղաքներով: Որպես կանոն, մայրաքաղաքը հանդես է գալիս 
ինքնուրույն վարչական միավորի ձևով` հատուկ կարգավիճակով: 
Դաշնային պետությունների մեծ մասում, օրինակ, մայրաքաղաքը 
գտնվում է հատուկ դաշնային շրջանում, որը չի մտնում դաշնության 
ոչ մի սուբյեկտի կազմի մեջ: Որոշ երկրներում մայրաքաղաքի 
գտնվելու վայրը նշվում է սահմանադրության մեջ: Կան երկրներ, 
որտեղ տարբեր պատճառներով գոյություն ունեն «մայրաքաղաքային» 
նշանակության երկու քաղաքներ (ԱՄՆ-ում՝ Վաշինգտոնը և Նյու 
Յորքը, Ռուսաստանում՝ Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը): 
Յուրահատուկ է մայրաքաղաքի հարցը քաղաք-պետություններում 
(օրինակ՝ Վատիկանը, Սան Մարինոն, Սինգապուրը), որոնք չունեն 
մայրաքաղաք դասական ընկալմամբ։

Հնարավոր է` գոյություն ունեցող մայրաքաղաքի շրջափակման, 
ռազմական սպառնալիքի, մայրաքաղաքի «կոչման» համար մրցող 
քաղաքների միջև վեճի լուծման և այլ պատճառներով մայրաքաղաքի 
լիազորությունների ժամանակավոր տեղափոխումը երկրի որևէ այլ 
քաղաք՝ ժամանակավոր մայրաքաղաք:

Տարբեր ժամանակներում տարբեր երկրներում եղել են դեպքեր, 
երբ հայտարարվել են «ժամանակավոր մայրաքաղաքներ», ինչպես 
նաև տարբեր պատճառներով գոյություն ունեցող մայրաքաղաքը 
տեղափոխվել է այլ քաղաք՝ արդեն գոյություն ունեցող կամ նոր 
ստեղծվելիք մայրաքաղաքի գործառույթներն իրականացնելու 
համար: Օրինակ, վերջին կես դարի ընթացքում ի հայտ են եկել մի 
քանի տասնյակ նոր մայրաքաղաքներ:

Մայրաքաղաքի տեղափոխումը մայրաքաղաքային 
լիազորությունների փոխանցումն է մի քաղաքից հաճախ 

Երևանի քաղաքապետարանի կայքը, 
տե՛ս`
http://www.yerevan.am

Երևանի պատմության թանգարան, 
տե՛ս`
http://yhm.am/

Հայաստանի պատմական 
մայրաքաղաքները, տե՛ս`
http://www.encyclopedia.am/pages.
php?bId=2&hId=1354



հենց այդ նպատակով կառուցված քաղաքին: Մայրաքաղաքի 
տեղափոխման անհրաժեշտությունը սովորաբար ի հայտ է գալիս 
գերբնակեցվածության, մայրաքաղաք հռչակվելու հավասար հիմքեր 
ունեցող քաղաքների միջև գոյություն ունեցող հակասության լուծման, 
ռազմական սպառնալիքի, մայրաքաղաքի աշխարհագրական 
և աշխարհաքաղաքական անբարենպաստ դիրքի, պետական 
կառավարման և հանրային կյանքի նախկին ավանդույթներից 
ազատվելու, նոր ստեղծվելիք մայրաքաղաքի զարգացումն 
արագացնելու և մի շարք այլ պատճառներով:

Հնում հայկական թագավորանիստ քաղաքը կոչվում էր նաև ոստան, 
որը հենց նշանակում էր իշխանանիստ, թագավորանիստ քաղաք: 
Երևանը Հայաստանի 12-րդ մայրաքաղաքն է, որի կարգավիճակն 
ամրագրված է Սահմանադրության մեջ:

Մայրենի լեզու
Գոյություն ունեն «մայրենի լեզու» տերմինի մի քանի 
մեկնաբանություններ: Մի դեպքում, մայրենին այն լեզուն է, որը 
երեխան յուրացնում է առանց հատուկ կրթության՝ գտնվելով 
համապատասխան լեզվական-սոցիալական միջավայրում: Այդ 
լեզուն համարվում է առաջին լեզու: Իսկ կյանքի ընթացքում տարբեր 
պատճառներով (աշխատանքը, սոցիալական միջավայրը և այլն) 
յուրացված մյուս լեզուները համարվում են երկրորդ լեզու: Որևէ 
լեզու համարվում է գործառութային մայրենի լեզու, եթե դրանով 
անհատն առավել անկաշկանդ է մտածում և հաղորդակցվում: Երկու 

լեզվի լիարժեք տիրապետումը հայտնի 
է «երկլեզվություն» անունով: Դա 
կարող է լինել թե՛ այն պատճառով, 
որ ծնողները պատկանում են երկու 
տարբեր լեզվական մշակույթների, 
թե՛ սոցիալական միջավայրի 
ա ռ ա ն ձ ն ա հ ա տ կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ո վ 
(օրինակ, այն երկրներում, որտեղ 
կան մի քանի պաշտոնական 
լեզուներ):

Մյուս դեպքում մայրենին 
համարվում է այն էթնոսի 
լեզուն, որին պատկանում է 
տվյալ անձը: Այս իմաստով, 
մայրենին տվյալ էթնոսի 
գերակշիռ մասի բանավոր 
հաղորդակցման հիմնական 
լեզուն է: Անպայման չէ, որ մի 

«Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային 
գոյության և էության ամենախոշոր 
փաստը, ինքնուրույնության ու 
հանճարի ամենախոշոր դրոշմը, 
պատմության ու հեռավոր 
անցյալի կախարդական բանալին, 
հոգեկան կարողությունների 
ամենաճոխ գանձարանը, հոգին ու 
հոգեբանությունը»:
Հովհաննես Թումանյան (1869-
1923 թթ.), հայ մեծանուն գրող ու 
բանաստեղծ, հասարակական գործիչ

Ի՞նչ է հայերենի դասական 
ուղղագրությունը:

Ո՞ր լեզվաընտանիքի մաս է կազմում 
հայերենը:

Հայերենը պատկանում է 
Հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին: Ի 
տարբերություն այդ լեզվաընտանիքի 
որոշ այլ լեզուների, հայերենը, 
հունարենը և ալբաներենը կազմում 
են ինքնուրույն խմբեր:

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին 
ձեռագրերի ինստիտուտի կայքը, 
տե՛ս` http://www.matenadaran.am



լեզուն միայն մեկ ազգի մայրենին լինի: Օրինակ, գերմանացիներն 
ու ավստրիացիները խոսում են գերմաներենով, թեև դրանք տարբեր 
ազգեր են: 

Մայրենի լեզուն ունի կարևոր գործառութային նշանակություն. այն 
երեխայի անհատական, սոցիալական և մշակութային ինքնության 
կարևորագույն բաղադրիչներից է: Մայրենի լեզվի յուրացումը 
տարբեր պետությունների կրթական քաղաքականության հիմնարար 
մասերից է:

Հայերի համար մայրենի է համարվում հայերենը, որն աշխարհի 
հնագույն լեզուներից մեկն է: Ժամանակակից գիտական որոշ 
տվյալների համաձայն, հայերենը ծագել է հայ ժողովրդի ձևավորմանը 
զուգընթաց՝ Հայկական լեռնաշխարհում, ունի ավելի քան 7000 
տարվա պատմություն և զարգացման երեք փուլ՝ գրաբար (5-11-րդ 
դդ.), միջին հայերեն (12-16-րդ դդ.) և աշխարհաբար (17—րդ դ.-ից 
մինչև մեր օրերը): Գրաբարին զուգահեռ գոյություն է ունեցել նաև 
խոսակցականը՝ բարբառային որոշ երանգավորումներով: 

17-րդ դ.-ից կազմավորվել են աշխարհաբարի երկու խոշոր 
տարբերակները՝ արևմտահայերենը և արևելահայերենը: 

Հայերենը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 
Հանրապետության պետական լեզուն է:

Տե՛ս նաև Հայրենիք, Հայրենասիրություն:

Մանդատ
Լատիներեն mandatum - հանձնարարություն բառն է, որ նշանակում է՝ 
ա) հանձնարարություն, լիազորություն, որը կրող սուբյեկտը ստացել 
է վերադաս պետությունից, մարմնից, ղեկավարից, ժողովրդից, բ) բուն 
փաստաթուղթը, որը հաստատում է ինչ-որ մեկի իրավունքները և 
լիազորությունները, օրինակ՝ պատգամավորի։

Մանդատի օրինակ է պատգամավորականը։ Որպես փաստաթուղթ 
այն հաստատում է պատգամավորի իրավունքները, ինչպես նաև 
պատգամավորի` որպես ժողովրդի ներկայացուցիչի, հանրային 
կարգավիճակը, գործառույթները, փոխհարաբերությունները 
ընտրողների հետ։ Արդի պետություններում, որպես կանոն, ընդունված 
է ընդհանուր համազգային մանդատը, այսինքն՝ պատգամավորը, 
անկախ իր ընտրատարածքից և ընտրության կարգից, համարվում է 
ողջ ժողովրդի ներկայացուցիչ։

Մանդատը լինում է նաև 
միջազգային, երբ միջպետական 
ինչ-որ հարցի լուծումը միջազգային 
կազմակերպությունը կամ 
պետությունները հանձնարարում 
(լիազորում) են ինչ-որ պետության 
կամ լիազորի։ Միջազգային 
մանդատով հնարավոր է ինչ-որ 
տարածքի կառավարման հանձնումը 
որևէ պետության։

1. Ի՞նչ է Հանրապետության 
Նախագահի մանդատը։
2. Ի՞նչ է ՄԱԿ-ի մանդատը։
 Ի՞նչ հիմնահարց էր Հայաստանի 
մանդատը։

1914-1918 թթ. առաջացավ 
Հայաստանի մանդատի հարցը՝ 
որպես դեռևս իրավաբանորեն 
չճանաչված տարածքի կառավարման 
ձև։ Այդ մանդատը Ազգերի լիգան 
առաջարկեց ԱՄՆ-ին։ Արդյունքում 
ԱՄՆ-ն Հայաստան ուղարկեց 
զանազան առաքելություններ (Ու. 
Հասկելի, Ջ. Հաբորդի)` տեղում 
ամերիկյան մանդատը հաստատելու 
կամ կենսագործելու պայմաններ 
ստեղծելու համար։ Սակայն 1920 
թ. հունիսին ամերիկյան Կոնգրեսի 
որոշմամբ Սենատի արտաքին 
գործերի հանձնաժողովը մերժեց 
Հայաստանի մանդատը վերացնելու 
ԱՄՆ-ի նախագահ Վ. Վիլսոնի 
առաջարկը։ 



Մանիպուլյացիա
Մանիպուլյացիան մարդու վրա հոգեբանական և մտավոր ոչ 
բացահայտ, գաղտնի ազդեցության մեթոդների ամբողջություն է, 
որի միջոցով այն կիրառողը՝ մանիպուլյատորը նպատակ ունի՝ 
դրդել մանիպուլացվողին, որպեսզի նա կատարի այս կամ այն 
քայլը, որը կլինի մանիպուլյատորի օգտին: Որպես ազդեցության 
գլխավոր «թիրախ» կարող են հանդիսանալ մարդու զգացմունքները, 
ենթագիտակցությունը: Դրա համար մանիպուլյատորն իր «զոհին» 
ինչ-որ միտք կամ զգացմունք է ներշնչում, որը պետք է, իր հերթին, 
դրդի տվյալ մարդուն կատարել ինչ-որ քայլ:

Հաճախ մանիպուլյացիան ստանում է «գաղտնի ղեկավարման» տեսք: 
Այս դեպքում մանիպուլյատորն իր զոհին ներշնչում է ինչ-որ միտք՝ 
ենթադրելով, որ տվյալ մարդն ինքնուրույն վերլուծելու արդյունքում 
կհանգի մի ինչ-որ եզրակացության ու կկատարի համապատասխան 
քայլ, ինչը  կնպաստի մանիպուլյատորի շահերին: Տարբերությունը 
մանիպուլյացման դասական ձևից այն է, որ «գաղտնի ղեկավարման» 
դեպքում զոհին թվում է, որ իրեն ոչ թե ինչ-որ մեկն է դրդել կատարել 
այդ քայլը, այլ ինքն է հանգել այն մտքին, որ պետք է կատարել:

Մանիպուլյացիոն մեթոդները լայնորեն կիրառվում են տնտեսական 
և քաղաքական ոլորտներում, օրինակ, քաղաքական մրցապայքարում 
հասարակական հնարավորինս լայն շերտերի համակրանքն ու 
աջակցությունը շահելու, քաղաքական ու տնտեսական գովազդի 
ժամանակ: 

Զանգվածային գիտակցության մանիպուլյացիաները նախատեսված 
են մարդկանց կառավարման համար՝ նրանց վարքի փոփոխության 
համար պատրանքների, պայմանների ստեղծման միջոցով: 
Հիմնական նպատակը մարդկանց որոշակի խմբի կարծիքների, 
համոզմունքների փոփոխությունն է մարդկանց մեկ այլ խմբի համար 
ցանկալի ուղղությամբ:

Մանիպուլյացիոն մեթոդներն առավել հաճախ կիրառվում են 
քաղաքական գործընթացներում՝ հանդիսանալով քաղաքական 
տեխնոլոգիաների մի ճյուղ: Այն կիրառվում է անհատական 
(կոնկրետ անձի), խմբային (մարդկանց մի խմբի) և զանգվածային 
(հասարակական գիտակցության) մակարդակներով, իսկ որպես դրա 
գործիքներ հաճախ հանդես են գալիս զանգվածային լրատվության 
միջոցները, կենդանի ելույթները (հատկապես զանգվածային 
միջոցառումների՝ միտինգների, հանրահավաքների, ցույցների 
ժամանակ) և այլն: Այս համատեքստում մանիպուլյացիան երբեմն 
վերածվում է պրոպագանդայի մի մասի: Մարդկանց վարքի և 
պատկերացումների վրա ազդեցության այլ մեթոդների (բռնություն, 

Ի՞նչ է նյարդալեզվաբանական 
ծրագրավորումը:



սոցիալ-տնտեսական պատժամիջոցներ և այլն) համեմատությամբ, 
քաղաքական մանիպուլյացիան ունի մի շարք առավելություններ, 
ինչպիսիք են՝

- այն իրականացվում է «զոհի» համար աննկատ,

- չի հանգեցնում մարդկային կյանքի կորուստների,

- չի պահանջում խոշոր ֆինանսական ծախսեր:

- 

Տե՛ս նաև Քաղաքականություն, Պրոպագանդա, Էթիկա:

Մանիֆեստ
Լատիներեն manifestus - ակնհայտ, բացահայտ բառն է։ Քաղաքական-
իրավական լեզվում մանիֆեստ բառն ունի մի քանի իմաստ՝ 
պետական, քաղաքական, մաքսային։

Պետական ոլորտում մանիֆեստը հանդիսավոր իրավական ակտ 
է, որը հրապարակում է գերագույն իշխանությունը և ուղղված է 
բնակչությանը։ Այն օգտագործվում էր հիմնականում միապետերի 
կողմից և իրենից ներկայացնում էր օրենսդրական բարեփոխումների 
և խոստումների ծրագիր։ Օրինակ՝ ռուսական կայսրերը 20–րդ դարի 
սկզբին ընդունել են մի քանի մանիֆեստներ։ Միապետությունների 
անկմամբ պետական ոլորտից որպես իրավական ակտեր անհետացան 
նաև մանիֆեստները։ Մեր իրավական համակարգում մանիֆեստի 
դեր կատարող փաստաթուղթ կարելի է համարել Հանրապետության 
Նախագահի ուղերձը ժողովրդին և Ազգային ժողովին։

Քաղաքական իմաստով մանիֆեստը որևէ կուսակցության, 
հասարակական կազմակերպության հռչակագիրը կամ կոչն է, որ 
պարունակում է գործունեության ծրագիր և հայեցակարգ։ Որոշ 
երկրներում մաքսային ոլորտում մանիֆեստն այն փաստաթուղթն է, 
որը ներկայացնում է փոխադրողը մաքսային մարմիններին և որում 
կան տվյալներ փոխադրվող բեռի վերաբերյալ։

19–րդ դարի կեսերին Գերմանիայում 
բանվորական սոցիալիստական 
շարժումները մշակեցին և 
հրապարակեցին «Կոմունիստական 
կուսակցության մանիֆեստը», 
որն սկսվում էր «Մի ուրվական է 
շրջում Եվրոպայում, դա կոմունիզմի  
ուրվականն է» նախադասությամբ։ 
Կո մու նիստ նե րի մո տա կա նպա տա կն 
ըստ այդ մանիֆեստի` «բուր ժուա-
զիա յի գե րիշ խա նութ յան տա պա լու մը, 
պրո լե տա րիա տի կող մից քա ղա քա կան 
իշ խա նութ յան նվա ճու մն» էր։ 

Ի՞նչ է օրենսդրական 
բարեփոխումների ծրագիրը։

Ի՞նչ է «Ցիվիլիզմի մանիֆեստը»։
Մեր հայրենակից ակադեմիկոս Վլ. 
Ներսեսյանցի գիտափիլիսոփայական 
աշխատությունն է, որում 
հիմնավորվում է հետսոցիալիստական 
և հետկապիտալիստական նոր, 
հումանիստական հասարակության 
գաղափարը, որը նա անվանում է 
ցիվիլիստական։



Մատերիալիզմ
Մատերիալիզմը (լատ. materialis-իրական) փիլիսոփայական 
աշխարհայացք է, որի համաձայն մատերիան՝ օբյեկտիվ 
իրականությունը հանդիսանում է նախապատճառ, իսկ իդեալական 
իրականությունը (հասկացությունները, կամքը, հոգևորը և այլն)՝ 
երկրորդային, արդյունք, հետևանք: Մատերիալիզմն ընդունում է 
մեկ սուբստանցիայի՝ մատերիայի գոյությունը, որից էլ առաջանում 
են էությունները, իսկ երևույթները, այդ թվում՝ բանականությունը, 
հանդիսանում են նյութական էությունների փոխազդեցությունների 
արդյունք:

Անտիկ շրջանում աշխարհի մատերիա՝ սկզբնապատճառ 
են համարել ջուրը (Թալես), օդը (Անաքսիմեն), կրակը 
(Հերակլիտ), ատոմները (Դեմոկրիտ) և այլն: Հին շրջանի այդ 
մատերիալիստական պատկերացումներն օրգանապես կապված են 
եղել տարերային դիալեկտիկայի հետ, որովհետև աշխարհը դիտվել 
է շարժման ու փոփոխության մեջ: Մատերիալիզմը անդրադառնում է 
փիլիսոփայության հիմնարար հարցին (առաջնային լինելու)` հօգուտ 
մատերիայի գերակայության: 

«Մատերիալիզմ»  բառը սկսել են օգտագործել 17-րդ դարում ֆիզիկայի 
հայեցակարգի իմաստով (Ռ. Բոյլ), իսկ ավելի ուշ՝ ընդհանուր 
փիլիսոփայական իմաստով (Գոթֆրիդ Վիլհելմ Լայբնից)՝  իդեալիզմին 
ընդդիմանալու համար: 

Մատերիալիզմի բացատրությունը տվել են Կ. Մարքսն ու Ֆ. Էնգելսը: 
Նրանց համոզմամբ, նրանք, ովքեր պնդում են, որ հոգին եղել է 
բնությունից առաջ, ստեղծել են իդեալիստական ճամբար: Իսկ 
նրանք, ովքեր համարում են, թե սկզբից եղել է բնությունը, միանում 
էին մատերալիստական տարբեր դպրոցներին: Մատերիալիզմի այդ 
բացատրությանն էլ հավատարիմ էր Վ. Ի. Լենինը:

Ի տարբերություն անտիկ շրջանի, արդի մատերիալիզմը նշանակալի 
տեղ է հատկացնում մարդու հոգևորի հարցերի ուսումնասիրությանը:

Մարդահամար
Մարդահամարը հայտնի է դեռևս հին 
ժամանակներից և կապված է եղել 
պետությունների հարկային, ռազմական, 
վարչարարական գործունեության հետ: 
Մարդահամարը կոնկրետ սահմանված 
ժամանակահատվածում երկրի ողջ 
բնակչության ժողովրդագրական, սոցիալ-



տնտեսական տվյալների հավաքման, ընդհանրացման, վերլուծության 
և հրապարակման ամբողջական գործընթացն է: Որպես կանոն, 
մարդահամար անցկացվում է որոշակի պարբերականությամբ՝ 
բնակչության ժողովրդագրական տվյալների փոփոխությունները, 
միտումներն ստուգելու նպատակով: 

Մարդահամարի անցկացման ժամանակ տարբերակում են 
բնակչության երեք հիմնական կատեգորիաներ` առկա, մշտական 
և իրավաբանական: Առկա բնակչությունը մարդահամարի 
անցկացման ժամանակահատվածում հետազոտվող տարածքում 
առկա բնակչությունն է, ներառյալ՝ ժամանակավոր բնակիչները: 
Հետազոտվող տարածքում մշտապես (6 ամսից կամ 1 տարուց ավելի) 
բնակվող բնակչությունը դասվում է մշտական կատեգորիային: 
Իսկ իրավաբանական բնակչությունը հետազոտվող տարածքում 
իրավաբանորեն գրանցված բնակչությունն է: 

Գոյություն ունեն մարդահամարի անցկացման մի քանի մեթոդներ: 
Հարցման մեթոդը ենթադրում է  հաշվառվող անձի և հաշվառողի 
միջև անմիջական  զրույց, հարցազրույցի արդյունքում հաշվառման 
թերթիկի լրացում: Կիրառում են նաև ինքնահաշվառման մեթոդը, երբ 
հաշվառվող անձն ինքնուրույն է լրացնում  հաշվառման թերթիկը, իսկ  
հաշվառողը  ստուգում է դրա ճշտությունը: Խառը մեթոդի դեպքում  
հաշվառվող անձանց ուղարկվում են հարցաթերթիկներ, այնուհետև 
լրացված հարցաթերթիկները հաշվառվողը հետ է ուղարկում 
հաշվառման գրասենյակ, իսկ այդտեղ ստուգվում են լրացված 
հարցաթերթիկների տվյալները, անհրաժեշտության դեպքում` 
լրացուցիչ տվյալների կամ չվերադարձված թերթիկների համար 
կապվելով հաշվառվողների հետ: 

Տե՛ս նաև Ժողովրդագրություն:

Մարդասիրություն
Մարդասիրությունն (հումանիզմ) աշխարհայացք է, որի կենտրոնում 
գտնվում են մարդը՝ որպես բարձրագույն արժեք, նրա ազատությունը, 
երջանկությունը, զարգացումն ու ինքնաիրացումը: Մարդասիրության 
գաղափարական ակունքները կարելի է տեսնել անտիկ աշխարհի շատ 
մտածողների (հունական, չինական, հետագայում` նաև արաբական) 
մոտ: Այն իր ծաղումն է ապրել Վերածննդի ժամանակաշրջանում 
այնպիսի ականավոր գործիչների շնորհիվ, ինչպիսիք էին Դանթե 
Ալիգերին, Բոկաչոն, Լեոնարդո դա Վինչին, Թոմաս Մորը, Էրազմ 
Ռոտերդամցին և այլոք: Հումանիզմի գաղափարախոսներ էին նաև 
Հերդերը, Գյոթեն, Ֆ. Շիլլերը:

Հայաստանում մարդահամար 
որոշակի պարբերականությամբ 
անցկացնում է Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական ծառայությունը

Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական 
ծառայության էլեկտրոնային կայքը, 
տե՛ս`http://www.armstat.am



Վերածննդի դարաշրջանում Արևմտյան Եվրոպայում 
հումանիստական շարժումները ձգտում էին ցույց տալ դասական, 
մինչքրիստոնեական աղբյուրներից ուսանելու օգուտները, որոնք 
արգելվել էին Կաթոլիկ եկեղեցու կողմից: Հումանիզմի ժամանակակից 
ընկալումները խիստ բազմազան են՝ կապված այն հանգամանքի հետ, 
որ ինտելեկտուալ տարբեր շարժումներ դրան տալիս են տարբեր 
բնորոշումներ: Առավել տարածված ընդհանրական ընկալումները 
բաժանվում են երկու խմբի՝ աշխարհիկ և կրոնական: 

Կրոնական հումանիզմն աստվածակենտրոն է. կյանքի միակ 
չափանիշն Աստված է, իսկ մարդու կյանքն իմաստավորվում է 
միայն այդ տեսանկյունից: Աշխարհիկ հումանիզմը մարդակենտրոն 
է. մարդու կյանքն իմաստավորվում է հենց ինքն իրենով, մարդը 
դիտվում է որպես աստվածային արարչության պսակ, բարձրագույն 
արժեք:

Աշխարհիկ հումանիզմը դիտարկում է մարդկային գործոնը, 
ազգերը, սոցիալական արդարությունը և փիլիսոփայական 
նատուրալիզմը, մերժում է բարոյականության և 
որոշումների կայացման հիմք ընդունել կրոնական 
դոգման, սուպերնատուրալիզմը, կեղծ-գիտությունը կամ 
սնահավատությունը:

Այն պնդում է, որ մարդկային էությունն ընդունակ է լինել 
բարոյական առանց կրոնի և Աստծո: Սակայն այս մոտեցումը 
չի էլ հերքում, որ մարդիկ լինում են ժառանգաբար չար 
կամ բարի, և ամենևին էլ մարդուն չի վերագրում որևէ 
առավելություն բնության նկատմամբ: Հումանիզմն ընդգծում 
է մարդու կողմից ընդունվող որոշումների բարոյական և 
մարդասիրական հետևանքների հանդեպ մարդու, անձի 
բացառիկ պատասխանատվությունը:

Աշխարհիկ հումանիստական մոտեցման համար 
հիմքային է առաջադրվող այն մոտեցումը, համաձայն 
որի, գաղափարախոսությունը՝ լինի դա կրոնական, թե 
քաղաքական, պետք է հիմքային ուսումնասիրության 
արժանանա յուրաքանչյուր անհատի կողմից, այլ ոչ թե 
ուղղակի ընդունվի կամ մերժվի հավատի հիման վրա: 
Սրա հետ մեկտեղ, աշխարհիկ հումանիզմը, հիմնականում 
գիտության և փիլիսոփայության միջոցով ճշմարտության 
շարունակական որոնում է: 

Տե՛ս նաև Լուսավորականություն, Քաղաքացիական անձ, 
Փախստականների կարգավիճակի մասին ժնևյան կոնվենցիա, 
Պատերազմի իրավունք:



Մարդկանց առևտուր 
Մարդկանց առևտուրը (թրաֆիքինգ) համարվում է ծանր, 
անդրսահմանային, կազմակերպված հանցագործություն: Իր 
շահութաբերությամբ այն հավասարվում է թմրամիջոցների և 
զենքի ապօրինի վաճառքին։ 2000 թ. ՄԱԿ-ն ընդունել է մարդկանց 
(հատկապես կանանց և երեխաների) առևտուրը կանխարգելելու, 

զսպելու և պատժելու մասին «Անդրազգային կազմակերպված 
հանցագործությունների դեմ» կոնվենցիայի արձանագրություն։ 
Հակաթրաֆիքինգային այդ արձանագրությունը նշված կոնվենցիայի 
երեք արձանագրություններից մեկն է։ Այն ուժի մեջ է մտել 2003թ. 
և համարվում է մարդկանց թրաֆիքինգի զոհերի իրավունքների 
պաշտպանության հիմնական փաստաթղթերից մեկը:

Այդ արձանագրության համաձայն, մարդկանց առևտուր է 
համարվում շահագործման նպատակով իրականացվող մարդկանց 
հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը: 
Դա իրականացվում է բռնի ուժով կամ առևանգման, խարդախության, 
խաբեության, իշխանությունը կամ տվյալ մարդու սոցիալական 
խոցելի վիճակը չարաշահելու կամ ուրիշ անձի կողմից վերահսկվող 
մարդու համաձայնությունն ստանալու համար վճարումների, 
կաշառելու ճանապարհով։ Շահագործումը ներառում է այլ անձանց՝ 
մարմնավաճառության մեջ ներքաշումը կամ սեռական շահագործման 
այլ ձևերը, հարկադիր աշխատանքը կամ ծառայությունները, 
ստրկությունը կամ ստրկությանը համանման սովորույթները, 
անազատ վիճակը կամ մարմնի մասերը կորզելը: Ավելին, առևտրի 
զոհի համաձայնությունը վերոնշյալ շահագործմանը, հաշվի չի 
առնվում, եթե օգտագործվել է նշված ազդեցության միջոցներից որևէ 
մեկը:

Շահագործման նպատակով երեխա (18 տարին չլրացած ցանկացած 
անձ) հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ 
ստանալը համարվում է մարդկանց առևտուր, նույնիսկ այն դեպքում, 
եթե անգամ դա չի իրականացվել վերը նշված ազդեցության 
միջոցներից որևէ մեկով։

Մարդկանց առևտրի ամենատարածված ձևերն են կանանց և 
երեխաների շահագործումը, հատկապես, մարմնավաճառության 
մեջ ներգրավման միջոցով: Երեխաների դեպքում անօրինական 
առևտրի հիմնական նպատակներ հանդիսանում են  սեռական  
շահագործումը և անօրինական որդեգրումը:  Անօրինական  առևտրի 
պատճառների ամբողջությունը  շատ դեպքերում  նման  է  կանանց  
առևտրի  պատճառներին:  Չնայած երեխաների  առևտրի  չափերի 
մասին  վիճակագրական  տվյալներ  դժվար  է  ստանալ,  Աշխատանքի  
միջազգային կազմակերպությունը համարում է,  որ 1.2  միլիոն 
երեխա տարեկան դառնում է  առևտրի  զոհ: Այս  հանցագործության 



տարածվածությունը և  հետևանքներն ստացել են միջազգային մեծ 
արձագանք: 

Երեխաների թրաֆիքինգի կանխարգելման առաջարկվող մեթոդները 
կարելի է բաժանել չորս  խմբի` ընդհանուր  պաշտպանություն, 
պրոֆիլակտիկա,  իրավապահ  մարմիններ  և  տուժվածներին  
օգնության  ցուցաբերում:  Երեխաների առևտրին վերաբերող 
հիմանական միջազգային  փաստաթղթերն են  1989 թ. ՄԱԿ-ի  
կոնվենցիան  երեխաների  իրավունքների  մասին, 2000թ ընդունած 
վերոհիշյալ Արձանագրությունը: 

Մարդկանց թրաֆիքինգը տարբերվում է մարդկանց անօրինական 
միգրացիայից, երբ մարդիկ կամավոր են դիմում մաքսանենգների՝ 
իրենց գաղտնի, անօրինական ձևով մի վայրից մյուսը տեղափոխելու 
համար։ Թրաֆիքինգի զոհերին թույլ չի տրվում ժամանումից հետո 
հասնել իրենց նպատակային վայրը, նրանք իրենց կամքից անկախ, 
բռնի պահվում են և կատարում հարկադիր աշխատանք՝ դրա դիմաց 
չստանալով ոչինչ կամ ստանալով չնչին վարձատրություն։ Որպես 
կանոն, թրաֆիքինգի զոհ դարձած մարդը հարկադրված աշխատանք 
կատարում է մի քանի պատճառներով՝ աշխատանք պարտքի դիմաց, 
օրինակ, որպես վճար՝ որևէ երկիր իրեն տեղափոխելու համար, 
աշխատանք բռնի ուժով, այսինքն, երբ ուղղակիորեն տնօրինում են 
մարդուն, սեռական բռնություն ։ Զոհերը հիմնականում դեռահասներ, 
որբեր կամ պատանիներ են, կարող են լինել և՛ կանայք, և՛ տղամարդիկ։ 
Այդպիսի աշխատանքի ձևերից է նաև անչափահասների հարկադիր 
աշխատանքը։

Մարդկանց առևտրի տարածումն աշխարհում կապված է 
կենսապահանջմունքները բավարարող աշխատանքի, կրթության, 
սոցիալական պաշտպանության ու այլ ռեսուրսներին բնակչության 
մուտքի սահմանափակումների, ինչպես նաև աղքատության, 
աշխատանքի շուկայում խտրականության դրսևորումների հետ:

Մարդկանց միջազգային թրաֆիքինգի դեմ պայքարում ակտիվ 
աշխատող հեղինակավոր կազմակերպություններից են ՄԱԿ-ը, 
Եվրոպայի խորհուրդը և ԵԱՀԿ-ն:

Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ 
պայքարի միջազգային մեխանիզմների 
մասին առավել մանրամասն 
տե՛ս ՄԱԿ-ի Թմրամիջոցների 
և հանցավորության հարցերով 
գրասենյակի (UNODC) կայքում` http://
www.unodc.org



Մարդու իրավունքներ

Մարդու իրավունքները բնական օրինաչափություններով 
պայմանավորված հնարավորություններ են, որոնք ապահովելու 
համար` ամրագրվում են Սահմանադրությամբ և օրենքներով 
և կոչված են երաշխավորելու մարդու կյանքը, ազատությունը, 
իրավահավասարությունը, արժանապատվությունը։ Քանի որ մարդու 
իրավունքները պայմանավորված են բնական օրինաչափություններով, 
ուստի, դրանք անհատից անբաժանելի ու անօտարելի են։ Ոչ ոք, այդ 
թվում պետությունը, մարդուն չի «նվիրում» իրավունքներ։ 

Մարդու յուրահատկությունները պայմանավորում են նրա 
բնական, հոգևոր ու հասարակական պահանջմունքները։ Օրինակ՝ 
յուրաքանչյուր մարդու և նրա ընտանիքին անհրաժեշտ են 
բավարար սնունդ, հագուստ, բնակարան, կյանքի, աշխատանքի, 
ստեղծագործության արդար ու բարենպաստ պայմաններ։ Այդ 
պահանջմունքները հիմնարար են և անհրաժեշտորեն պետք է 
բավարարվեն։ Հակառակ դեպքում կարող է վտանգվել մարդու կյանքը 
և գոյությունը։ Այսպիսով, մարդը կարող է գոյություն ունենալ միայն 
որոշակի բնակենսաբանական և հասարակական միջավայրում, 
որտեղ բավարարվում են նրա պահանջմունքները։ Նման միջավայրի 
ստեղծման ուղին մարդու համար հնարավորություններ ապահովելն 
է, որպեսզի նա օգտագործելով դրանք՝ բավարարի իր սեփական, 
անհատական պահանջմունքները։ Մարդու իրավունքները 
հնարավորություններ են, որոնք ուղղված են մարդու բնույթով 
պայմանավորված բնական ու հասարակական պահանջմունքների 
բավարարմանը։ 

Մարդու իրավունքների 
հասարակական առաքելությունը` 
մարդու արժանապատիվ կյանքի, 
ազատության,  մարդկանց 
իրավահավասարության ապահովումն 
է։ Մարդու իրավունքները որոշում 
են անհատի ազատության չափը 
հասարակության մեջ, այլ անհատների 
հետ հարաբերություններում, 
որովհետև մարդու իրավունքներից 
մարդու համար բխում է նաև 
ընդհանուր պարտականություն՝ 
չխախտել այլ անձանց իրավունքները։ 

1.  Ի՞նչ են բնական 
օրինաչափությունները։
2.  Ի՞նչ է հասարակական միջավայրը։

Ո՞րն է մարդու իրավունքների 
իրավական կարգավորման 
նշանակությունը: 
Պետությունը ճանաչում, օրենքներով 
ամրագրում և երաշխավորում է 
մարդու բնական իրավունքները, 
որպեսզի ի վերջո ապահովի 
մարդու գոյությունը և ազատ 
զարգացումը։ Օրինակ, մարդու 
բնական պահանջմունքներից է 
հանգստանալու անհրաժեշտությունը։ 
Այդ պահանջմունքի բավարարման 
եղանակը մարդու հանգստանալու 
բնական իրավունքն է։ Դրա 
ապահովման երաշխիքը 
սահմանադրությունն է։  



Հայաստանում պատմաքաղաքական մի շարք պատճառների ուժով 
մարդու իրավունքները չեն եղել օրակարգի լիարժեք հարց: Միայն 
Երրորդ հանրապետության հռչակմամբ մարդու իրավունքների 
ճանաչումը, պահպանումը, ապահովումն ու պաշտպանությունը 
դարձան պետության նպատակ: 

Մարդու իրավունքներն ինքնաբերաբար չեն կենսագործվում և 
որոշակի երաշխիքների կարիք ունեն: Դրանցից մեկն էլ մարդու 
իրավունքների իրավական կարգավորումն է: Այդ կարգավորման 
գործում հիմնարար դեր է կատարում Սահմանադրությունը՝ որպես 
մարդու իրավունքների հիմնական ազգային աղբյուր: Հաշվի առնելով  
համաշխարհային փորձը, Սահմանադրությունը ամրագրում է մարդու 
իրավունքների սկզբունքները, մարդու և քաղաքացու հիմնական 
իրավունքների և ազատությունների բավականին լայն շրջանակը, 
ինչպես նաև մարդու իրավունքների երաշխիքները: 

Մարդու կարգավիճակին նվիրված սահմանադրական նորմերի 
հիմքում դրված են բնական իրավունքի տեսության գաղափարները և 
միջազգային պայմանագրերում ամրագրված մարդու իրավունքների 
չափանիշները: Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը 
հռչակում է. «Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական 
իրավունքներն ու ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են»: 
Իսկ դա նշանակում է, որ հասարակական արժեքների սանդղակում 
գերակա են մարդու իրավունքները: Գերակա իրավունքները 
նախորոշում են այլ արժեքների էությունը և առաքելությունը: 
Օրինակ՝ չի կարելի տնտեսական խնայողության համար նսեմացնել, 
ոտնահարել մարդու իրավունքները:

Տե՛ս նաև՝ Մարդու իրավունքների միջազգային բիլ, Մարդու 
իրավունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության 
մասին եվրոպական կոնվենցիան (ՄԻԵԿ):



Մարդու իրավունքների միջազգային բիլ
Միջազգային հանրությունը՝ 
ձգտելով ստեղծել մարդու 
իրավունքների միջազգային 
իրավական հիմքերն ու 
դրանց արդյունավետ 
պաշտպանության համակարգը, 
մշակել և կնքել է մարդու 
իրավունքների միջազգային 
պայմանագրեր։ Առաջին 
միջազգային փաստաթուղթը 
Մարդու իրավունքների 
համընդհանուր հռչակագիրն 
էր, որը սահմանեց մարդու 
իրավունքների համընդգրկուն 

շրջանակը և ունեցավ համընդհանուր նշանակություն։ Սակայն այն իր 
բնույթով խորհրդատվական էր, այլ ոչ թե` պարտադիր։ Հռչակագրին 
բնորոշ թերությունները հաղթահարեցին 1966 թ. կնքված Տնտեսական, 
սոցիալական ու մշակութային իրավունքների մասին միջազգային 
դաշնագիրը և Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին 
միջազգային դաշնագիրը։ Վերջին դաշնագիրն ունի երկու լրացուցիչ 
արձանագրություն. ա) 1966 թ. Արձանագրությունը, որ կարգավորում 
է Մարդու իրավունքների կոմիտեի կողմից գանգատների քննարկման 
կարգը, բ) 1989 թ. Արձանագրությունը, որն ուղղված է մահապատժի 
վերացմանը։ 

Հռչակագիրը և երկու դաշնագրերն ամենից կարևոր, համընդհանուր 
փաստաթղթերն են՝ նվիրված մարդու իրավունքներին։ Այդ 
պատճառով երեքը միասին կոչվում է՝ Մարդու իրավունքների 
խարտիա կամ Մարդու իրավունքների մասին միջազգային բիլ։

Մարդու իրավունքների պաշտպան (օմբուդսմեն)
Մարդու իրավունքների պաշտպանն անկախ պաշտոնատար 
անձ է, որն իրականացնում է հանրային մարմինների ու 
պաշտոնատար անձանց կողմից մարդու խախտված իրավունքների 
և ազատությունների պաշտպանությունը։ Ամեն ոք ունի մարդու 
իրավունքների պաշտպանի աջակցությունը ստանալու իրավունք. 
օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով կարող է դիմել նրան և 
ստանալ աջակցություն։ Իրավունքների խախտման վերաբերյալ 
պաշտպանին ուղղված բողոքները կարող են լինել բանավոր կամ 
գրավոր։ Բողոքը պաշտպանին պետք է տրվի 1 տարվա ընթացքում 
այն օրվանից, երբ դիմողն իմացել է կամ պետք է իմացած լիներ 
իր իրավունքների խախտման մասին։ Բողոքում պետք է նշված 

ՄԱԿ-ի շրջանակներում կնքված 
դաշնագրերը, ի տարբերություն 
հռչակագրերի, պարտադիր են այն 
կնքած պետությունների համար 
և պարունակում են մարդու 
իրավունքների պաշտպանության 
կառուցակարգեր։

Մարդու իրավունքների վերաբերյալ 
ուրիշ ի՞նչ միջազգային պայմանագրեր 
գիտեք։

 Ո՞րն է ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների 
կոմիտեի կողմից իրավունքների 
խախտման վերաբերյալ գանգատների 
քննարկման կարգը։ 
Կոմիտեն կազմված է 4 տարով 
ընտրված և անփոփոխելի 
18 փորձագետից. կոչված է 
հետազոտել դաշնագրի մասնակից 
պետությունների զեկույցները 
դաշնագրով ամրագրված 
իրավունքների վիճակի և 
առաջադիմության վերաբերյալ. 
լուծում է նաև մասնակից 
պետությունների վեճերը դաշնագրից 
բխող պարտավորությունների շուրջ։ 
Կոմիտեին կարող է դիմել նաև 
անհատը, պայմանով, եթե խախտվել 
է դաշնագրով նախատեսված 
նրա իրավունքը և սպառվել են 
ներպետական պաշտպանության 
բոլոր միջոցները։ Կոմիտեն քննելով 
անհատի դիմումը՝ իր կարծիքն 
ուղարկում է համապատասխան 
պետությանը և դիմողին։

Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
անկախության երաշխիքներն են՝  
ընտրովիությունը (ընտրվում է 
Ազգային ժողովում՝ հասարակության 
մեջ հեղինակություն վայելող և 
պատգամավորին ներկայացվող 
պահանջները բավարարող 
անձը), անփոփոխելիությունը 
(պաշտոնավարում է 6 տարի, 
որի ընթացքում անփոփոխելի է), 
անձեռնմխելիությունը։

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում 
մարդու իրավունքների պաշտպանի 
անձեռնմխելիությունը։



լինեն ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, 
խախտված կամ խախտվող իրավունքների մասին տեղեկությունները։ 
Պաշտպանը չի քննարկում այն բողոքները, որոնք պետք է լուծվեն 
միայն դատական կարգով։ 

Ընդունելով բողոքը՝ պաշտպանն ուսումնասիրում է հարցը և կարող է 
ընդունել որոշում, որով առաջարկում է իրավախախտին վերացնելու 
խախտումը՝ նշելով մարդու իրավունքների վերականգնման համար 
անհրաժեշտ և կատարման ենթակա հնարավոր միջոցառումները։ 
Ամեն տարի պաշտպանը Հանրապետության Նախագահին, 
օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններին է ներկայացնում 
նախորդ տարվա ընթացքում իր գործունեության և երկրում մարդու 
իրավունքների խախտման մասին զեկույց։ Զեկույցը ներկայացվում է 
նաև Ազգային ժողովի նիստում։

Մարզպետ
Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանված է 10 
մարզի։ Մարզերում իրականացվում է պետական կառավարում։ 
Մարզերը կառավարում են մարզպետները։ Մարզպետի 
իշխանությունը պետական կենտրոնական գործադիր իշխանության 
շարունակությունն է տեղում։ Մարզպետները նշանակվում և 
ազատվում են կառավարության որոշմամբ։ Կառավարության այդ 
որոշումները վավերացվում են Հանրապետության Նախագահի 
կողմից։ 

Մարզպետը մարզի տարածքում ապահովում է օրենքների, Նախագահի 
հրամանագրերի, կառավարության, վարչապետի որոշումների և 
մյուս ակտերի կատարումը։ Մարզպետը խորհրդակցական ձայնի 
իրավունքով մասնակցում է կառավարության նիստերին։ Նա նաև 
համագործակցում է գործադիր իշխանության այլ մարմինների հետ և 
դրանց քննարկմանն է ներկայացնում վերջիններիս իրավասությանը 
ենթակա՝ մարզին առնչվող հարցեր։ Մարզպետը մասնակցում է 
պետական բյուջեի նախագծի և կառավարության տարածքային 
քաղաքականության մշակման գործին, իր գործունեության և 
մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին հաշվետվություններ է 
ներկայացնում կառավարությանը և վարչապետին։ 

Կարո՞ղ է պաշտպանն իր 
նախաձեռնությամբ քննել 
իրավունքի խախտումը։
Պաշտպանը կարող է իր 
նախաձեռնությամբ քննել 
խախտումը, եթե տեղեկություններ 
կան մարդու իրավունքների 
զանգվածային խախտումների 
մասին կամ դա ունի բացառիկ 
հասարակական նշանակություն։ 
Նա կարող է մարդու 
իրավունքների խախտման 
հարցով դիմել սահմանադրական 
դատարան։

Մարդու իրավունքների 
պաշտպանի գրասենյակի կայք, 
տե՛ս` http://www.ombuds.am

Մարզպետարանին կից կա 
խորհրդակցական մարմին՝ մարզի 
խորհուրդ՝ կազմված համայնքների 
ղեկավարներից ու մարզպետից։ 
Մարզի խորհուրդը լսում և քննարկում 
է համայնքների ղեկավարների 
առաջարկություններն ու 
դիտողությունները մարզպետարանի, 
մարզային հիմնարկությունների, 
կազմակերպությունների 
գործունեության, սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման տարեկան և 
երկարաժամկետ ծրագրերի մասին և 
այլ հարցեր։ 

1.  Ի՞նչ է խորհրդակցական ձայնի 
իրավունքը։ 
2.  Գործադիր իշխանության 
տարածքային ի՞նչ մարմիններ կան։

Ի՞նչ է մարզպետարանը։ 
 Մարզպետարանը մարզպետի 
աշխատակազմն է։ Այն 
բաղկացած է մարզպետից, նրա 
տեղակալից, քարտուղարից, 
բաժինների ղեկավարներից և այլ 
աշխատակիցներից։



Մաքսատուն

Մաքսատունը պետական կազմակերպություն է, որն օրենքով 
սահմանված վերահսկողություն է իրականացնում պետության 
սահմաններով անձանց, իրերի, ծառայությունների, տեղեկատվության 
և կապիտալի տեղաշարժման նկատմամբ։ Մաքսատները մաքսային 
համակարգի (մարմինների) հիմնական օղակն են և տեղաբաշխվում 
են երկրի սահմանային անցակետերում կամ երկրի ներսում, օրինակ՝ 
օդանավակայաններում։ 

Մաքսատները, որպես կանոն, օրենքով սահմանված կարգով 
ապրանքների տեղաշարժման (արտահանման և ներմուծման) համար 
գանձում են մաքսատուրքեր։

Մեծամասնական և համամասնական 
ընտրակարգեր
Ներկայացուցչական կոլեգիալ մարմինների ընտրություններում 
թեկնածուներն առաջադրվում և ընտրվում են մեծամասնական կամ 
համամասնական ընտրակարգով։ 

Մեծամասնական ընտրակարգով երկրի տարածքը բաժանվում 
է ընտրատարածքների, յուրաքանչյուր ընտրատարածքում 
առաջադրվում են անհատ թեկնածուներ։ Տվյալ ընտրատարածքից 
ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, որը ստացել է ընտրողների 
ձայների օրենքով սահմանված մեծամասնությունը։ 

Համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցում 
են կուսակցություններն՝ ըստ իրենց կողմից առաջադրված 
ցուցակների, որոնք պարունակում են թեկնածուների անունները։ 
Յուրաքանչյուր կուսակցություն իրավունք ունի առաջադրել 
թեկնածուների միայն մեկ ցուցակ, որում առնվազն 5 տոկոսը պետք 
է լինեն կանայք։ Կուսակցության տեղերի քանակը խորհրդարանում՝ 
պայմանավորված է տվյալ կուսակցությանը ընտրողների տված 

Մաքսատներում օրենքով 
սահմանված կարգով գանձվող 
մաքսատուրքերը լինում են 
ներմուծման, արտահանման, 
սեզոնային, հակադեմպինգային, 
հատուցողական, հատուկ։

1.Ի՞նչ է հակադեմպինգային 
մաքսատուրքը։
2.Ի՞նչ է հատուցողական 
մաքսատուրքը։

 Մաքսային իրավախախտումներ 
են՝ մաքսանենգությունը. 
մաքսային վճարների մուծումից 
խուսափելը, տեխնոլոգիաների, 
գիտատեխնիկական 
տեղեկատվության, հումքի ու 
նյութերի ապօրինի արտահանումը, 
մշակութային, պատմական և 
հնագիտական առարկաների 
չվերադարձնելը Հայաստանի 
Հանրապետություն և այլն։

Հայաստանի Հանրապետության 
մաքսային ծառայություն, տե՛ս` http://
www.customs.am

Մեծամասնական ընտրակարգով 
ընտրողը քվեաթերթիկում նշում 
կատարելով ընտրում է կոնկրետ 
թեկնածուի։ Համամասնական 
ընտրակարգով քվեարկելիս ընտրողը 
նշում է իր ընտրած կուսակցությանը՝ 
առաջնորդվելով ոչ միայն ցուցակում 
ընդգրկված անձանց արժանիքներով, 
այլև նրանց ներկայացնող 
կուսակցության ծրագրով կամ 
կուսակցությանը համակրելով։

1. Ո՞րն է մեծամասնական 
ընտրակարգով ընտրողների 
ձայների օրենքով սահմանված 
մեծամասնությունը գործող 
օրենսդրությամբ։ 
2. Ովքե՞ր իրավունք ունեն 
առաջադրելու պատգամավորի 
թեկնածուներ մեծամասնական 
ընտրակարգով։

 



ձայների թվով։ Որքան մեծ լինի կուսակցության հավաքած 
քվեների տոկոսը, այնքան նա ավելի շատ ներկայացուցիչ կունենա 
խորհրդարանում։ Կուսակցությունները, որոնք ընտրություններում 
չեն ստանում ընտրողների ձայների առնվազն 5 տոկոսը, Ազգային 
ժողովում չեն ունենում իրենց ներկայացուցիչը։

Տե՛ս նաև Ընտրական իրավունք, Ընտրական համակարգ, 
Ընտրություններ: 

Մեծամասնության սկզբունք
Մեծամասնության սկզբունքը կիրառվում է հիմնականում 
կառավարման ոլորտում, մասնավորապես, որոշումների կայացման 
գործընթացի համատեքստում: Այդ իմաստով մեծամասնության 
սկզբունքը որոշումների ընդունման կարգ է, որի դեպքում ընտրվում 
են մեծամասնության, այսինքն՝ կեսից ավելիի աջակցությունը վայելող 
այլընտրանքներ: Այս կարգն առավելապես կիրառվում է որոշումների 
ընդունման ազդեցիկ կենտրոններում, օրինակ, ժողովրդավարական 
երկրների օրենսդրական մարմիններում:

Մեծամասնության կառավարման սկզբունքն, ըստ էության, 
ժողովրդավարական ռեժիմի պայմաններում որոշումների կայացման 
ձև է, որի ժամանակ «դեմ» քվեարկած փոքրամասնությունը պետք 
է ենթարկվի մեծամասնության կողմից կայացրած որոշմանը: Այս 
երևույթը հայտնի է դեռևս անտիկ շրջանից, երբ տոհմացեղային 
խորհուրդներում, իսկ ավելի ուշ, օրինակ՝ հունական քաղաք-
պետությունների օրենսդիր մարմիններում որոշումներն ընդունվում 
էին ձայների մեծամասնությամբ: 

Ընդհանուր առմամբ, մեծամասնության սկզբունքը համարվում է 
ժողովրդավարության կարևորագույն սկզբունքներից մեկը: Չնայած 
դրան՝ եթե որոշ մասնագետներ գտնում են, որ մեծամասնության 
որոշումը պարտադիր է փոքրամասնության համար, մյուսները 
պնդում են, որ մեծամասնության կամքը պետք է սահմաններ ունենա, 
որպեսզի չհանգեցնի «մեծամասնության բռնապետության»: 

Ոմանք քննադատում են այդ սկզբունքը, հատկապես որոշ 
պայմաններում՝ հանդես գալով մեծամասնության սկզբունքի 
և ժողովրդավարական հասարակության համար անհրաժեշտ 
այլ արժեքների միջև փոխհամաձայնություն ձեռք բերելու 
պահանջով: Նրանք կոչ են անում կիրառել «գերմեծամասնական» 
սկզբունքը և կիրառել սահմանադրական սահմանափակումներ 
կառավարության նկատմամբ, որպեսզի բացառվի «մեծամասնության 
բռնապետությունը»: Այդ ամենը կոչված է պաշտպանելու 
փոքրամասնության իրավունքները: Այդպիսի սահմանափակումներ 

 Ի՞նչ է խառը ընտրակարգը։
Որոշ երկրներում ընտրակարգերը 
խառն են՝ պատգամավորների մի 
մասն ընտրվում է մեծամասնական, 
մյուս մասը՝ համամասնական 
ընտրակարգով։ Հայաստանում 
տարբեր ընտրակարգով ընտրված 
պատգամավորների թիվը 
անընդհատ փոփոխվել է։ 1999 թ. 
պատգամավորներից 75-ը ընտրվել 
են մեծամասնական, իսկ 56-ը՝ 
համամասնական ընտրակարգով, 
2003 թ. 97-ը՝ համամասնական, իսկ 
34-ը՝ մեծամասնական կարգով, 
2012 թ. 90-ը՝ համամասնական, 41-ը 
մեծամասնական։

Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կայք, տե՛ս` http://
www.elections.am



կարող են լինել անհատի իրավունքները, անկախ դատարանը, 
փոքրամասնության քվոտավորված ներկայացվածությունը 
խորհրդարանում և այլն: Ներկայումս շատ տեսաբաններ նշում են, 
որ մեծամասնության կառավարման սկզբունքը պետք է լավագույնս 
պաշտպանի փոքրամասնության իրավունքները:

Այսօր մեծամասնության սկզբունքը մեզ է ներկայանում իր մի քանի 
տարատեսակներով, ինչպիսիք են՝ բացարձակ մեծամասնությունը, 
որը ենթադրում է որոշումների ընդունման մասնակիցների ընդհանուր 
թվի կեսից ավելիի միակարծությունը, որակյալ մեծամասնությունը՝ 
որոշում ընդունողների 2/3-ի կամ 3/4-ի համաձայնությունը, 
հարաբերական մեծամասնությունը, երբ որոշմանը «կողմ», «դեմ» և 
«ձեռնպահ» քվեարկածների մեջ «կողմ» քվեարկածների թիվն ավելին 
է, թեև այն կարող է անգամ մասնակիցների ընդհանուր թվի կեսից 
քիչ լինել: Երբեմն կիրառվում են նաև մեծամասնության սկզբունքի 
առավել բարդ մեխանիզմներ: Օրինակ, անդամ-պետությունների 
կառավարությունները ներկայացնող Եվրոպական միության 
խորհրդում, որտեղ պետությունների ձայների թիվը կախված է 
նրանց բնակչության թվից, կիրառվում է կրկնակի մեծամասնության 
սկզբունքը: Դրա համաձայն, որոշումը համարվում է ընդունված, 
եթե դրա օգտին քվեարկել է 27 անդամների կեսից ավելին, սակայն 
պայմանով, որ «կողմ» քվեարկած երկրների բնակչության ընդհանուր 
թիվը կազմի ողջ Եվրոպական միության բնակչության թվի կեսից 
ավելին:

Տե՛ս նաև Ժողովրդավարություն, Ժողովրդավարական համակարգ:

Մեծ ութնյակ 
Միջազգային ակումբ, որը միավորում է Մեծ Բրիտանիայի, 
Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Կանադայի, ԱՄՆ-ի, 

Ռուսաստանի և  Ճապոնիայի 
կառավարությունները: Այն 
միջազգային կազմակերպություն 
չէ, չունի հիմնադիր պայմանագիր:

Այդ երկրների ոչ պաշտոնական 
հ ա ն դ ի պ ո ւ մ ն ե ր ը ՝ 
գագաթնաժողովներն անցկացվում 
են ամեն տարի, որոնցում ըստ 
սահմանված հերթականության 
նախագահում են մասնակից-

Եթե, ավանդաբար, 
ժողովրդավարության 
հիմնարար սկզբունքը ձայների 
մեծամասնությունն էր, ապա արդի 
ժողովրդավարության սկզբունքն 
է «որոշումների ընդունում 
մեծամասնության կամքով՝ 
փոքրամասնության իրավունքների 
պարտադիր պահպանմամբ» 
հիմնադրույթը։ 

Երբևիցե հայտնվե՞լ եք 
փոքրամասնության կազմում։ 
Ի՞նչ ապրումներ եք ունեցել, երբ 
մեծամասնությունն իրեն պահել է 
հարձակողական։

Ի՞նչ է փոքրամասնության նկատմամբ 
անհանդուրժողականությունը։

Փոքրամասնության նկատմամբ 
ա ն հան դուր ժո ղա կա նութ յու նն առ-
կա է, երբ պե տութ յու նը խտրա կան 
վե րա բեր մունք է դրսևո րում իր 
քա ղա քա ցի նե րի նկատմամբ, ո րոնք 
հա մա ձայն չեն կա ռա վա րողների 
հա յացք նե րի կամ քա ղա քա կա նութ յան 
հետ, կամ երբ ա ռան ձին քա ղա քա-
կան խմբե րը, կու սակ ցութ յուն նե րը 
փոքրամասնության նկատմամբ 
տանում են ռազ մա շունչ, մարտն չող 
պայ քա ր, երբ քա ղա քա կան մե ծա մաս-
նութ յու նը բա ցա սա բար է վե րա բե րում 
փոք րա մաս նութ յա նը, բռնա նում նրա 
վրա՝ պար տադ րե լով իր կար ծի քը։



երկրների ղեկավարները: Դրանց մասնակցում են նաև ԵՄ-ում 
նախագահող երկիրն ու Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը: 
«Ութնյակի» ընդունած որոշումները պարտադիր ուժ չունեն: 
Որպես կանոն, հանդիպումների ժամանակ քննարկվում են տվյալ 
պահին առավել կարևոր միջազգային խնդիրները: Լինում են նաև 
տարաձայնություններ մասնակից-պետությունների միջև:

«Մեծ ութնյակին» նախորդել են «Մեծ վեցնյակը» (1975 թ., ԱՄՆ, 
Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա և Ճապոնիա) և 
«Մեծ յոթնյակը» (Կանադայի ավելացմամբ` 1976 թ.): 1991-2002 թթ. 
ընթացքում «7+1» ձևաչափով հանդիպումներին մասնակցում էր 
Ռուսաստանը, և, ի վերջո, «յոթնյակը» վերածվեց «ութնյակի»:

«Մեծ ութնյակը» քննադատվում է էլիտարության, ոչ 
ժողովրդավարության և հեգեմոնիզմի մեջ: Հակառակորդները, 
որպես կանոն, ներկայացնում են հակագլոբալիստական շարժումը, 
որին մասնակցում են ակտիվիստներ Աֆրիկայից, Եվրոպայից, 
Ամերիկայից:

Մեղադրանք
Մեղադրանքն օրենքով նախատեսված կարգով ներկայացված 
հիմնավորում է՝ որոշակի անձի կողմից քրեական օրենսգրքով 
արգելված կոնկրետ արարքի (հանցագործության) կատարման 
մասին։ 

Անմեղության կանխավարկածի սկզբունքի համաձայն` մեղադրանքն 
ապացուցում են քրեական հետապնդման պետական մարմինները՝ 
դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինները։ Մեղադրական 
ողջ ապացուցողական նյութն ամփոփվում է մեղադրական 
եզրակացության մեջ, որը կազմում է քննիչը, հաստատում 
է դատախազը։ Դատախազը դատարան է ուղարկում այդ 
եզրակացությունը։  

Մեղադրանքի կողմում բացի 
դատախազից հանդես են գալիս 
քրեական հետապնդման պետական 
մարմինները, ինչպես նաև տուժողը, 
քաղաքացիական հայցվորը, նրանց 
օրինական ներկայացուցիչը և 
ներկայացուցիչները։

1. Ի՞նչ է դատական ռեպլիկը։
2. Ի՞նչ է մեղադրական 
եզրակացությունը։ 

Ովքե՞ր կարող են մասնակցել գործով 
վարույթին որպես պաշտպանության 
կողմ։ 
Պաշտպանության կողմի խնդիրն 
է` հերքել մեղադրանքը կամ 
մեղմացնել պատասխանատվությունը։ 
Քրեական գործով վարույթում 
պաշտպանության կողմում հանդես 
են գալիս կասկածյալը, մեղադրյալը 
(ամբաստանյալը), նրանց օրինական 
ներկայացուցիչները, պաշտպանը, 
քաղաքացիական պատասխանողը, 
նրա ներկայացուցիչը։

Հայաստանի Հանրապետության 
գլխավոր դատախազության կայք, 
տե՛ս` http://www.genproc.am



Դատախազը դատարանում հանդես է գալիս որպես մեղադրող։ Նա  
դատարանում հրապարակում է մեղադրական եզրակացությունը, 
հանդես է գալիս ճառով և ռեպլիկով։ Այսպիսով, դատախազը 
դատարանում պաշտպանում է մեղադրանքը։ Ամբաստանյալը 
և նրա պաշտպանը` որպես պաշտպանության կողմ, իրենց  
հիմնավորումներով պաշտպանվում են մեղադրանքից։ Դատարանը 
հանդես չի գալիս մեղադրանքի կամ պաշտպանության կողմում, այլ  
արտահայտում է միայն իրավունքի շահերը։

Մեմորիալ

1. Հուշարձան – ճարտարապետական կառույց, որը 
նվիրված է ինչ-որ նշանավոր անձի կամ իրադարձության: 
Հուշարձանային համալիրը տարածք է, որտեղ տեղակայված 
են ճարտարապետական կառույցները՝ դամբարաններ, 
պանթեոններ, տապանաքարեր, քանդակներ, փառքի 
կոթողներ, հաղթակամարներ, դարպասներ և հուշարձաններ՝ 
նվիրված տվյալ ժողովրդի, պետության պատմության մեջ 
ներդրում ունեցած այս կամ այն նշանավոր անձի կամ 
իրադարձության հիշատակին:

2. «Մեմորիալ» ընկերակցություն – միջազգային 
պատմալուսավորչական, իրավապաշտպան և 
բարեգործական կազմակերպություն:

«Մեմորիալ» ընկերակցությունը ոչ կառավարական 
կազմակերպություն է՝ հիմնադրված 1989 թ. հունվարին: Նրա 
գլխավոր նպատակն է եղել ԽՍՀՄ-ում քաղաքական բռնաճնշումների 
ուսումնասիրությունը: Ներկայումս նրա կազմի մեջ են մտնում 
բազմաթիվ կազմակերպություններ Ռուսաստանից, Գերմանիայից, 
Ղազախստանից, Լատվիայից, Վրաստանից, Ուկրաինայից 
և Հայաստանից: Դրանք իրականացնում են հետազոտական, 
իրավապաշտպան, լուսավորչական գործունեություն:

«Մեմորիալ» իրավապաշտպան կենտրոնը համանուն ընկերակցության 
կառույցներից է, որը հիմնադրվել է 1991 թ.՝ Ընկերակցության 
իրավապաշտպան գործունեության կազմակերպման և ուղղորդման 
նպատակով: Գործունեության հիմնական ուղղություններն 
են հանդիսանում ԽՍՀՄ-ում բռնաճնշումների պատմության 
ուսումնասիրությունը, դրանց զոհերի ռեաբիլիտացիան և նրանց 
հիշատակի հավերժացումը, լուսավորչական և իրավապաշտպան 
գործունեությունը: Կենտրոնի կողմից կազմվել և հրատարակվել 
են մի շարք տեղեկատուներ, հավաքվել է բավական տարողունակ 
տվյալների շտեմարան ԽՍՀՄ-ում իրականացված բռնաճնշումների և 
դրանց զոհերի վերաբերյալ:

«Մեմորիալ» ընկերակցության կայքը, 
տե’ս` 
http://www.memo.ru/



Իրավապաշտպան գործունեության շրջանակներում Կենտրոնն 
զբաղվում է, մասնավորապես, մասշտաբային հակամարտությունների 
տարածքներում մարդու իրավունքների, միջազգային հումանիտար 
իրավունքի խախտման դեպքերի ուսումնասիրությամբ, 
փախստականներին և բռնի տեղահանվածներին իրավական 
օգնության տրամադրմամբ:

«Մեմորիալ» ընկերակցությունն ունի հատուկ կարգավիճակ 
Եվրոպայի խորհրդում: Կազմակերպությունն արժանացել է մի շարք 
մրցանակների, ինչպիսիք են` «Էրիխ-Մարիա Ռեմարկի անվան 
Խաղաղության մրցանակը» (2001 թ.), ՄԱԿ Փախստականների 
հարցերով գլխավոր կոմիսարի վարչության «Նանսենի անվան 
մեդալը» (2004 թ.), Եվրոպական խորհրդարանի «Սախարովի անվան 
մրցանակը» (2009 թ.) և այլն:

Մենաշնորհ
Մենաշնորհ հասկացությունն օգտագործվում է իրավական և 
տնտեսական իմաստով։ Իրավական իմաստով մենաշնորհը 
նշանակում է ինչ-որ գործունեության իրականացման բացառիկ 
իրավունք, որը տրված է միայն որոշակի անձի, անձանց խմբի, 
կազմակերպության, պետությանը։ Օրինակ, պետությունն ունի 
հարկադրանքի կիրառման, դրամահատման մենաշնորհ։ Պետությունը 
կարող է իրեն վերապահել որոշակի ապրանքների արտադրության, 
ներմուծման կամ վաճառքի մենաշնորհ։

Տնտեսական իմաստով մենաշնորհն ինչ-որ իրավաբանական անձի 
կամ դրանց միության` շուկայում ունեցած փաստական վիճակն է, 
երբ այն վերածվում է ապրանքի միակ արտադրողի կամ ներկրողի 
և վաճառողի։ Տվյալ կազմակերպությունը շուկայում դառնում է 
մենատեր, ինչի արդյունքում կարող է ստանալ գերշահույթ, որովհետև 
չկան մրցակիցներ։ Քանի որ չկա մրցակցություն, ուրեմն չի գործում 
առաջարկով և պահանջարկով պայմանավորված գինը։ Մենատերը 
դառնում է գների թելադրողը։ Պետությունը պետք է կանխի նման 
մենաշնորհները՝ հակամենաշնորհային օրենսդրություն մշակելով, 
որպեսզի թույլ չտա մենաշնորհային ձեռնարկատերերի գոյությունը 
շուկայում։ Մենաշնորհները հատկապես վատ են ազդում մանր ու 
միջին ձեռնարկատիրության վրա։

Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունն արգելում 
է շուկայում մենաշնորհը կամ 
գերիշխող դիրքի չարաշահումը 
և անբարեխիղճ մրցակցությունը։ 
Հետևաբար, պետությունը պարտավոր 
է ապահովել ազատ, հավասար 
մրցակցություն, այսինքն՝ ստեղծել 
պայմաններ, որպեսզի որևէ ապրանքի 
արտադրությունը կամ ծառայության 
մատուցումը չդառնա ինչ-որ մեկի 
մենաշնորհը։ 

Ի՞նչ է առաջարկի և պահանջարկի 
տնտեսական օրինաչափությունը։

Արդյո՞ք շուկայում մենաշնորհի 
արգելքը բացարձակ է։
Ոչ, բացարձակ չէ։ Մրցակցության 
սահմանափակումը, մենաշնորհի 
հնարավոր տեսակները և դրանց 
թույլատրելի չափերը կարող են 
սահմանվել օրենքով՝ հանրության 
շահերի պաշտպանության 
համար։ Պետությունը կարող է 
սահմանել որոշակի ապրանքների 
արտադրության, վաճառքի 
մենաշնորհներ։ Օրինակ՝ նավթի 
արդյունահանման։ Պետությունը 
կարող է սահմանել գներ, որոնք 
պարտադիր են ձեռնարկատերերի 
համար։ 

Տես` www.competition.am



Մերձավորարևելյան հակամարտություն
Մերձավորարևելյան կամ արաբաիսրայելական հակամարտությունը 
հակամարտություն է, մի կողմից, արաբական մի շարք երկրների 
(Եգիպտոս, Սիրիա, Լիբանան, Իրաք, Հորդանան, Եմեն, Սաուդյան 
Արաբիա), ինչպես նաև արաբական ռազմականացված արմատական 
խմբավորումների, և, մյուս կողմից, սիոնիստական շարժման, ապա 
Իսրայել պետության միջև: Հակամարտության առարկան Իսրայելի 
հսկողության տակ գտնվող պաղեստինյան տարածքներն են, իսկ 
պաշտոնական-ռազմական փուլի համար ֆորմալ պատճառ դարձել է 
Իսրայելի անկախության և պետության հռչակումը 1948 թ.: 

Թեև Իսրայել պետությունն ստեղծվել է 1948 թ., այս հակամարտության 
փաստական պատմություն ունի շուրջ հարյուրամյա պատմություն՝ 
սկսած 19-րդ դ. վերջից, երբ ձևավորվեց սիոնիստական քաղաքական 
շարժումը՝ սկիզբ դնելով սեփական պետություն ունենալու՝ հրեաների 
պայքարին: Հակամարտության շրջանակներում ռազմական 
բախումներն ընթացել են մի քանի փուլով, որոնցից առավել նշանակալի 
են 1948-49, 1956, 1967, 1973 և 1982 թթ. պատերազմները, թեև դրանց 
միջև ընկած ժամանակահատվածում ու ցայսօր էլ հակամարտությունը 
տարբեր ինտենսիվությամբ ու ձևերով պահպանվել է: Այդուհանդերձ, 
ակտիվ ռազմական գործողություններ հակամարտության նախկին 
կողմերի միջև նույն ինտենսիվությամբ և մասշտաբներով չկան, թեև 
լարվածությունը նրանց հարաբերություններում դեռևս պահպանվում 
է:

Արաբա-իսրայելական հակամարտության շրջանակներում 
ընդունված է առանձնացնել տեղային բնույթ ունեցող (լոկալ) 
իսրայելապաղեստինյան հակամարտությունը՝ կապված, առաջին 
հերթին, Պաղեստինի տարածքում բնակվող հրեաների և արաբների 
տարածքային շահերի հակադրության հետ:

Արաբա-իսրայելական հակամարտությունը հանդիսանում է 
ամենաերկարատև և չկարգավորված հակամարտություններից մեկը: 

Տե՛ս նաև Արցախյան հիմնախնդիր, Պատերազմ, Պատերազմի 
իրավունք, Հակամարտություն, Հակամարտության կարգավորում:



Միապետություն
Միապետությունը պետական 

կառավարման ձև է, որում 
բարձրագույն պետական 

ի շ խ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն ը 
պատկանում է մեկ անձի՝ 
միապետին (թագավոր, 
կայսր, շահ), և որը գահը 

զբաղեցնում է  ժառանգաբար 
ու ցմահ, իրավաբանորեն 

պատասխանատու չէ 
բնակչության առջև։ 

Միապետությունները լինում են սահմանափակ և անսահմանափակ։

Անսահմանափակ (բացարձակ) միապետություններում միապետը 
պետության բարձրագույն մարմինն է։ Նա իրականացնում է օրենսդիր 
գործառույթներ (միապետի կամքը իրավունքի և օրենքի աղբյուր է), 
ղեկավարում է գործադիր իշխանության մարմինները, վերահսկում 
է արդարադատությունը։ Բացարձակ միապետության առաջին ձևը 
հին արևելյան միահեծանություններն էին։ Միջնադարյան Եվրոպայի 
առաջին միապետությունները մասնատված սահմանափակ 
միապետություններ էին։ Սակայն աստիճանաբար տեղի ունեցավ 
քաղաքական կենտրոնացում և անցում կատարվեց դասային-
ներկայացուցչական միապետության։ Կառավարման այս ձևում 
միապետի իշխանությունը սահմանափակված էր դասային-
ներկայացուցչական մարմնով, օրինակ՝ Անգլիայում՝ պառլամենտով։ 
Ավատական մասնատվածության վերջնական հաղթահարումից հետո, 
ավարտվեց կենտրոնացված պետությունների կազմավորումը, և առաջ 
եկան ուշ միջնադարյան անսահմանափակ միապետությունները։ 

Նոր դարաշրջանում առաջացավ սահմանադրական 
միապետությունը, որում միապետի իշխանությունը 
սահմանափակվեց ներկայացուցչական (ընտրովի) մարմնով և 
այդ փաստը, որպես կանոն, ամրագրվեց սահմանադրությամբ։ 
Սահմանադրական միապետությունները լինում են դուալիստական 
և խորհրդարանական։

Դուալիստական միապետությունում պետական իշխանությունը 
բաժանվում է միապետի կողմից նշանակվող կառավարության և 
օրենսդիր խորհրդարանի միջև։ Կառավարությունը կազմվում է 
անկախ խորհրդարանի կուսակցական կազմից և պատասխանատու 
է միայն միապետի առջև։ Խորհրդարանական միապետությունում 
միապետը թագավորում է, բայց չի կառավարում։ Կառավարությունը 
կազմվում է ընտրություններում հաղթանակած կուսակցությունների 
ներկայացուցիչներից և պատասխանատու է միայն խորհրդարանի 

Ուշ միջնադարյան բացարձակ, 
անսահմանափակ միապետության 
որպես պետական կառավարման 
ձևի էությունն արտահայտել է 
Ֆրանսիայի Լյուդովիկոս թագավորը. 
«Պետությունը ես եմ», որովհետև 
նրա ձեռքում էր կենտրոնացված ողջ 
օրենսդիր, գործադիր, դատական 
իշխանությունը։

1. Ի՞նչ իրավական իմաստ 
ունի «անգլիական թագուհի» 
արտահայտությունը։
2. Արդի աշխարհի ի՞նչ 
միապետություններ գիտեք և ի՞նչ 
կառավարման ձև ունեն դրանք։

Արդարացի է արդյո՞ք կոնսենսուսով 
քվեարկությունը ՄԱԿ-ի 
Անվտանգության խորհրդում։

Ժո ղովր դա վա րութ յու նը պար տա-
դիր է ոչ միայն ներպետական, այլև 
միջպե տական հա րա բե րութ յուն նե-
րում։ Արդի աշ խար հին անհ րա ժեշտ 
է ա վե լի ընդգր կուն, ժո ղովր դա-
վա րա կան գլո բալ իշ խա նութ յան 
հա մա կարգ։ Դրանից հետևում է, որ 
պետք է փոխվեն պե տութ յուն նե րի 
ան հա վա սար ներ կա յա ցուց չութ յու նը 
մի ջազ գա յին միջ կա ռա վա րա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րում։ 



առջև։ Օրենքներն ընդունում է խորհրդարանը։ Միապետի 
իշխանությունը օրենսդիր, գործադիր և դատական ոլորտներում 
խորհրդանշական է։ 

Միգրացիա
Միգրացիան (լատ. migratio -տեղաբաշխում) անհատների կամ 
սոցիալական խմբերի կողմից մշտական բնակության վայրի 
փոփոխության գործընթացն է, որն արտահայտվում է նույն երկրի 
այլ տարածաշրջան, աշխարհագրական այլ շրջան կամ այլ երկիր 
տեղափոխման ձևով: Միգրացիա են համարվում նաև գյուղից քաղաք 
և քաղաքից գյուղ տեղաշարժերը:

Միգրացիայի գործոնները մարդկանց մի վայրից մյուսը 
տեղաշարժվելուն հանգեցնող, նպաստող պայմաններն են: Այդ 
պայմաններն են`

ա) դուրս մղող պայմաններ - կապված են անհատի (խմբի)՝ իր 
բնակավայրում գոյության ծանր կամ անբավարար վիճակների հետ 
(աշխատանքի բացակայություն, պատերազմներ, տնտեսական 
ճգնաժամ և այլն),

բ) ձգող պայմաններ - այլ վայրում ապրելու գրավիչ պայմանների 
ամբողջությունը (բարձր աշխատավարձ, սոցիալ-տնտեսական 
և քաղաքական կայունություն, բարենպաստ բնակլիմայական 
պայմաններ և այլն)

գ) միգրացիոն ուղիներ - միգրանտի՝ մի տեղից մյուսը տեղաշարժվելու 
հնարավորության առկայությունը:

Միգրացիան դասակարգվում է տարբեր չափանիշներով: Տարբերում 
են միջազգային (մարդկանց տեղաշարժը մի երկրից մյուսը) և ներքին 
(տվյալ երկրի մի բնակավայրից մյուսը), սեզոնային, ուրբանիզացիոն 
(գյուղից քաղաք), ռուռալիզացիոն (քաղաքից գյուղ), քոչվորություն, 
ուխտագնացություն, ժամանակավոր և մշտական: Ըստ պատճառների՝ 
միգրացիան լինում է` սոցիալական, տնտեսական, մշակութային, 
քաղաքական, ռազմական:

Միջազգային միգրացիայի ժամանակակից միտումներն են.

	 ապօրինի միգրացիայի աճ - վառ արտահայտված 
աշխատանքային միգրացիա: Սա պետությանը նույնպես 
շահեկան է, քանի որ աշխատանքային միգրանտները հարկերը 
վճարում են, իսկ սոցիալական ապահովություն և նպաստ չեն 
ստանում,



	 հարկադիր միգրացիայի աճ - մեծամասամբ Աֆրիկայից, 
ինչպես նաև աշխարհում զինված հակամարտությունների 
ավելացման, միջազգային հարաբերությունների սրման 
պատճառով: Փախստականների 80 %-ը փախչում են զարգացող 
պետություններ, կանայք և երեխաները ստեղծում են լրացուցիչ 
տնտեսական ծանրություն` ընդունող պետությունների համար, 
որը պահանջում է ֆինանսական ծախսեր,

	 ժողովրդագրական բնույթի միջազգային միգրացիայի աճ – 
զարգացած երկրներում այս միգրացիան առաջատար դեր է 
խաղում պետության ժողովրդագրական պատկերում, 

	 միջազգային միգրացիոն հոսքերի գլոբալացում - գրեթե բոլոր 
պետությունները ներգրավված են դրանում, 

	 միգրացիոն հոսքերում որակական փոփոխություններ - 
կրթության բարձր մակարդակով անձանց թվի աճ և այլն:

Միգրացիոն տեղաշարժերի հետ սերտորեն կապված է «ուղեղների 
արտահոսք» կոչվող երևույթը: Դա զանգվածային արտագաղթի 
գործընթաց է, որի դեպքում քաղաքական, տնտեսական, կրոնական 
և այլ գործոնների հետևանքով երկրից կամ առանձին շրջաններից 
հեռանում են մասնագետներ, գիտնականներ և որակյալ 
աշխատողներ: Այն երկիրը, որտեղից այդ գործընթացը տեղի է 
ունենում, կրում է նշանակալի տնտեսական, մշակութային և երբեմն 
էլ քաղաքական վնաս, և հակառակը, երկիրը, որն ընդունում է 
մասնագետ-էմիգրանտներին, ստանում է մեծ թվով էժան մտավոր 
կապիտալ: Ներկայումս այս երևույթն առավել բնորոշ է զարգացող 
երկրներին, մասնավորապես` Աֆրիկայի, Կարիբյան ավազանի 
երկրների և Արևելյան Եվրոպայի նախկին կոմունիստական երկրներ 
համար: 

Երկրից ֆինանսական կապիտալի համանման արտահոսքը կոչվում 
է կապիտալի արտահոսք:

Տե՛ս նաև Արտագաղթ (էմիգրացիա), Ներգաղթ (իմիգրացիա), 
Ժողովրդագրություն:

Մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների 
պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան (ՄԻԵԿ)

Մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների 
պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան (ՄԻԵԿ) 
ընդունվել է 1950 թ. նոյեմբերի 4-ին Հռոմում։ Այն սկսել է գործել 1959 
թ.։ Ներկայումս Եվրոպայի խորհրդի բոլոր անդամները համարվում 
են ՄԻԵԿ-ի մասնակիցներ։ ՄԻԵԿ-ով պաշտպանվում են մարդու և 
քաղաքացու կարևորագույն իրավունքները և ազատությունները, 

Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքային կառավարման 
նախարարության Միգրացիայի 
պետական ծառայություն, տե՛ս`http://
smsmta.am/

Միգրացիայի միջազգային 
կազմակերպության (International Or-
ganization for Migration) Հայաստանյան 
գրասենյակ, տե՛ս`
http://iom.am 



օրինակ՝ կյանքի իրավունքը և մահապատժի արգելքը, հարկադիր 
կամ պարտադիր աշխատանքի արգելքը, անձնական և ընտանեկան 
կյանքի հարգանքի իրավունքը, ամուսնության իրավունքը և այլն։ 

ՄԻԵԿ-ի հիման վրա մարդու իրավունքների պաշտպանության 
եվրոպական համակարգի արժանիքն այն է, որ այն մշտապես 
զարգանում ու կատարելագործվում է։ Օրինակ, ներկայումս այն ունի 
13 լրացուցիչ արձանագրություն, որոնք արդեն պաշտպանության 
տակ են վերցրել համարյա բոլոր քաղաքական և քաղաքացիական 
իրավունքները, ինչպես նաև սեփականության և կրթության 
իրավունքները։ ՄԻԵԿ-ի մյուս առավելությունն այն է, որ դրանում 
ոչ միայն ամրագրված են իրավունքները և ազատությունները, այլև 
ստեղծված են դրանց պաշտպանության գործուն կառուցակարգեր` ի 
դեմս վերահսկիչ մարմինների և Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարանի։ Դատարանը մշտական գործող է՝ տեղակայված 
Ստրասբուրգում։ 

Միկրոէկոնոմիկա
Միկրոէկոնոմիկան ներկայացնում է տնտեսագիտության այն 
բաժինը, որն ուսումնասիրում է տնտեսությունը ձեռնարկության, 
տնային տնտեսության կամ այլ որոշակի ոլորտի մակարդակով: 
Այստեղ հարկ է նշել, որ տնտեսագիտության մյուս բաժինը 
մակրոէկոնոմիկան է, որն ուսումնասիրում է տնտեսությունը 
ամբողջությամբ վերցրած, այսինքն` գործազրկության մակարդակը, 
համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ), ինֆլյացիան և այլն: 
Միկրոէկոնոմիկան նաև ուսումնասիրում է կոնկրետ շուկաներ, 
ապրանքներ և ծառայություններ: Այսինքն, միկրոէկոնոմիկան 
ուսումնասիրում է տնտեսական վարքագիծը շուկայի անհատ 
մասնակիցների մակարդակով՝ հիմնականում ձեռնարկություններ 
և սպառողներ: Սպառողների համար միկրոէկոնոմիկան կվերաբերի 
եկամուտների բաշխմանը, աշխատուժի առաջարկի ընտրությանը, 
հարկերի ազդեցությանը: Ձեռնարկության համար միկրոէկոնոմիկան 
կվերաբերի արտարդրության գործընթացին, ծախքերին, արտադրանքի 
իրացման խնդիրներին և մրցակցությանը: Միկրոէկոնոմիկան որպես 
տնտեսագիտության բաժին ունի իր զարգացման փուլերը: Այսպիսով, 
միկրոէկոնոմիկայի ուսումնասիրման հիմնական ուղղություններն 
են՝ սպառողները, արտադրողները, շուկայի կառուցվածքը, շուկայում 
ընդհանուր հավասարակշռությունը, արտաքին արդյունքները և 
հանրային բարիքները:

Տե՛ս նաև Տնտեսություն, Տնտեսական քաղաքականություն, 
Տնտեսական համակարգ:



Միջազգային դատարան

Միջազգային դատարանը ՄԱԿ-ի հիմնական իրավական մարմինն 
է, որին կարող են դիմել միայն պետությունները։ Եթե Միջազգային 
դատարանում քննվում է ՄԱԿ-ի անդամ-պետություններից որևէ 
մեկի հարցը (այսինքն՝ այդ պետությունը հանդես է գալիս որպես 
քննվող գործի մասնակից), ապա վերջինս պարտավոր է կատարել 
դատարանի ընդունած որոշումը։ Միջազգային դատարանը չի քննում 
մասնավոր անձանց դիմումները։

ՄԱԿ-ի անդամ-պետություններն ընդունում են բազմաթիվ 
փաստաթղթեր, որոնք շատ հաճախ ստանում են տարբեր 
մեկնաբանություններ, առաջ բերում իրավական տարակարծություն։ 
Դա Միջազգային դատարան դիմելու հիմքերից մեկն է։ Բազմազան 
են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող 
հարցերը, որոնցով երկրները դիմում են Միջազգային դատարան։ Եղել 
են նաև դեպքեր, երբ Գլխավոր ասամբլեան կամ Անվտանգության 
խորհուրդն են դիմել դատարան` խորհուրդ ստանալու նպատակով. 
դա, սովորաբար, վերաբերել է միջազգային պայմանագրերի 
մեկնաբանմանը, ՄԱԿ-ում որոշակի պաշտոնների սահմանմանը և 
այլն։ 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան 
Սերբիայի նախաձեռնությամբ դիմեց 
Միջազգային դատարան, որպեսզի 
ստանա պարզաբանում` արդյո՞ք 
Կոսովոյի անկախության հռչակման 
փաստը չի հակասում գործող 
միջազգային իրավունքի նորմերին։ 
2010 թ. Միջազգային դատարանն իր 
խորհրդատվական եզրակացության 
մեջ նշեց, որ միջազգային իրավունքում 
չկա որևէ նորմ, որը հակասության մեջ 
է մտնում Կոսովոյի անկախության 
հռչակման փաստի հետ։

Ի՞նչ փաստաթղթով է հիմնադրվել 
միջազգային դատարանը։

Ի՞նչ կազմ ունի միջազգային 
դատարանը և ովքե՞ր կարող են 
դառնալ դրա դատավորներ։ 

Միջազգային դատարանը կազմված 
է 15 անկախ դատավորներից, 
որոնք պետք է լինեն միջազգային 
իրավունքի ասպարեզում ճանաչված 
իրավագետներ և բարձր բարոյական 
նկարագրի տեր անձինք։ Նրանք 
ընտրվում են ՄԱԿ-ի Գլխավոր 
ասամբլեայի և Անվտանգության 
խորհրդի կողմից, 9 տարի ժամկետով 
և կարող են վերընտրվել։



Միջազգային իրավական պատասխանատվություն
Միջազգային իրավական պատասխանատվությունն անբարենպաստ 
իրավական հետևանքներն են, որ վրա են հասնում միջազգային 
իրավունքի նորմերը և իր միջազգային պարտավորությունները 
խախտած սուբյեկտի, հիմնականում` պետության համար։ 
Պատասխանատվության միջոցները և՛ միջազգային իրավունքի 
նորմերի պահպանման, ապահովման, և՛ հասցված վնասը հատուցելու 
նպատակ են հետապնդում։ Գոյություն ունեն միջազգային իրավական 
պատասխանատվության երկու տեսակ` նյութական և քաղաքական։ 

Միջազգային իրավական նյութական պատասխանատվությունը 
վրա է հասնում պետության կողմից միջազգային իրավական 
պարտավորությունների այնպիսի խախտումների հետևանքով, 
որոնք կապված են նյութական վնասների պատճառման հետ։ Դրա 
տեսակներն են`

ա) ռեպարացիա` նյութական վնասի հատուցումն է դրամով, 
ապրանքներով և ծառայություններով։ Օրինակ՝ ագրեսորի ռազմական 
գործողությունների հետևանքով հարձակման ենթարկվածին 
պատճառված վնասի հատուցումը, 

բ) ռեստիտուցիա` պատերազմող պետությունների կողմից 
հակառակորդ պետության տարածքից ապօրինի վերցված և 
արտահանված գույքը բնեղենով վերադարձնելը, օրինակ` արվեստի 
կամ մշակութային գործերը,

գ) սուբստիտուցիա` ռեստիտուցիայի տարատեսակ է` ոչ իրավաչափ 
ոչնչացված կամ վնասված գույքի, շինության, տրանսպորտային 
միջոցի, գեղարվեստական արժեքի և այլնի փոխարինումը։

Միջազգային իրավական քաղաքական պատասխանատվություն

Միջազգային քաղաքական պատասխանատվությունը իրավախախտ-
պետության նկատմամբ հարկադրական միջոցների կիրառումն է, որը, 
որպես կանոն, զուգակցվում է նյութական պատասխանատվության 
հետ։ Քաղաքական պատասխանատվության ձևերն են, օրինակ՝ 
միջազգային կազմակերպությունում պետության անդամության 
կասեցումը կամ հեռացնելը, ագրեսորին ուժով ճնշելը։ Կիրառվում են 
նաև հետևյալ ձևերը.

•	 ռետորսիան մի պետության սահմանափակող 
բնույթի միջոցներն են` ուղղված այլ պետության 
դեմ, որը խախտել է առաջինի շահերը, օրինակ՝ 
մաքսային տուրքերի բարձրացումն այդ պետության 
ապրանքների համար։

Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից 
հետո հաղթանակած դաշնակիցների 
Ղրիմում կայացած խորհրդակցության 
որոշմամբ (1945 թ.) Գերմանիայի 
ռեպարացիաները կազմել են 20 մլրդ. 
դոլար։

Ի՞նչ արվեստի գործեր գիտեք, 
որ վերադարձվել են Երկրորդ 
աշխարհամարտից հետո՝ 
ռեստիտուցիայի կարգով։

Ո՞րն է միջազգային իրավական 
պատասխանատվության հիմքը։
 Միջազգային իրավական 
պատասխանատվության հիմքը 
միջազգային հակաիրավական 
արարքն է (իրավախախտումը), 
որի տարրերն են` ա) մեղքի 
առկայությունը, բ) սուբյեկտի 
կողմից միջազգային իրավական 
պարտավորությունների խախտումը։ 



•	 ռեպրեսալիա՝ բառացիորեն նշանակում է չզինված. 
կիրառվում է ի պատասխան այլ պետության 
ոչ իրավաչափ գործողությունների, խախտված 
իրավունքները վերականգնելու նպատակով, օրինակ` 
դիվանագիտական կապերի խզումը, իրավախախտ 
պետությունից ապրանքների ներկրման արգելքը 
(էմբարգո) և այլն։

•	 սատիսֆակցիան այն բավարարումն է, որ տալիս է 
իրավախախտ պետությունը տուժած պետության 
պատվին և արժանապատվությանը հասցված վնասի 
համար, օրինակ` պաշտոնական ներողություն 
խնդրելը։ 

•	 ռեստորացիան ենթադրում է իրավախախտ 
պետության կողմից ինչ-որ նյութական օբյեկտի 
նախկին վիճակի վերականգնում, օրինակ` ջրի 
որակի և մաքրության վերականգնում, որ կեղտոտվել 
էր նրա մեղքով։ 

Միջազգային իրավունք
Միջազգային իրավունքը պետությունների և միջազգային իրավունքի 
այլ սուբյեկտների կողմից ստեղծված միջազգային պայմանագրերի և 
սովորութային նորմերի համակարգ է, որն ուղղված է խաղաղության 
հաստատմանը ու միջազգային անվտանգության ամրապնդմանը, 
միջազգային բազմակողմանի համագործակցության հաստատմանը 
և զարգացմանը։ Միջազգային իրավունքը ապահովվում է, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում` նաև հարկադրում, միջազգային 
իրավունքի սուբյեկտների կողմից` իրենց միջազգային 
պարտավորությունների բարեխիղճ կատարումը։ Միջազգային 
իրավունքում հարկադրելը կատարվում է, որպես կանոն, 
պետությունների կողմից` միջազգային իրավական նորմերի հիման 
վրա։ Իրավախախտ պետության նկատմամբ կարող են կիրառվել 
միջազգային իրավական հարկադրական միջոցներ, ընդհուպ մինչև 
լրիվ տնտեսական բլոկադան և ագրեսորին ուժով ճնշելը։ 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ամրագրում 
է, որ միջազգային պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում միայն 
վավերացվելուց կամ հաստատվելուց հետո։ Միջազգային 
պայմանագրերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական 
համակարգի բաղկացուցիչ մասն են։ Եթե վավերացված միջազգային 
պայմանագրում սահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված են 
օրենքներով, ապա կիրառվում են այդ նորմերը։ Սահմանադրությանը 
հակասող միջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել։ 

Ռետորսիայի ձև է միջազգային 
իրավունքը խախտած պետության 
քաղաքացիների իրավունքների 
սահմանափակումը, օրինակ՝ ազատ 
տեղաշարժվելը, ելքը, մուտքը։  

1. Ի՞նչ են մաքսային տուրքերը։ 
2. Ի՞նչ է դիվանագիտական կապերի 
խզումը։

Ի՞նչ է էմբարգոն։
Էմբարգոն ինչ-որ տեսակի ապրանքի, 
օրինակ՝ զենքի, ոսկու ներկրման կամ 
արտահանման արգելք է։ Միջազգային 
իրավունքը խախտելու համար, 
ՄԱԿ-ի որոշմամբ` իրավախախտ 
պետության նկատմամբ կիրառվող 
պատասխանատվության միջոց է, 
որով ինչ-որ պետության հետ այլ 
պետություններին արգելվում է 
առևտրական կապերը։ 

Հայաստանում բացի ազգային-
ներպետական ի րա վուն քից 
(օրենսդրությունից), ներպետական 
հասարակական հա րա բե րութ-
յուն նե րի կար գա վոր ման աղբ յուր 
են համարվում նաև Հայաստանի 
Հանրապետության վավերացրած մի-
ջազ գա յին պայմանագրերը։

1. Ի՞նչ է նշանակում Հայաստանի 
Հանրապետության իրավական 
համակարգի բաղկացուցիչ մաս։
2.  Ի՞նչ է նշանակում ագրեսորին 
ուժով ճնշելը։ Բերե՛ք դրա օրինակներ։

Որո՞նք են միջազգային և 
ներպետական իրավունքի 
տարբերությունները։  
 Ներպետական իրավունքը 
կարգավորում է տվյալ պետության 
պետական սահմանների 
շրջանակներում գոյություն 
ունեցող հասարակական 
հարաբերությունները։ Միջազգային 
իրավունքը որպես համակարգ մեկն 
է, իսկ ներպետական իրավունքի 
համակարգերը բազմաթիվ 
են։ Միջազգային իրավունքը 
ներպետական իրավունքից 
տարբերվում է իր սուբյեկտներով` 
մասնակիցներով։ Ներպետական 
իրավունքի աղբյուրներ են օրենքները 
և ենթաօրենսդրական ակտերը, իսկ 
միջազգային իրավունքի հիմնական 
աղբյուրներ են միջազգային 
պայմանագրերը։



Միջազգային համաներում
«Միջազգային համաներում» (Amnesty International) միջազգային ոչ 
կառավարական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1961 թ. Մեծ 
Բրիտանիայում, իրավաբան Պ. Բենենսոնի կողմից: Այն կոչված է 
իրականացնելու ուսումնասիրություններ և միջոցներ ձեռնարկելու՝ 
ուղղված անձի ֆիզիկական և հոգեբանական անձեռնմխելիության 
ոտնահարումների, խտրականությունների դադարեցմանը, խոսքի 
և խղճի ազատության պաշտպանությանը: Նրա խնդիրների մեջ 
է մտնում հանրության մոբիլիզացիան՝ մարդու իրավունքների 
ոտնահարում թույլ տվող անձանց նկատմամբ ճնշում գործադրելու 
նպատակով: Հանրային կարծիքի օգնությանը նա դիմում է նաև որևէ 
անձի պաշտպանության կամ թեմատիկ խնդիրների հանրայնացման 
նպատակով: Իր գլխավոր «գործիքներից» մեկը կազմակերպությունը 
համարում է զեկույցների հրապարակումը, որոնց համար նյութերը 
հավաքվում են տուժածների ու պաշտոնյաների հետ զրույցներից, 
դատական գործընթացների և ԶԼՄ-ների դիտարկումից, տեղական 
իրավապաշտպանների հետ համագործակցության միջոցով: 

Իր գործունեության համար 1977 թ. «Միջազգային համաներում» 
կազմակերպությունն արժանացել է Խաղաղության Նոբելյան 
մրցանակի, իսկ 1978 թ., մարդու իրավունքի համար պայքարի 
բնագավառում՝ ՄԱԿ-ի մրցանակի:

2012 թ. դրությամբ կազմակերպությունը չուներ ներկայացուցչություն 
Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում:

Միջազգային պայմանագրեր
Միջազգային իրավունքի 
նորմերը ձևավորվում 
են հատուկ կարգով։ 
Դրանք ստեղծվում են 
անմիջապես միջազգային 
իրավունքի սուբյեկտների 
կողմից և, ամենից առաջ` 
պետությունների։ Դա տեղի 
է ունենում պետությունների 
ազատ կամքը 
համաձայնեցնելու միջոցով 
և այդ կամքը նրանց միջև 
կնքվող պայմանագրերում 
ամրագրելով։ Միջազգային 

Միջազգային ամնիստիա 
կազմակերպության ընթացիկ 
կառավարումն իրականացնում է 
միջազգային քարտուղարությունը՝ 
գլխավոր քարտուղարի 
ղեկավարությամբ (գտնվում է 
Լոնդոնում)։ Կազմակերպության 
ազգային բաժանմունքները 
հետևում են, որ իրենց 
պետությունները կատարեն 
իրենց պարտավորությունները 
մարդու իրավունքների ոլորտում։ 
Նրանք հրապարակում են մարդու 
իրավունքների վերաբերյալ 
խախտումները և դրանով 
հասարակական հնչեղություն են 
հաղորդում խնդրին։

1. Ո՞վ է համարվում քաղբանտարկյալ։ 
2. Ուրիշ ի՞նչ միջազգային 
ոչ կառավարական 
կազմակերպություններ գիտեք, ինչո՞վ 
են դրանք զբաղվում։

Ովքե՞ր են համարվում խղճի 
պատանդներ։ 
Խղճի պատանդներ են համարվում 
հավատի, էթնիկ ծագման, մաշկի 
գույնի, սեռի, լեզվի ազգային կամ 
սոցիալական ծագման, տնտեսական 
կամ ընտանեկան վիճակի պատճառով 
կալանավորված անձինք, եթե 
վերջիններս չեն դիմել ուժի և չեն 
արդարացրել դրա կիրառումը։

«Միջազգային համաներում» (Am-
nesty International) միջազգային ոչ 
կառավարական կազմակերպության 
կայքը, տե՛ս` http://www.amnesty.org



պայմանագրերը միջազգային իրավունքի նորմերի գոյության գրավոր 
ձևեր են, որոնց կնքումով իրավական սկզբունքները և նորմերը 
դառնում են համաշխարհային իրավական արժեք, վերածվում են 
իրավական չափանիշների, որոնց պետք է ձգտեն ժողովուրդները և 
պետությունները։ 

Ըստ գործողության տարածքի` միջազգային պայմանագրերը լինում 
են՝

ա) համաշխարհային, որոնք կնքվել են ՄԱԿ-ի շրջանակներում 
(դրանց մասնակցում են երկրագնդի գրեթե բոլոր պետությունները), 
իրենց գործողությամբ համընդհանուր և համաշխարհային են, 
օրինակ՝ Տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային իրավունքների 
մասին միջազգային դաշնագիրը (1966 թ.),

բ) տարածաշրջանային, որոնք կնքվում են ինչ-որ տարածաշրջանի 
պետությունների միջև, իրենց գործողությունը տարածում են միայն 
երկրագնդի ինչ-որ մասի վրա, օրինակ՝ Մարդու և ժողովուրդների 
իրավունքների աֆրիկյան խարտիան (1981 թ.), 

գ) երկկողմ, որոնք կնքվում են երկու պետությունների միջև։

Միջազգային քրեական դատարաններ
Միջազգային քրեական դատարանները որպես մարմիններ 
ստեղծվել և ստեղծվում են միջազգային հանցագործներին և այն 
պետություններին ներկայացվող մեղադրանքները քննելու համար, 
ովքեր կատարել են միջազգային հանցագործություններ։ Այդպիսին 
էր, օրինակ՝ Նյուրնբերգյան տրիբունալը (1945 թ.), որն իրականացրեց 
արդարադատություն ֆաշիստական Գերմանիայի պատերազմական 
հանցագործների նկատմամբ: 

Միջազգային քրեական դատարան էր Հեռավոր Արևելքի համար 
ստեղծված միջազգային ռազմական տրիբունալը (1946 թ., 
Տոկիո), որը քննում էր Ճապոնական զինվորականների կողմից 
կատարված խաղաղության և մարդկայնության դեմ ուղղված 
հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը: 

1993 թ. ստեղծվեց նախկին Հարավսլավիայի տարածքում կատարված 
միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումների համար 
պատասխանատու անձանց հետապնդող միջազգային տրիբունալը, 
որի նստավայրը Հաագայում էր։ 

Ռուանդայում իրականացված ցեղասպանության համար 
պատասխանատուներին հետապնդելու և պատասխանատվության 

Միջազգային պայմանագրերն 
ունեն տարբեր անվանումներ՝ 
կոնվենցիա (լատիներեն conventio 
–  դաշնագիր, համաձայնագիր), 
պակտ, դեկլարացիա (հռչակագիր), 
կոմյունիկե, խարտիա, ստատուտ, 
կանոնադրություն, պայմանագիր, 
կոնկորդատ և այլն։ 

1. Համաշխարհային և 
տարածաշրջանային ուրիշ ի՞նչ 
պայմանագրեր գիտեք։ 
2. Միջազգային իրավունքի ուրիշ ի՞նչ 
աղբյուրներ կան։

Ի՞նչ է կոնկորդատը։
Կոնկորդատը լատիներեն ծագում 
ունեցող եզրույթ է. նշանակում է 
համաձայնություն, համաձայն լինել։ 
Այդպես կոչվում են Վատիկանի և 
մեկ այլ պետության հետ կնքված 
պայմանագրերը՝ կաթոլիկ եկեղեցու 
տվյալ պետության մեջ ունեցած 
կարգավիճակի, իրավունքների ու 
պարտականությունների մասին։ 
Օրինակ, 1985 թ. Վատիկանը 
և Իտալիան կնքել են այդպիսի 
պայմանագիր։



ենթարկելու համար 1995 թ. ստեղծվեց առանձին միջազգային 
քրեական դատարան։ 

Բոլոր այս դատարանները ստեղծվել են կոնկրետ միջազգային 
հանցագործությունների դեպքերի քննության համար (ad hoc): 

1998թ.-ին միջազգային հանրությունը եկավ պատմական 
համաձայնության և աշխարհի 120 պետություններ ստորագրեցին 
Հռոմի Կանոնադրությունը՝ հիմնադրելով Միջազգային քրեական 
դատարանը (ՄՔԴ) (International Criminal Court (ICC)): ՄՔԴ-ն 
Միավորված Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ) կառույցներից է: 
ՄՔԴ-ի նստավայրը Հաագան է, Նիդեռլանդներ: 

Միջազգային քրեական դատարանին ընդդատյա են 
ցեղասպանության, մարդկության դեմ ուղղված և 
պատերազմական հանցագործությունները: Մարդկության դեմ 
ուղղված հանցագործությունները ներառում են բազմաթիվ 
հանցագործություններ (սպանություն, բնաջնջում, բռնի տեղահանում, 
ստրկացում, սեռական բռնություններ, մարդկանց բռնի անհետացում և 
այլն), որոնք բոլորը պետք է զուգորդվեն քաղաքացիական բնակչության 
դեմ ուղղված լայնածավալ կամ կանոնավոր հարձակումով և 
կապված լինեն նշված հարձակման հետ: Մարդկության դեմ ուղղված 
հանցագործությունները կարող են կատարվել ինչպես պատերազմի, 
այնպես էլ խաղաղ ժամանակ: 

Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է, սակայն չի 
վավերացրել ՄՔԴ Կանոնադրությունը: Դա նշանակում է, որ 
Կանոնադրությունը Հայաստանի Հանրապետության համար 
դեռ ուժի մեջ չի մտել: Եթե Հայաստանի Հանրապետությունն 
ապագայում վավերացնի ՄՔԴ Կանոնադրությունը, ապա ՄՔԴ-ն 
կարող է միջազգային քրեական արդարադատություն իրականացնել 
միայն այն փաստերի առթիվ, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանի 
Հանրապետության կողմից ՄՔԴ Կանոնադրությունը վավերացնելուց 
հետո: 

Մշակույթ
Ի սկզբանե լատիներեն «cultura» (մշակել, դաստիարակություն) բառն 
արտահայտել է առանձին մարդկանց կրթված, դաստիարակված, 
բարձր բարոյականության տեր լինելը: Այսօր այդ հասկացությունն 
ունի բազմաթիվ նշանակություններ՝ կախված կիրառման ոլորտից: 
Ընդհանուր առմամբ, մշակույթը սահմանվում է որպես մարդկային 
կենսագործունեության կազմակերպման և զարգացման հատուկ 
եղանակ, որն արտահայտվում է նյութական և հոգևոր գործունեության, 
սոցիալական նորմերի ու նյութական հարաբերությունների 

Ներկայումս աշխարհում գնում են 
միջազգային քրեական դատարան 
ստեղծելու գործընթացներ։ 
Շրջանառության մեջ են ինչպես 
այդ դատարանի կանոնադրության 
նախագիծը, այնպես էլ «Մարդկության 
խաղաղության և մարդկության 
անվտանգության դեմ ուղղված 
հանցագործությունների օրենսգիրքը»։

1. Ինչի՞ համար էր ստեղծվել 
Նյուրնբերգյան տրիբունալը։
2. Ի՞նչ երկիր էր Հարավսլավիան։

Ինչպե՞ս են ստեղծվում միջազգային 
քրեական դատարանները։ 
Միջազգային քրեական 
դատարաններն ստեղծվում են 
միջպետական պայմանագրերի 
հիման վրա և գործում են 
իրենց կանոնադրությունների՝ 
ստատուտների հիման վրա։ Դրանցում 
սահմանվում են դատարանի կազմը, 
գործունեության կարգը և այլն։

Միջազգային քրեական դատարանի 
կայքը, տե՛ս՝ http://www. icc.org



համակարգում և հոգևոր: Ըստ այդմ, «մշակույթ» հասկացությունը 
կիրառվում է և՛ կոնկրետ անձի գիտելիքները, ունակությունները, 
վարքը, և՛ կոնկրետ ազգերի, էթնիկ խմբերի հոգևոր և նյութական 
ժառանգությունը, և՛ պատմական այս կամ այն ժամանակաշրջանը, 
հասարակական-տնտեսական ֆորմացիաները բնորոշելու համար:

Տարբերակում են հոգևոր և նյութական մշակույթը: Նյութականն 
ընդգրկում է մարդու, ազգի նյութական ողջ գործունեությունը, 
դրա առարկայական արդյունքները (ճարտարապետություն, 
քանդակագործություն, նաև տեխնոլոգիաներ), իսկ հոգևոր մշակույթն 
ընդգրկում է հոգևոր արտադրության ոլորտը (բարոյականություն, 
երգ-երաժշտություն, սովորույթներ, ավանդույթներ, գիտություն և 
այլն):

Մշակութաբանական ուսումնասիրությունների յուրահատուկ 
ոլորտ է հանդիսանում ենթամշակույթը (սուբկուլտուրա): Դա 
տվյալ հասարակության մշակույթի մասն է, որը, սակայն, գերակա 
մեծամասնությունից տարբերվում է (դրական կամ բացասական) 
վարքի նորմերով: Ենթամշակույթը կարող է տարբերվել իշխող 
մշակույթից արժեքների սեփական համակարգով, լեզվով, 
պահվածքի տեսակով, հագուստով և այլ ասպեկտներով: 
Տարբերում են ենթամշակույթներ, որոնք ձևավորվում են ազգային, 
ժողովրդագրական, մասնագիտական, աշխարհագրական և այլ 
հիմքերով: Դրա հայտնի օրինակ են հանդիսանում երիտասարդական 
ենթամշակույթները:

Մշակույթը սերտորեն կապված է նաև քաղաքակրթության հետ:

Տե՛ս նաև Քաղաքակրթություն, Արժեքներ, Քաղաքական մշակույթ:

Միջին խավ
Միջին խավը հասարակության մեջ այն շերտն է, որը գտնվում է 
կենսապահովվածությամբ բարձր և ցածր խավերի միջև: Տարբեր 
մասնագետներ տարբեր կերպ են պատկերացնում միջին խավը: 
Տնտեսագետներն այն դիտարկում են եկամուտների տեսանկյունից, 
սոցիոլոգները սոցիալական դիրքի, քաղաքագետները` ըստ 
քաղաքական գիտակցության և քաղաքական մասնակցության 
աստիճանի, իրավաբանները` իրավագիտակցության և իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների կատարման: Մինչդեռ, 
միջին խավը դրսևորվում է այս ամենի հանրագումարում: 
Տնտեսագիտական տեսանկյունից միջին խավի մեջ են մտնում փոքր 
ու միջին բիզնեսի սեփականատերերը, կառավարիչները, բժիշկները, 
իրավաբանները, տնտեսագետները, պետական ծառայողները և 
այլն: Այսինքն`  միջին խավն իրենից ներկայացնում է հավասար 

«Հայաստանը` հրաշքների երկիր 
է... Եթե ինձ հարցնեն, մեր մոլորակի 
վրա որտեղ կարելի է հանդիպել մեծ 
հրաշքների, ես, առաջին հերթին, 
կնշեի Հայաստանը... Եռակի 
օրհնյալ եղիր Հայոց աշխարհ` 
տաղանդների հայրենիք, հսկայական 
արարչագործությունների բնօրրան:»:
Ռոքուել Քենտ, ամերիկացի նկարիչ

«Եթե մի ռասա իր բնական 
հատկանիշներով կոչված է դառնալու 
բարձր մշակույթի կրող, ապա դա 
հայկականն է:»:
Յոհաննես Լեփսիուս, գերմանացի 
հասարակական գործիչ

Հայաստանի Հանրապետության 
մշակույթի նախարարություն, http://
www.mincult.am/ 

Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահի կայքը, տե’ս` http://
www.gallery.am

Էրեբունի պատմահնագիտական 
արգելոց-թանգարանի կայքը,  
տե’ս`http://www.erebuni.am



պայմաններում` բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժ: 
Այս սոցիալական խմբում ներառված է բարձր որակավորում 
ունեցող աշխատուժ, որի աշխատավարձի մակարդակը բարձր է 
աշխատավարձի միջին մակարդակից: Միջին խավի առկայությունը 
շատ կարևոր նախապայման է երկրի տնտեսական զարգացման 
համար: Մյուս կողմից, երկրում միջին խավի ձևավորումը և դրա 
ընդլայնումը կախված է երկրի սոցիալ - տնտեսական զարգացման 
մակարդակից: Սովորաբար զարգացած երկրներում բնակչության 
մեծամասնությունը կազմում է միջին խավը:

Մոբբինգ
Մենեջմենթի կամ գործնական 
հոգեբանության մասին գրականության մեջ  
«մոբբինգը» (անգլերեն` «to mob» նշանակում 
է` խմբով հարձակվել, թունավորել): 
Բնութագրվում է որպես մի երևույթ, երբ 
աշխատանքային կոլեկտիվը, խումբը կամ 
դրա մի մասը դեմ է ելնում իր անդամներից 
մեկին կամ մի քանիսին` նպատակ 
ունենալով, որպես կանոն, հոգեբանական 
ճնշում գործադրելու միջոցով հասնել նրա 
աշխատանքից ազատվելուն: Ճնշման ձևերը 
կարող են տարբեր լինել. «քաղաքակիրթ» 
կոլեկտիվում այն իրացվում է իբրև դանդաղ 
«ոչնչացում»` պարբերական ինտրիգների, 
ծաղրի, ապատեղեկատվության 
տարածման, անձնական իրերը վնասելու 
և այլ եղանակներով: Մոբբինգը լինում 
է ուղղահայաց (բոսինգ, երբ ղեկավարն 
է իր ենթակայի նկատմամբ կիրառում) 
և հորիզոնական՝ աշխատակիցների 

միջև: Ըստ որում, «թիրախ» դարձած աշխատակցի ցանկացած 
նախաձեռնություն արգելափակվում է, նրան չեն հանձնարարում 
առաջադրանքներ, ձևական նկատողություններ են անում և այլն: 

Ոչ այնքան «բարեհամբույր» կոլեկտիվներում կիրառվում է «սև» 
մոբբինգ՝ ընդհուպ մինչև աշխատակցի առողջությանը վնաս 
պատճառելը: Ընդ որում, սադրիչը զոհի հետ կոնֆլիկտ է հրահրում 
ցանկացած առիթով: Նրան պատրաստակամությամբ միանում են 
գործընկերները: Զոհը, կարճատև պայքարից և ապացույցներ բերելու 
փորձերից հետո, բարոյազրկվում է և «սեփական կամքով» դիմում է 
գրում: 



Ամեն դեպքում, պարբերական մոբբինգի պարագայում, այն զոհի 
համար դառնում է մշտական սթրես, ֆիզիկական և հոգեկան 
առողջության խանգարում, ժամանակի և ուժերի իզուր վատնում: 

Բայց եթե կոլեկտիվը լքելու հնարավորությունը սահմանափակ է 
(ինչպես, օրինակ՝ զորամասում), ապա միանգամայն հնարավոր են 
ինքնասպանության դեպքերը:

Տե՛ս նաև Էթիկա:

Մոբիլիզացիա (հավաքագրում)
Մոբիլիզացիան (ֆրանս. mobilisation, mobiliser – շարի մեջ 
դնել) միջոցառումների համալիր է, որի նպատակը պետության 
զինված ուժերն ու պետական ենթակառուցվածքները ռազմական 
(արտակարգ) դրության վիճակի բերելն է: Առաջին անգամ այդ 
տերմինն օգտագործվել է Պրուսիայում 1850-1860-ական թթ. 
միջոցառումները բնութագրելու համար, սակայն մոբիլիզացիոն 
երևույթը մարդկությանը հայտնի է հնագույն ժամանակներից՝ 
կապված, մասնավորապես, պետությունների ներսում ծագած 
անկարգություններին կամ այլ պետությունների հարձակումներին 
դիմակայելու հետ:

Մոբիլիզացիան կարող է լինել համընդհանուր, որն իրականացվում 
է պետության ողջ տարածքում՝ պետական ողջ համակարգն, 
արդյունաբերությունը և զինված ուժերը ռազմական դրության բերելու 
նպատակով, ինչպես նաև մասնակի, որը կարող է իրականացվել 
որևէ կոնկրետ տարածքում կամ զինված ուժերի, դրանց ինչ-որ մասի 
մարտական պատրաստվածությունը բարձրացնելու նպատակով: 
Համընդհանուր մոբիլիզացիա, որպես կանոն, հայտարարվում է, 
երբ տվյալ պետությունը պատերազմի մեջ է մտնում այլ պետության 
հետ կամ տվյալ պետության վրա տեղի է ունենում հարձակում: 
Մոբիլիզացիայի ժամանակ օրենքով սահմանվում են նաև 
քաղաքացիական մի շարք իրավունքների և ազատությունների 
սահմանափակում (օրինակ, տեղաշարժի, խոսքի, ԶԼՄ-ների 
ազատությունները)` մինչև ռազմական դրության ավարտը:

Մոլեռանդություն
Մոլեռանդությունը (ֆանատիզմ) (լատ. fanatismus - fanaticus-ից 
«մոլեռանդ» - fanum-ից «տաճար») համոզմունքներին կուրորեն ու 
անվերապահորեն հետևելն է, հատկապես կրոնափիլիսոփայական, 
ազգային կամ քաղաքական բնագավառներում: Ծայրահեղության 



հասած կապվածությունը ինչ-որ գաղափարների, հավատամքների 
կամ հայացքների սովորաբար ուղեկցվում է օտար հայացքների և 
համոզմունքների նկատմամբ անհանդուրժողականությամբ: Բնորոշ 
գծերից է սեփական համոզմունքների նկատմամբ քննադատական 
մոտեցման բացակայությունը: 

Մոլեռանդի և երկրպագուի միջև տարբերությունը կայանում 
է նրանում, որ մոլեռանդի վարքագիծը դիտարկվում է որպես 
տիրապետող սոցիալական նորմերի խախտում, այն դեպքում, երբ 
երկրպագուն այդ նորմերը չի խախտում: 

Դժվար է առանձնացնել մոլեռանդության միասնական 
դասակարգում: Գոյություն ունեցող դասակարգումներում կիրառվում 
են համակարգման տարբեր սկզբունքներ և դրանցից յուրաքանչյուրը 
կիրառվում է՝ կախված հետազոտության նպատակներից: 
Հիմնականում դասակարգվում է հետևյալ ցուցանիշներով.

•	 կախված բովանդակությունից՝ կրոնական մոլեռանդություն, որը 
երբեմն դիտարկվում է որպես կրոնական արմատականության 
առավել ծայրահեղ ձև, քաղաքական, գաղափարական, 
էթնիկական, ազգային, ռասայական մոլեռանդություն՝ ազգային, 
ռասայական բացառիկության արտահայտում՝ այլ ազգի կամ 
ռասայի ներկայացուցչի նկատմամբ անթաքույց ատելության 
արտահայտմամբ, սպորտային երկրպագուների շրջանում 
մոլեռանդություն, օրինակ՝ ֆուտբոլային ավազակությունները և 
այլն,

•	 կախված գաղափարների տիրապետման աստիճանից՝ փափուկ 
և կոշտ մոլեռանդություն;

•	 կախված ներգրավվածության աստիճանից՝ զանգվածային և 
անհատական մոլեռանդություն,

•	 դրդապատճառների բնույթով,

•	 դիրքորոշումների էությամբ:

Սուպերմասիզմը հավատ է, որ կոնկրետ ռասան, տեսակը, 
էթնիկական խումբը, կրոնը, սեռը, սեռական կողմնորոշումը, դասը 
կամ մշակույթն առավել են մյուսներից, և իշխելու, ղեկավարելու 
իրավունք է վերապահվում նրանց նկատմամբ, ովքեր դրա հետ չեն 
նույնացվում: Սա որոշ առումներով նույնանում է ռասիզմի հետ:

Հակակրոնական մոլեռանդություն կոշտ, անկոմպրոմիս 
հակադրությունն է կրոնի նկատմամբ: Այն տարբերվում է աթեիզմից 
և հակաաթեիզմից՝ չնայած հակակրոնականը կարող լինել նաև 
աթեիստ կամ հակաաթեիստ: Այդ տերմինը կարող է օգտագործվել 

«Իր խորքի մեջ մոլար է ամեն 
վարդապետություն, կրոնական թե 
ընկերային, որը մտավոր կուրություն է 
պահանջում իր դավանողներից: Այո՛, 
կեղծ է, հակամարդկային նմանը, որով 
և՝ մերժելի: 
Կա բռնության ամենազարհուրելին, 
անասնացուցիչը ու անարգիչը 
մարդկային ազգի՝ մտավոր 
բռնությունը, որը բանական էակներին 
մտածողության մի որոշ ձև և 
ուղղություն պարտադրելով, խեղում 
է նրանց ոչ միայն մտապես, այլև՝ 
հոգեպես»:
Գարեգին Նժդեհ (1886-1955 թթ.), 
հայ պետական, ռազմական գործիչ, 
իմաստասեր



կազմակերպված կրոնական խմբերի նկատմամբ մոլեռանդ 
ընդդիմությունը նկարագրելու համար:

Տե՛ս նաև Այլատյացություն, Արմատականություն, Շովինիզմ, 
Ռասայականություն:

Մրցակցություն
Մրցակցությունը գործունեություն է, երբ մարդը կամ 
մարդկանց խումբը մրցակցում է մեկ այլ մարդու կամ 
խմբի հետ` հանուն ինչ-որ նպատակի: Մրցակցությունը 
կարող է լինել ուղղակի կամ անուղղակի, կանոնակարգվել 
նորմերով կամ ավանդույթներով կամ էլ չկանոնակարգվել 
ընդհանրապես: 

Մրցակցությունն արդի հասարակության հիմնարար սկզբունքներից է, 
որի հիմքում ընկած է հասարակական երևույթների բազմազանությունը 
և բազմակարծությունը։ Ժողովրդավարությունը, ինչպես և 
շուկայական տնտեսությունը, անհնարին է առանց մրցակցության, 
օրինակ՝ առանց ընդդիմության և բազմակուսակցության։ 
Ժողովրդավարական հասարակությանը բնորոշ է տնտեսական, 
քաղաքական և գաղափարական բազմազանությունը և, հետևաբար, 
մրցակցությունն այդ ոլորտներում։ Օրինակ՝ տնտեսական ազատ 
մրցակցությունը արտադրողների, ծառայություններ մատուցողների 
միջև ձեռնարկատիրական գործունեության երաշխիքներից է։ 

Մրցակցության երևույթն առկա է թե՛ անհատների կյանքում, 
թե՛ տնտեսության ու քաղաքականության մեջ: Հաճախ 
կիրառվում է «առողջ մրցակցություն» բառակապակցությունը, 
որի կարևոր բաղկացուցիչ է համարվում մրցակցության 
կանոնների պահպանումը` մրցակցող սուբյեկտների 
(անհատներ, նրանց խմբեր, կազմակերպություններ և 
այլն) կողմից: Տնտեսության մեջ այդ երևույթի դրական 
հետևանքներ են համարվում ապրանքների գների 
իջեցումը, որակական հատկանիշների բարելավումը, 
ինչպես նաև ընդհանրապես տնտեսական գործունեության 
արդյունավետության բարձրացումը, որոնցից մեծապես 
շահում է այդ ապրանքների սպառողը: Քաղաքականության 
մեջ «առողջ մրցակցությունը» ենթադրում է, որ առավել մեծ 
հասարակական աջակցություն կվայելեն այն քաղաքական 
գործիչները, խմբերը կամ կուսակցությունները, որոնք 
կկարողանան շահել քաղաքացիների վստահությունն ու 
համակրանքը:

292

Միջին դարերում տարածված 
ապացուցման միջոց էր դատական 
մրցույթը։ Որպես մրցույթի կողմեր 
կարող էին հանդես գալ ոչ միայն 
վիճող կողմերը, այլև նրանց 
վկաները։ Մրցույթի կիրառման 
նախաձեռնությունը պատկանում էր 
կողմերին։ Ծերերը, հոգևորականներն 
իրենց փոխարեն կարող էին մրցույթի 
ներկայացնել վարձկանների։ 

Մրցույթում հաղթողը համարվում 
է դատական վեճը շահած կողմ։ 
Մրցույթից հրաժարվելը նշանակում 
էր մեղքի ընդունում և պարտություն։ 
1. Ի՞նչ է դատական ճշմարտությունը։ 
2. Ի՞նչ է գաղափարական 
մրցակցությունը։

Ո՞վ է կրում ապացուցման 
պարտականությունը քրեական 
դատավարությունում։
Մրցակցային դատավարությունում 
քրեական գործով մեղադրյալը 
պարտավոր չէ ապացուցել իր 
անմեղությունը։ Մեղադրյալը 
և ամբաստանյալն ունեն 
իրավունք ապացուցելու իրենց 
անմեղությունը (օրինակ՝ ցուցմունք 
տալ, վկաներ հրավիրել), բայց 
ոչ պար¬տա¬կա¬նութ-յու¬ն։ 
Մե¬ղադ¬րան¬քի ա¬պա¬ցուց¬ման 
պար¬տա¬կա¬նութ¬յու¬նը կրում 
է մե¬ղադ-րան¬քի կող¬մը՝ քննիչը, 
դատախազը։



Մրցակցությունը նաև արդարադատության իրականացման 
(դատարանում գործերի քննության) հիմնարար սկզբունք է։ Անկախ 
և անկողմնակալ դատարանի առջև, որը գործը լուծողն է, հանդես են 
գալիս մի կողմից՝ հայցվորը  (քաղաքացիական գործով), մեղադրողը 
(դատախազը և տուժողը՝ քրեական գործով), իսկ մյուս կողմից՝ 
համապատասխանաբար պատասխանողը կամ ամբաստանյալը։ Ամեն 
մի կողմ փաստարկում է իր դիրքորոշումը. կողմերն իրավահավասար 
են, այսինքն՝ իրենց իրավունքների պաշտպանության համար օժտված 
են հավասար իրավունքներով։ Դատավարության նման կառույցը 
երաշխիք է դատական ճշմարտության բացահայտման և կողմերի 
իրավունքների ապահովման համար։ 

ՅՈւՆԵՍԿՕ

Միավորված Ազգերի 
Կազմակերպության Կրթության, 
գիտության և մշակույթի 
կազմակերպություն (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization, UNESCO)՝ ՅՈւՆԵՍԿՕ-ն 
ՄԱԿ-ի մասնագիտացված 
կազմակերպություններից է, որը 
հիմնվել է 1945 թ.։ Նրա նպատակն 
է՝ օժանդակել համերաշխությանը 
և անվտանգությանը՝ կրթության, 
գիտության և մշակույթի ոլորտներում 

միջազգային համագործակցության խրախուսման միջոցով՝ 
համընդհանուր հարգանքի և արդարության տարածման համար։ 

ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունն է՝ նպաստել խաղաղության 
պահպանմանը, նվազեցնել աղքատությունը, միջմշակութային 
երկխոսության օժանդակման միջոցով հասնել կրթության, գիտության, 
մշակույթի, կապի և տեղեկատվության դաշտի զարգացմանը: 
Կազմակերպությունը կենտրոնանում է , մասնավորապես, երկու 
գլոբալ գերակայությունների վրա՝ Աֆրիկայի խնդիրների և 
գենդերային հավասարության:

Կազմակերպության այլ առաջնահերթություններ են բոլորի 
համար որակյալ կրթության հասնելը, սոցիալական ու բարոյական 
մարտահրավերներին դիմակայելը, մշակութային բազմազանությունը, 
խաղաղության մշակույթը խթանելը, ինչպես նաև տեղեկատվության 
և հաղորդակցության միջոցով գիտելիքահենք հասարակությունների 
ձևավորումը:
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Միավորված Ազգերի 
Կազմակերպության Կրթության, 
գիտության և մշակույթի 
կազմակերպության կայքը (UN-
ESCO), տե՛ս՝
http://www.unesco.org

ՅՈւՆԵՍԿՕ-Հայաստանի ազգային 
հանձնաժողով, տե՛ս`
http://www.unesco.am/



Կազմակերպության գլխավոր վարչությունը գտնվում է Փարիզում 
(Ֆրանսիա)։

Բացի Փարիզում գտնվող հիմնական գրասենյակից, կան նաև 
տարածաշրջանային, ազգային գրասենյակներ, որոնք ստեղծվել 
են ապակենտրոնացման ռազմավարության շրջանակներում 
և ապահովում են նրա արդյունավետ ներկայությունը բոլոր 
տարածաշրջաններում և ոլորտներում, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի և մյուս 
այլ գործընկեր կազմակերպությունների հետ հարաբերությունները: 
Ցանցերին վարչական աջակցություն է հատկացնում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
կոորդինացնող բյուրոն: ՄԱԿ-ի հետ կապն ապահովվում է 
կազմակերպության Ժնևի (Շվեյցարիա) և Նյու Յորքի (ԱՄՆ) 
գրասենյակներով:

ՄԱԿ-ի անդամ ցանկացած պետություն կարող է դառնալ նաև 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ, իսկ երբ պետությունն այլևս դադարում է լինել 
ՄԱԿ-ի անդամ, նա մեխանիկորեն դուրս է գալիս նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-
ից: 

Եթե պետությունը և տարածքը ՄԱԿ-ի անդամ չեն, նրանք 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ կարող են դառնալ այն դեպքում, երբ ձեռք 
բերեն գերագույն համաժողովի ձայների 2/3-ը: Տարածքը, որը չի 
կառավարում իր արտաքին քաղաքականությունը, պետք է նաև 
ստանա իր արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատու 
պետության միջնորդությունը:

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային կոմիտեների հետ հարաբերություներն 
ապահովում են կազմակերպության հատուկ ենթաբաժինները, որոնց 
կազմի մեջ մտնում են տարածաշրջանային չորս բաժինները, բացի 
Աֆրիկայից:

Յուրաքանչյուր անդամ կարող է նշանակել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կից 
մշտական ներկայացուցիչ: Այդ իրավունքից օգտվել է 182 պետություն: 
Բացի այդ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կից գործում են չորս մշտական դիտորդ 
և ինը միջկառավարական կազմակերպություններ, դիտորդական 
առաքելություններ:

Ներկայումս նրա պաշտոնական լեզուներն են հանդիսանում 
անգլերենը, ֆրանսերենը, արաբերենը, իսպաներենը, չինարենը և 
ռուսերենը:

Տե՛ս նաև ՅՈւՆԻՍԵՖ, ՄԱԿ, Համաշխարհային ժառանգության ցանկ:
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ՅՈւՆԻՍԵՖ
ՅՈւՆԻՍԵՖ (անգլ. United Nations Children›s Emergency Fund) 
միջազգային կազմակերպություն է, որը գործում է ՄԱԿ-ի հովանու 
ներքո Միջազգային բացառիկ մանկական ֆոնդ անվամբ: Հիմնադրամն 
ստեղծվել է 1946թ. ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից՝ որպես 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքում տուժած 
երեխաներին օգնող բացառիկ կազմակերպություն: Նախատեսվում 
էր, որ այն կլինի ժամանակավոր, սակայն 1953թ. ՄԱԿ-ն ընդլայնեց 
կազմակերպության գործունեության շրջանակները և երկարաձգեց 
վերջինիս լիազորություններն անորոշ ժամանակով: 

Կազմակերպության գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Նյու-Յորքում 
(ԱՄՆ): 

Կազմակերպության նպատակներին հասնելու գործում օգնում են 
ավելի քան 180 բարի կամքի դեսպաններ: 

Հայաստանում ՅՈւՆԻՍԵՖ-ն սկսել է գործել 1994թ.-ից: Նրա 
գործունեության հիմնական ոլորտներն են առողջապահությունը 
և պարենային ապահովությունը, կրթությունը, երեխաների 
իրավունքների պաշտպանությունը և պատանիների առողջության ու 
զարգացման խթանումը:

ՅՈւՆԻՍԵՖի գլխավոր մարմինը` Գործադիր խորհուրդն է, որն 
ընտրվում է ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական խորհրդի կողմից 
երեք տարի ժամկետով: Գործադիր խորհուրդն անցկացնում է 
ամենամյա նստաշրջաններ: Ֆոնդի ընթացիկ գործունեությունը 
ղեկավարում են քարտուղարը և գործադիր տնօրենը:

ՅՈւՆԻՍԵՖ-ի «Բարի կամքի դեսպանը» պատվավոր կոչում է: 
1954 թ. ամերիկացի դերասան Դենի Կեյն առաջինը հանդես 
եկավ առաջարկությամբ ՝պարգևատրել «Բարի կամքի դեսպան» 
կոչումով: Հայտնի մարդիկ հանդես են գալիս, որպես միջազգային, 
տարածաշրջանային կամ ազգային դեսպաններ՝ կախված իրենց 
հետաքրքրություններից, աշխատանքից և պատասխանատվության 
ցանկալի աստիճանից: Ծրագրի նպատակն է, որպեսզի թույլ 
տան հայտնի մարդկանց, ովքեր անտարբեր չեն ՅՈւՆԻՍԵՖ-ի 
խնդիրների նկատմամբ, օգտագործեն իրենց հայտնի լինելը, 
բոլորի ուշադրությունը սևեռեն կարևոր խնդիրների լուծմանը: 

295

UNICEF, տե՛ս՝ http://www.unicef.
org/

UNICEF-Armenia, տես`http://www.
unicef.org/armenia/



Նման գործողությունները կարող են ընդունել հասարակական 
նախաձեռնության և բանակցությունների ձև, այցելություններ 
թիրախային տարածքներ: 2012 թ. դրությամբ Հայաստանի ազգային 
դեսպաններն են Շառլ Ազնավուրը և Ալլա Լևոնյանը:

Նախագահ

Նախագահը պետության գլուխն է։ Որպես 
Հանրապետության առաջին դեմքը՝ նա 
պետական մարմինների համակարգում 
ունի հատուկ կարգավիճակ. Նախագահն 
իր մանդատը ստանում է ժողովրդից, 
ընտրությունների միջոցով, հետևաբար, 
նա գործում է երեք իշխանություններից 
անկախ։ Նախագահի յուրահատուկ 
կարգավիճակից բխում են նրա 
սահմանադրական գործառույթները 
(պարտականությունները), որոնց 
իրականացման համար նա ունի 
համապատասխան լիազորություններ.՝ ա) 
հետևել Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության պահպանմանը, 
բ) ապահովել օրենսդիր, գործադիր և 
դատական իշխանությունների բնականոն 
գործունեությունը, գ) երաշխավորել  
Հանրապետության անկախությունը, 

տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը։ 

Նախագահն իր առջև դրված այս խնդիրներն իրականացնելու համար 
գործում է Սահմանադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների 
շրջանակներում և չի կարող վերածվել բռնակալի։ 

Նախարար
Նախարարությունը համարվում է գործադիր իշխանության 
կենտրոնական մարմին, որի կազմակերպման ու գործունեության 
հիմունքները կառուցված են իշխանությունների բաժանման և 
օրինականության հիմնարար սկզբունքների վրա։ Նախարարության 
կազմակերպման հիմքում ընկած է միանձնյա կառավարման 
սկզբունքը, և դրա գլուխ կանգնած է նախարարը։ Հայաստանի 
Հանրապետությունում նախարարները նշանակվում են 
Հանրապետության Նախագահի կողմից, վարչապետի ներկայացմամբ։  
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Հանրապետության Նախագահն 
անձեռնմխելի է։ Նա իր 
լիազորությունների ժամկետում և 
դրանից հետո չի կարող հետապնդվել 
և պատասխանատվության 
ենթարկվել իր կարգավիճակից 
բխող գործողությունների 
համար։ Իր կարգավիճակի հետ 
չկապված գործողությունների 
համար Նախագահը կարող է 
պատասխանատվության ենթարկվել 
իր լիազորությունների ավարտից 
հետո։ 

Ի՞նչ է Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի ընտրության երկրորդ 
փուլը և ո՞ր դեպքում է այն տեղի 
ունենում։

Որո՞նք են Հանրապետության 
Նախագահի ընտրության 
հիմունքները։
Հանրապետության Նախագահն 
ընտրվում է Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիների 
կողմից՝ հինգ տարի ժամկետով։ 
Նույն անձը չի կարող ավելի, քան 
երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել 
Հանրապետության Նախագահի 
պաշտոնում։ Նախագահ կարող 
է ընտրվել յուրաքանչյուր ոք, ում 
երեսունհինգ տարին լրացած է, ով 
վերջին 10 տարում Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացի է, ով 
վերջին 10 տարում մշտապես բնակվել 
է Հանրապետությունում, ով ունի 
ընտրական իրավունք։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի պաշտոնական կայքը, 
տե՛ս՝ http://www.president.am



Նախարարի՝ որպես գործադիր իշխանության կենտրոնական, 
ճյուղային իրավասության պետական կառույցի միանձնյա 
ղեկավարի կողմից իրականացվող կարևորագույն խնդիրներն 
են` իր գերատեսչական համակարգի կառավարումը և իրեն 
ենթակա հիմնարկությունների գործունեության վրա հսկողության 
իրականացումը։ Օրինակ՝ պաշտպանության նախարարությունը 
կոչված է ապահովելու երկրի խաղաղությունն ու անվտանգությունը՝ 
արտաքին թշնամիներից։ Նախարարությունը միանձնյա կերպով 
ղեկավարում է նախարարը, որը պատասխանատվություն է կրում 
նախարարության առջև դրված խնդիրների կատարման համար։ 

Տե՛ս նաև Գործադիր իշխանություն, Կառավարություն:

Նախարարների կաբինետ
Նախարարների կաբինետը Պետության 

գործադիր իշխանության բարձրագույն 
մարմին է, որը կազմված է 

նախարարներից՝ առաջին նախարարի 
կամ պետության նախագահի 

գլխավորությամբ։ Կաբինետը 
կոլեգիալ կառավարման մարմին 
է, որի տարածված անվանումն է 
կառավարություն։ 

Կախված պետության 
կառավարման ձևից` կաբինետի 
անդամների կարգավիճակը 
տարբեր է։ Խորհրդարանական 
հ ա ն ր ա պ ե տ ո ւ թ յ ո ւ ն ո ւ մ 

կաբինետը կոլեգիալ մարմին 
է` նախարար-նախագահի 

գլխավորությամբ։ Այս կաբինետում 
որոշումներն ընդունվում են ձայների 

մեծամասնությամբ։ Նախագահական 
համակարգում կաբինետի անդամները 

նախագահի օգնականների ու 
խորհրդատուների կարգավիճակ ունեն, իսկ 

ամբողջ կաբինետը, ըստ էության, նախագահին կից 
խորհրդակցական մարմին է, որը ձևավորում և գլխավորում է ինքը՝ 
նախագահը։ 
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Որոշ երկրներում կա պետական 
նախարարի պաշտոն։ Սակայն 
այն տարբեր երկրներում ունի 
տարբեր կարգավիճակ։ Օրինակ՝ 
Ճապոնիայում պետական նախարար 
են կոչվում կառավարության 
այն անդամները, ովքեր չունեն 
պորտֆել, այսինքն՝ իրենց 
ենթարկվող գերատեսչություն։ 
Մեծ Բրիտանիայում պետական 
նախարար են կոչվում նախարարների 
տեղակալները, իսկ Նորվեգիայում 
այդպես կոչվում է կառավարության 
գլուխը՝ վարչապետը։ 

1. Ի՞նչ նախարարություններ կան 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կառուցվածքում։
2. Ու՞մ առաջարկությամբ և ինչո՞վ է 
սահմանվում նախարարությունների 
քանակը Հայաստանում։

Ի՞նչ բնույթ ունի նախարարի 
իշխանությունը։

Օ րեն քով նա խա րա րութ յան կա ռա-
վար մա նը հանձն ված գե րա տես չութ-
յան մեջ նա խա րա րին է պատ կա նում 
ամ բողջ իշ խա նութ յու նը, սա կայն այդ 
իշ խա նութ յունն իր բնույ թով միայն 
գոր ծա դիր-կար գադ րիչ ու են թաօ-
րենսդ րա կան իշ խա նութ յուն է։

Կաբինետային կառավարման 
ձև ուներ Հայաստանի առաջին 
հանրապետությունը, որի 
վարչապետի պաշտոնական 
տիտղոսներից էին նախարար-
նախագահ, նախարարների խորհրդի 
նախագահ, առաջին նախարար։

1.  Ո՞րոնք են պետական 
կառավարման ձևերը։ 
2.  Ինչպիսի՞ն է Հանրապետության 
Նախագահի և կառավարության 
փոխհարաբերությունների բնույթը։

Բացի նախարարություններից 
ի՞նչ մարմիններ են գործում 
կաբինետներին կից։
Կաբինետներին առընթեր գործում 
են տարբեր ոլորտներ կառավարող 
պետական կառույցներ,՝ զանազան 
անվանումներով՝ վարչություն, 
գործակալություն, տեսչություն, 
հիմնադրամ, կոմիտե, ազգային 
ծառայություն, հանձնաժողով և այլն։ 
Օրինակ՝ Հայաստանում կա լեզվի 
պետական տեսչություն։



ՆԱՏՕ
Հյուսիս-Ատլանտյան պայմանագրի կազմակերպությունը (անգլ. 
The North Atlantic Treaty Organization, NATO) հիմնադրվել է 1949 
թ. ապրիլի 4-ին Վաշինգտոնում (ԱՄՆ) Հյուսիսային Ամերիկայի 
երկու և եվրոպական տասը պետությունների կողմից: Ժամանակի 
ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամների թիվն ընդլայնվել է, և այսօր նրան 
անդամակցում են 28 պետություններ: Նրանցից են, օրինակ, ԱՄՆ-ը, 
Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Հունաստանը, 
Լեհաստանը, Բուլղարիան, Ռումինիան, Թուրքիան: ԽՍՀՄ նախկին 
հանրապետություններից ՆԱՏՕ-ին են անդամակցել Լատվիան, 
Լիտվան և Էստոնիան, իսկ Ուկրաինան և Վրաստանը հայտարարել 
են դաշինքին անդամակցելու իրենց ցանկության մասին: 

ՆԱՏՕ-ն համարվում է աշխարհի ամենահզոր ռազմաքաղաքական 
դաշինքը, որի անդամները միավորված են հավաքական 
ինքնապաշտպանության սկզբունքով՝ հարձակումը դաշինքի 
անդամներից որևէ մեկի վրա համարվում է հարձակում բոլորի վրա 
(Պայմանագրի 5-րդ հոդված):

ՆԱՏՕ-ի անդամ-պետություններին պատկանող զինված ուժերի 
հիմնական մասը և ռազմական ենթակառուցվածքները մնում են 
նրանց անմիջական տնօրինման և ազգային հրամանատարության 
ներքո այնքան ժամանակ, քանի դեռ անհրաժեշտություն չի 
առաջանում նրանց լրիվ կամ մասնակի «հատկացնել» ՆԱՏՕ-ի 
ընդհանուր հրամանատարությանը՝ որոշակի ռազմական խնդիրների 
լուծման համար: Ազգային քանակակազմի ուսուցման և ապահովման 
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Իսլանդիան ՆԱՏՕ-ի միակ անդամն է, 
որը չունի կանոնավոր բանակ:
ՆԱՏՕ-ի անգլո-ամերիկյան 
ղեկավարության հետ 
տարաձայնությունների պատճառով 
1966 թ. Ֆրանսիան դուրս էր եկել 
ՆԱՏՕ-ի ռազմական կառույցներից և 
վերադարձավ միայն 2009 թ.:
Իսպանիան համարվում է ՆԱՏՕ-ի 
անդամ, սակայն չի մասնակցում 
նրա ռազմական կառույցների 
աշխատանքներին:

ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո 
անցկացվող ո՞ր խաղաղապահ 
առաքելություններին են մասնակցում 
հայկական զինված ուժերը:

2008 թ. Հայաստանի տարածքում 
անցկացվեցին ՆԱՏՕ-ի և գործընկեր-
պետությունների համատեղ 
զորավարժություններ: Ինչպե՞ս էին 
դրանք կոչվում:

«Համատեղ աղեղ» և «Համատեղ 
Նիզակակիր»:

ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը, տե՛ս` 
http://www.nato.int

Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի 
տեղեկատվական գրասենյակ, տե՛ս`
http://www.natoinfo.am/ 



ֆինանսավորումը իրականացվում է համապատասխան պետության 
բյուջեի հաշվին:

1994թ. մեկնարկեց ՆԱՏՕ-ի Գործընկերություն հանուն խաղաղության 
(Partnership 

for Peace — PfP) ծրագիրը: Դրա  նպատակը ՆԱՏՕ-ի ռազմական 
համագործակցությունն է անդամ չհանդիսացող եվրոպական, 
հարավկովկասյան և կենտրոնասիական պետությունների հետ: 
Հայաստանը ևս մասնակցում է այդ ծրագրին: 

Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ և չունի նրան անդամակցելու 
նպատակ: Սակայն անկախացման առաջին իսկ տարիներից 
Հայաստանն ակտիվորեն համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի ու նրա 
առանձին անդամ-պետությունների հետ այնպիսի ոլորտներում, 
ինչպիսիք են ռազմապաշտպանական և ենթակառուցվածքային 
բարեփոխումները, պայքարն ահաբեկչության դեմ: Այդ 
համագործակցության շրջանակներում հայկական ուժերը 
մասնակցում են նաև ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո անցկացվող մի շարք 
խաղաղապահ առաքելությունների: 

ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանը գտնվում է Բրյուսելում (Բելգիա):

Տե՛ս նաև ՀԱՊԿ, ԵՄ:

Նատուրալիզացիա
Լատիներեն naturalis - բնական բառն է, որն արդի իրավագիտության 
մեջ օգտագործվում է քաղաքացիություն ձեռք բերելու հիմքերից մեկը 
նշելու համար, մասնավորապես՝ օտարերկրացու կողմից ինչ-որ 
պետության քաղաքացու կարգավիճակ ստանալը։ 

Յուրաքանչյուր ոք կարող է դիմել Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիություն ստանալու համար։ Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիություն չունեցող 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր անձ 
կարող է դիմել քաղաքացիություն ստանալու համար, եթե նա օրենքով 
սահմանված կարգով, վերջին երեք տարիներին մշտապես բնակվել է 
Հայաստանում, բացատրվում է հայերենով, և ծանոթ է Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությանը։ Քաղաքացիություն 
ստացող անձը կարդում է երդում հայերեն տեքստով և ստորագրում 
է այն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու 
դիմումը մերժվում է, եթե տվյալ անձն իր գործունեությամբ վնասում 
է պետական և հասարակական անվտանգությունը, հասարակական 
կարգը, հանրության առողջությունն ու բարքերը, այլոց իրավունքներն 
ու ազատությունները, պատիվն ու համբավը։
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Սահմանադրությունը արտացոլում 
է հայ ժողովրդի զգալի մասի 
աշխարհասփյուռ վիճակը և 
ազգությամբ հայերի համար 
սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիություն 
ձեռք բերելու պարզեցված կարգ։ 
Դա նշանակում է, որ Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիություն 
ձեռք բերելիս` նրանց նկատմամբ 
չեն կիրառվի այլ ազգությունների 
պատկանող օտարերկրացիների 
ու քաղաքացիություն չունեցող 
անձանց համար սահմանված 
վերապահումները և պահանջները։

1. Մինչև 2005 թ. սահմանադրական 
բարեփոխումները, Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունն արգելում 
էր երկքաղաքացիությունը։ 
Ինչո՞ւ։ Ո՞ր լուծումն է ճիշտ՝ 
երկքաղաքացիությունը, թե դրա 
արգելքը։ 
2. Ո՞վ է քաղաքացիություն չունեցող 
անձը։ 

Ո՞վ և ի՞նչ կարգով է լուծում 
քաղաքացիության հարցերը։
Քաղաքացիության հարցերը լուծում 
է Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահն իր հրամանագրերով։ 
Քաղաքացիության հարցերի 
վերաբերյալ դիմումները քննարկվում 
են մեկամյա ժամկետում։ Դիմումի 
մերժման դեպքում կրկին կարելի 
է դիմել, մերժման օրից մեկ տարի 
հետո։ Պաշտոնատար անձանց 
կողմից քաղաքացիության հարցերով 
դիմումները չընդունելը, քննարկման 
ժամկետները խախտելը, ինչպես նաև 
այլ անօրինական գործողությունները 
կարող են բողոքարկվել դատական 
կարգով։



Նեոնացիզմ

Նեոնացիզմը (նոր նացիզմը) Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմից հետո առաջացած և ազգային-սոցիալիստական կամ 
դրան հարող հայացքներ ունեցող քաղաքական, հասարակական 
շարժումների գաղափարախոսությունների ընդհանուր 
անվանումն է: Նեոնացիզմը փոխառնում է որոշ տարրեր նացիզմի 
դոկտրինից, որոնց թվում են՝ շովինիզմը, ֆաշիզմը, ռասիզմը, 
այլատյացությունը, մարդատյացությունը և հակահրեականությունը: 
Նրա առանձնահատկություններից է Հոլոքոստի հերքումը, 
նացիստական խորհրդանշանների օգտագործումը և «Ա. Հիտլեր» 
վանկարկումը: Նեոնացիզմը կապված է աշխարհի շատ երկրներում 
«սպիտակ ազգայնականության» և Ն.Ս. (նացիոնալ-սոցիալիստ) 
սափրագլուխների շարժումների վերելքի հետ:

Ն.Ս. սափրագլուխները (նացիստ սափրագլուխներ կամ սոցիալիստ 
սափրագլուխներ), որպես կանոն, երիտասարդական ծայրահեղ 
աջակողմյան ենթամշակույթ է, որի ներկայացուցիչները հարում 
են ազգային-սոցիալիստական գաղափարախոսությանը: Որպես 
կանոն, Ն.Ս. սափրագլուխների գործունեությունը կրում է 
ծայրահեղական բնույթ: Նրանք իրենց ներկայացնում են որպես 
ազգային-ազատագրական շարժում և պայքարում են «սպիտակ» 
ռասայի գերակայության համար: Նրանք ծայրահեղ ռասիստներ 
են, հակահրեա և այլատյաց, դեմ են ոչ օրինական միգրացիային, 
խառնամուսնություններին և սեռական շեղումներին, մասնավորապես 
համասեռամոլությանը: Ն.Ս. սափրագլուխների մոտ գոյություն 
ունի հատուկ պաշտամունք Ա. Հիտլերի և նացիստական շարժման 
մի շարք այլ առաջնորդների անձանց շուրջ: Ն.Ս. սափրագլուխների 
գաղափարախոսության մեջ առողջ ազգայնականությունն իր տեղը 
զիջում է հիվանդագին ռասային գերակայությանը, այլ ռասաների 
դեմ պայքարի գաղափարներին: Նրանց գաղափարախոսության 
մեջ համարվում է, որ ռասան ավելի կարևոր և գերակա է, քան 
ազգը: Ն.Ս. սափրագլուխներից շատերը կողմ են արտահայտվում 
հեղափոխություններին, որոնք պետք է հանգեցնեն պետություններում 
ազգային-սոցիալիստական կարգերի հաստատմանը:

«Սպիտակ ազգայնականությունը» քաղաքական 
գաղափարախոսություն է, որը քարոզում է սպիտակամորթ 
մարդու ռասայական միասնականությունը (ըստ այդմ, բոլոր 
սպիտակամորթները հավասար են հռչակվում): Նրանք պնդում են, 
որ ցանկացած ազգություն կապվածություն է զգում իր ռասայի հետ, 
հետևաբար` նրանք հավատում են սպիտակամորթների համար 
ընդհանուր ինքնության, շահերի և քաղաքական գործընթացների 
գաղափարին: 

Տե՛ս նաև Ռասայականություն, Շովինիզմ, Այլատյացություն, Աջ 
ծայրահեղականություն, Գաղափարախոսություն:
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Ներգաղթ (իմիգրացիա)
Բնակչության ներգաղթը (լատ. Immigro-վերաբնակվում եմ) որևէ 
պետության բնակչության մշտական կամ ժամանակավոր բնակության 
հիմունքներով վերաբնակեցումն է մեկ այլ պետության տարածքում: 
Այն պետության համար, որտեղից բնակչությունը տեղափոխվում 
է, այդ գործընթացը կոչվում է արտագաղթ, իսկ մեկ այլ պետության 
բնակչությունն ընդունող պետության համար՝ ներգաղթ: Բազմաթիվ 
երկրներում այս գործընթացը կանոնակարգելու, վերահսկելու 
նպատակով գործում են միգրացիոն քվոտաներ՝ ներգաղթի օրենքներ:

Ներգաղթը կարող է պատճառաբանված լինել մի քանի 
հանգամանքներով: Օրինակ,

- Տնտեսական - ներգաղթ առավել բարենպաստ սոցիալ-
տնտեսական պայմաններ ունեցող երկիր, անհրաժեշտ չափով 
աշխատուժի հրապուրում: Դրա համար պատճառ կարող են 
լինել անբարենպաստ տնտեսական պայմանները ելքային 
երկրում՝ ինֆլյացիան, զանգվածային գործազրկությունը, 
տնտեսական ճգնաժամը, կենսամակարդակների խորը 
տարբերությունները զարգացած և զարգացող երկրների միջև: 
Որոշ հետազոտողներ տնտեսական գործոնները համարում 
են որոշիչ արտագաղթի/ներգաղթի պատճառների շարքում: 
Այս կարգի ներգաղթյալների մեջ առանձին խումբ է կազմում 
աշխատանքային ներգաղթը՝ այլ երկրի քաղաքացիների 
ժամանակավոր ներգաղթը, որի նպատակն ընդունող երկրում 
առավել բարձր վարձատրվող աշխատանք կատարելն է:

- Քաղաքական – քաղաքական, ազգային, ռասայական, 
կրոնական կամ այլ հատկանիշի պատճառով 
հալածանքներից փախուստ: Այս կարգի ներգաղթերից 
են քաղաքական փախստականները, ազգային 
փոքրամասնություններով «փոխանակությունը» 
պետությունների միջև, վերաբնակեցումն առավել կայուն 
ներքաղաքական իրավիճակ ունեցող երկրներ, փախուստն 
ահաբեկչության վտանգներից: Քաղաքական բնույթի 
միգրացիաները պայմանավորված են նաև երկրների ներսում 
կամ նրանց միջև հակամարտություններով, քաղաքական և 
իրավական անկայունություններով: Այսպիսի միգրացիոն 
հոսքերի ակտիվացում նկատվել է 1990-ական թթ. սկզբներին, 
ինչը պայմանավորված էր ԽՍՀՄ ու խորհրդային ճամբարի 
փլուզմամբ, նախկինում դրա մաս կազմող պետություններում 
(ներկայիս ԱՊՀ երկրները, արևելաեվրոպական, ասիական 
ու աֆրիկյան երկրները) ու դրանց միջև ի հայտ եկած 
հակամարտություններով, քաղաքական ու տնտեսական 
ճգնաժամերով, քաղաքացիական պատերազմներով: 
Ներգաղթի հիմնական թիրախ էին հանդիսանում 
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Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքային կառավարման 
նախարարության Միգրացիայի 
պետական ծառայություն, տե՛ս`http://
www.smsmta.am/



գերազանցապես արևմտաեվրոպական ու հյուսիսամերիկյան 
պետությունները:

- Ռազմական – պատերազմական իրավիճակներում 
բնակչության մի մասն արտագաղթում է առավել կայուն 
ու ապահով տարածքներ՝ նպատակ ունենալով փրկվել 
հնարավոր բռնաճնշումներից կամ ֆիզիկական ոչնչացումից:

- Հայրենադարձություն – ներգաղթի առանձնահատուկ 
տեսակ է, որը կարող է և լինել պայմանավորված ոչ թե վերը 
նշված խնդիրներով, այլ ընդունող պետության հատուկ 
քաղաքականությամբ` ուղղված արտասահմանում ապրող 
հայրենակիցների՝ հայրենիք վերադարձին: Հայտնի են 
այդպիսի մի քանի օրինակներ, ինչպիսիք են` «Երկիր» 
ծրագիրն արտասահմանում ապրող հայերի՝ Հայաստանում 
վերաբնակվելուն, հրեաների ալիաները դեպի Իսրայել, 
լեհերի, գերմանացիների, ռուսների հայրենադարձության 
ծրագրերը:

Գոյություն ունեն ներգաղթի մի քանի տեսակներ: Օրինակ, ըստ 
պատճառների դրանք լինում են տնտեսական և քաղաքական, իսկ 
ըստ ընդունող երկրի օրենսդրության՝ օրինական և անօրինական՝ 
տվյալ երկրի միգրացիոն օրենսդրության խախտմամբ:

Տե՛ս նաև Միգրացիա (բնակչության տեղաշարժ), Արտագաղթ 
(էմիգրացիա), Քվոտա:

Ներում
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 
«Յուրաքանչյուր դատապարտյալ ունի ներման կամ նշանակված 
պատիժը մեղմացնելու խնդրանքի իրավունք»։  Այսինքն՝ արդեն 
մեղավոր ճանաչված և դատապարտված անձը` կարող է դիմել, 
որ իրեն ներեն, այսինքն՝ ազատեն պատժի հետագա կրումից կամ 
իր նկատմամբ նշանակված պատիժը մեղմացնեն կամ վերացնեն 
դատվածությունը։ Անհատի սահմանադրական այս իրավունքին 
համապատասխանում է հանրային մարմինների ներում շնորհելու 
լիազորությունը։ 

Ներման լիազորությունը արդարադատության ոլորտում պետական 
իշխանության բարձրագույն մարմիններին բնորոշ իրավազորություն 
է, որը, որպես կանոն, պետությունների մեծ մասում վերապահված 
է պետության գլխին՝ միապետին, խորհրդարանական 
հանրապետություններում՝ վարչապետին, նախագահականներում՝ 
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Ռուսական Կայսրությունում 
ներման իրավունքը պատկանում 
էր կայսրին։ Հայաստանի առաջին 
հանրապետությունում ներման 
իրավունքն իրեն վերապահեց 
խորհրդարանը` ընդունելով ներման 
վերաբերյալ բազմաթիվ օրենքներ։ 
Դրանց մեջ հանդիպում են նաև 
դատավճիռները բեկանող օրենքներ։ 
Արդյունքում` խորհրդարանը 
վերածվեց յուրահատուկ քվազի 
դատարանի։

1. Ո՞վ է դատապարտյալը։
2. Ի՞նչ է դատվածությունը։

Ի՞նչ է ներումը քաղաքացիական 
իրավունքում։
Ներում եզրույթը ունի նաև 
քաղաքացիական իրավական իմաստ։ 
Քաղաքացիական օրենսգիրքը 
պարտքի ներումը համարում է 
պարտավորության դադարման 
հիմքերից մեկը։ Պարտատերը 
պարտապանին կարող է ազատել 
իր պարտականությունների 
կատարումից, այսինքն՝ ներել 
պարտքը։ Պարտքի ներումը 
նվիրատվության տեսակներից է: Այն 
թույլատրվում է, եթե դա չի խախտում 
պարտատիրոջ գույքի նկատմամբ այլ 
անձանց իրավունքները։



նախագահին։ Ներման իրավունքը խորհրդարանին վերապահելը 
հազվադեպ է։ 

Հայաստանում դատապարտյալներին ներում շնորհելու 
լիազորությունը պատկանում է Հանրապետության Նախագահին։ 

Նոբելյան մրցանակ
Նոբելյան մրցանակը շվեդական ամենամյա 
բարձրակարգ մրցանակ է, որը հիմնվել է 1895 թ., 
Ալֆրեդ Նոբելի շնորհիվ։ Այն շնորհվում է հեղ
ինակավոր գիտական հայտնագործությունն
երի, մշակույթի մեջ արված ներդրումների, 
հասարակության զարգացմանը 
նպաստելու համար։ Մրցանակը կազմում է 
1,3 միլիոն դոլար և, ըստ Ա. Նոբելի կտակի, 
սահմանվում է գրականության, ֆիզիկայի, 
քիմիայի, ֆիզիոլոգիայի ու բժշկության, 
խաղաղարարության համար: 1969 թ.-
ից Շվեդական բանկի միջնորդությամբ 
և հովանավորությամբ մրցանակ է տրվում 
նաև տնտեսագիտության ոլորտում ներդրումների 
համար: Նշված ոլորտներում ներդրման համար Նոբելյան մրցանակ 
կարող են ստանալ միայն անհատները: Բացառություն է կազմում 
միայն խաղաղարարությունը, որի համար կարող են պարգևատրվել 
ինչպես առանձին անհատներ, այնպես էլ միջազգային կամ այլ 
կազմակերպություններ: Մրցանակների մեծ մասը տրվում է 
Ստոկհոլմում (Շվեդիա), և միայն խաղաղարարության մրցանակն 
է տրվում Օսլոյում (Նորվեգիա): Շվեդիայի գիտությունների 
թագավորական ակադեմիան պարգևատրում է ֆիզիկայի, 
քիմիայի, տնտեսագիտության, Կարոլինսկայի ինստիտուտի 
Նոբելյան ասամբլեան՝ ֆիզիոլոգիայի և բժշկության, Շվեդական 
ակադեմիան՝ գրականության, իսկ Նորվեգիայի նոբելյան կոմիտեն՝ 
խաղաղարարության ոլորտներում ձեռքբերումների համար:

Տե՛ս նաև Խաղաղության նոբելյան մրցանակ:

Նոտար
Նոտարը հատուկ պաշտոնյա է, որն օրենքի հիման վրա և 
պետության վերահսկողության տակ կատարում է իրավաբանական 
նշանակություն ունեցող քաղաքացիական իրավունքների և 
պարտականությունների ծագման, փոփոխման կամ դադարման 
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Ա. Նոբելը քիմիկոս-ինժեներ 
էր: Իր կյանքի ընթացքում նա 
բավական մեծ կարողություն 
էր կուտակել՝ մեծամասամբ իր 
հայտնագործությունների շնորհիվ, 
որոնցից ամենահայտնին դինամիտի 
հայտնագործությունն էր:

Նոբելյան մրցանակի պաշտոնական 
կայքը, տե՛ս`
http://www.nobelprize.org/ 



համար անհրաժեշտ գործողություններ, ինչպես նաև հաստատում է 
իրավաբանական փաստեր։ Օրինակ՝ վավերացնում է գործարքներ 
(պայմանագրեր, կտակներ, լիազորագրեր, համաձայնագրեր 
և այլն), միջոցներ է ձեռք առնում ժառանգական գույքի 
պահպանության համար, տալիս է ժառանգության իրավունքի 
վկայագրեր, վավերացնում է փաստաթղթերի պատճենների 
կամ դրանց քաղվածքների իսկությունը, վավերացնում է 
փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկությունը, 
վավերացնում է փաստաթղթերի թարգմանության իսկությունը և 
այլն: Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված է գործարքների 
(պայմանագրերի) նոտարական վավերացումը կատարվում է 
գրավոր կնքված գործարքի փաստաթղթի վրա նոտարի կողմից 
վավերացնող մակագրությամբ։ 

Նոտարը, վավերացնելով փաստաթուղթը, հաստատում է դրա 
օրինականությունը և հավաստում փաստաթղթի լիարժեք 
ապացուցողական ուժը: Նոտարական գործողություններ 
կատարելու համար Հայաստանի Հանրապետության  ցանկացած 
նոտարի կարող է դիմել ցանկացած անձ, անկախ նրա բնակության 
կամ գտնվելու վայրից:

 Գործարքների նոտարական վավերացումը պարտադիր է՝ 

1) օրենքում նշված դեպքերում, 

2) գործարքի կողմերից մեկի պահանջով, եթե անգամ օրենքով 
տվյալ տեսակի գործարքների համար այդ ձևը չի պահանջվում։ 

Գործարքի նոտարական ձևը չպահպանելը հանգեցնում է 
գործարքի անվավերության։ Նման գործարքն առոչինչ է։

 

Նորմատիվ իրավական ակտ 

Նորմատիվ իրավական ակտն իրավասու պետական կամ տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի իրավաստեղծման արդյունքում կամ 
հանրաքվեի միջոցով ընդունված պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որն իրենում բովանդակում է իրավունքի նորմեր։ Այն իրավունքի 
աղբյուրի առավել կարևոր և հիմնական տարատեսակն է։ 

Նորմատիվ իրավական ակտը ձևակերպվում է պաշտոնական 
փաստաթղթի տեսքով, որն ունի պարտադիր հատկանիշներ՝ ակտի 
անունը (օրենք, հրամանագիր), ակտն ընդունող մարմնի անվանումը 
(խորհրդարան, նախագահ և այլն)։ 

Նորմատիվ իրավական ակտում պարունակվում են իրավունքի 
նորմեր։ Այդ պատճառով դրանք անհրաժեշտ է տարբերել 

304

Գործարքները կամային, գիտակցված, 
նպատակային գործողություններ 
են, որոնց կատարմամբ անձինք 
ձգտում են հասնել որոշակի 
հետևանքների՝ ձեռք բերել գույք, 
օտարել գույքը և այլն։ Գործարքները, 
որպես գործողություններ, կարող են 
լինել միակողմանի և երկկողմանի։ 
Միակողմանի գործարք է, օրինակ՝ 
կտակը, որի կատարման համար 
բավական է, որ մի կողմն արտահայտի 
իր կամքը։ Երկկողմ (բազմակողմ) 
գործարքի կատարման համար 
անհրաժեշտ է երկու և ավելի 
անձանց կամքի արտահայտությունը։ 
Հետևաբար, գործարքները, որոնցում 
առկա են երկու և ավելի կողմեր, 
կոչվում են պայմանագրեր։ 

1. Ո՞վ է նոտարական գործողության 
կատարման իրավունք ունեցող 
պաշտոնատար անձը։
2. Ի՞նչ է գործարքի ձևը և դրա ի՞նչ 
ձևեր կան: 

Արդյո՞ք բոլոր համաձայնություններն 
են իրավական պայմանագրեր։ 
Պայմանագիր իրավական իմաստով 
առկա է միայն այն դեպքում, 
երբ կողմերի հետապնդվող 
նպատակն իրավական է։ 
Հետևաբար, պայմանագիր (և 
իրավական գործարք) չեն կարող 
համարվել բարոյակենցաղային 
և այլ համաձայնությունները, 
օրինակ՝ ժամադրության մասին 
համաձայնությունը. դրանց 
նպատակը, հանուն որի այն 
կատարվում է, իրավական չէ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՅՔ, ՏԵ՛Ս՝ 
http://www.notariat.am



անհատական կամ ներքին (լոկալ) ակտերից, որոնք իրավունքի 
աղբյուրներ չեն։ Նորմատիվ իրավական ակտերում իրավունքի 
նորմերը խմբավորվում են ըստ որոշակի կառուցվածքային մասերի՝ 
բաժիններ, գլուխներ, հոդվածներ, մասեր։ Նորմատիվ ակտերի 
կարևոր դերը նկատի ունենալով, դրանք օրենքով սահմանված 
կարգով ենթակա են պետական գրանցման, որը կատարում է 
արդարադատության նախարարությունը։

Նորմատիվ ակտերը կազմում են միասնական աստիճանակարգված 
համակարգ, որի վերին աստիճանին գտնվում է օրենքը։ Այդպիսով, 
ըստ իրավաբանական ուժի, նորմատիվ ակտերը բաժանվում են 
օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի։ 

Տե՛ս նաև Ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտ, Սահմանադրություն, 
Օրենսդրություն, Օրենք:

Նվազագույն աշխատավարձ
Նվազագույն աշխատավարձն աշխատավարձի այն նվազագույն 
պարտադիր չափն է, որը ձեռնարկատերը պետք է վճարի աշխատողին: 
Սովորաբար աշխատավարձի նվազագույն մակարդակը սահմանվում 
է օրենքով, սակայն հնարավոր են դեպքեր, երբ աշխատավարձի 
նվազագույն մակարդակը սահմանվի արտադրության որոշակի 
ոլորտներում: Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն 
ամսական աշխատավարձը սահմանված է 35 000 դրամ:  Այստեղ 
հարկ է նշել, որ չնայած նվազագույն աշխատավարձի մակարդակը 
սահմանվում է օրենքով, դրա մեծության վրա հիմնականում ազդում են 
նախ և առաջ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը, 
արհմիությունների ակտիվ դերը, ինֆլյացիայի մակարդակը, իշխող 
կուսակցության որդեգրած տնտեսական քաղաքականությունը և 
այլն: Մի կողմից, նվազագույն աշխատավարձի կողմնակիցների 
կարծիքով դա կանխում է խոցելի աշխատողների շահագործումը, 
այսինքն` սահմանելով նվազագույն աշխատավարձի մակարդակը, 
պետությունն այդպես փորձում է կարգավորել աշխատուժի շուկան: 
Մյուս կողմից, նվազագույն աշխատավարձի քննադատների 
կարծիքով դա կամ այնքան ցածր է լինում, որ հաճախ անարդյունավետ 
է, կամ էլ աշխատուժի շուկայում առաջացնում է խախտումներ՝ 
պայմանավորված չափազանց ցածր արտադրողականություն 
ունեցող աշխատողներով:
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Ի րա վուն քի հիմնական աղբ յուր նե ր 
(ձևե ր) են՝ ի րա վա կան սո վո րույթը, 
դա տա կան նա խա դեպը, նոր մա-
տիվ ի րա վա կան ակտը։ Սո վո րույ թը 
եր կա րատև ժա մա նակ փաս տա կան 
կի րառ ման հետևան քով ձևա վոր ված 
վար քագ ծի կա նոն է։ Պե տութ յան կող-
մից,` որ պես հա սա րա կա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման մի ջոց 
ճա նաչ ված սո վո րույ թը կոչ վում է ի րա-
վա կան։ Այն ի րա վուն քի աղբ յուր (ձև) 
է։ Հայաստանում իրավունքի աղբյուր 
են գործարար շրջանառության 
սովորույթները։

Ի՞նչ են գործարար շրջանառության 
սովորույթները և դատարանը դրանք 
ո՞ր դեպքում կարող է կիրառել։

Ի՞նչ է դատական նախադեպը։

Դատական նա խա դե պը կոնկ րետ 
ի րա վա կան գոր ծով դա տա կան ո րո-
շումն է, ո րին պե տութ յու նը տա լիս է 
հա մա պար տա դիր նշա նա կութ յուն։ 
Դրանով դատական մարմն ի կոնկ-
րետ գոր ծով նախ կի նում կա յաց րած 
ո րո շու մն ու նի ի րա վա  կան նոր մի ուժ` 
հե տա գա յում նման գոր ծեր լու ծե լիս։ 
Նախադեպերը բնու թագ րա կան են 
անգ լոսաք սո նա կան ի րա վա կան հա-
մա կար գին։



Նվազագույն աշխատավարձի չափ 
Նվազագույն աշխատավարձի մակարդակը աշխատավարձի այն 
չափն է, որը բավարար է մարդու գոյությունը պահպանելու համար: 
Նվազագույն աշխատավարձի մակարդակը տարբեր երկրներում 
տարբեր է: Դա հիմնականում բացատրվում է համաշխարհային 
տնտեսության մեջ երկրների տնտեսական զարգացման 
մակարդակների տարբերությամբ, իսկ երկրների միջև տնտեսական 
զարգացման մակարդակների տարբերություններն իրենց 
հերթին պայմանավորված են մի շարք գործոններով: Զարգացած 
երկրներում սովորաբար նվազագույն աշխատավարձի մակարդակը 
շատ ավելի բարձր է, քան զարգացող երկրներում: Հայաստանի 
Հանրապետությունում , 2013թ. հունվարի 1-ից, նվազագույն 
աշխատավարձը կազմում է 35000 դրամ: Այստեղ հարկ է նաև նշել, որ 
նվազագույն աշխատավարձի որոշման համար հիմք է հանդիսանում 
սպառողական զամբյուղը: Սակայն ոչ միշտ է, որ նվազագույն 
աշխատավարձը համընկնում է սպառողական զամբյուղի հետ: 
Այսպես, նվազագույն աշխատավարձը կարող է շատ ավելի քիչ լինել, 
քան սպառողական զամբյուղը և դա սովորաբար տեղի ունի թույլ 
զարգացած երկրներում և հակառակը, նվազագույն աշխատավարձը 
կարող է շատ ավելի բարձր լինել, քան սպառողական զամբյուղը և դա 
սովորաբար տեղի ունի զարգացած երկրներում:

Տե՛ս նաև Աշխատավարձ, Աշխատող:

Շովինիզմ 

Շովինիզմը (ազգայնամոլություն) (ֆր. 
chauvinsme) գաղափարախոսություն է, որի էությունն ազգային 
գերակայության քարոզումն է՝ խտրականության «իրավունքը» 
հիմնավորելու և այլ ժողովուրդներին ճնշելու նպատակով: Ի 
տարբերություն ազգայնականների, որոնք «բարձրացնում են» 
իրենց ազգը՝ այն «առաջինը» (ամենալավը) դարձնելու նպատակով, 
ազգայնամոլները (նույն նպատակով՝ տեսնել իրենց ազգը առաջինը) 
ստորացնում ու ստորադասում են մյուս ազգերին ազգությունների 
ներկայացուցիչներին, այսինքն՝ առաջինների շարժիչ ուժը «սերն է 
սեփականի նկատմամբ», երկրորդներինը՝ «ատելությունը ուրիշների 
նկատմամբ»: 

Շովինիզմն ունի մի քանի տարատեսակներ, որոնցից են 
մեծապետական շովինիզմը և ջինգոիզմը, որոնք բնորոշվում են 
կայսերապաշտական, ծավալապաշտական գաղափարներով:

Յուրահատուկ տարատեսակ է նաև տեսակային շովինզիմը՝ 
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Շովինիզմ բառը ծագել է Նիկոլա 
Շովենի անունից, ով Նապոլեոն 
Բոնապարտի կիսաառասպելական 
զինվորն էր, մասնակցել է 
ֆրանսիական հեղափոխությանը և 
Նապոլեոնյան պատերազմներին: 
Չնայած, որ բոնապարտիզմը 
այնքան էլ մեծ ժողովրդականություն 
չէր վայելում 1815 թ.-ից հետո` 
Շովենը շարունակում էր մնալ 
Նապոլեոնի հավատարիմ հետևորդը՝ 
դարձածալում կրելով մանուշակ, 
ինչը հավատարմության նշան էր իր 
տապալված կայսերը: Համաձայն 
առասպելի՝ Շովենը հավատարիմ 
էր մնում` չնայած աղքատությանը, 
անաշխատունակությանը 
և վիրավորանքներին: Նա 
աստվածացնում էր կայսերը, նրան 
ամեն ինչում ճիշտ էր համարում և 
պատրաստ էր պատերազմել ամբողջ 
աշխարհի դեմ նրա կողքին:



ռասայական խտրականություն՝ մի կենսաբանական տեսակի կողմից 
մյուսի իրավունքների ոտնահարում, որը հիմվում է սեփական 
գերազանցության գաղափարի վրա: Համաձայն այս տեսության, 
ժամանակակից մարդկային հասարակությունն ունի այդպիսի 
խտրական վերաբերմունք կենդանիների նկատմամբ: 

Տե՛ս նաև Ռասայականություն, Այլատյացություն, Նեոնացիզմ:

Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Շրջակա միջավայրն այն տարածքն է, որում ապրում և գործում է մարդը, 
ինչը շրջապատում և ազդում է նրա վրա, օրինակ՝ արդյունաբերական 
աղմուկը։ Միջավայրը ներառում է ինչպես բնական, այնպես էլ 
արհեստական կամ սոցիալական միջավայրը (շինություններ, 
ձեռնարկություններ և այլն)։ Մարդու շրջակա միջավայրը պետք է լինի 
բարեկեցիկ։ Բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրը դրա 
այնպիսի որակն է, որում հնարավոր են մարդու արժանապատիվ և 
առողջ կյանքը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը 
սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրելու իր 
առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում։ 

Բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրի որակը, 
մարդու արժանապատիվ և առողջ կյանքն ապահովելու համար, 
պետությունն իրականացնում է շրջակա միջավայրի պահպանության 
(էկոլոգիական) գործառույթ, որը ներառում է մարդու կյանքի համար 
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Բացի հանրային մարմիններից, 
շրջակա միջավայրը պահպանելու և 
բարելավելու պարտականությունը 
կրում ենք մենք՝ բոլորս։ 
Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունը մեզանից 
յուրաքանչյուրի վրա դնում է 
պարտականություն` «անձամբ և 
այլոց հետ համատեղ պահպանել և 
բարելավել շրջակա միջավայրը»։ 

1.  Ի՞նչ է արժանապատիվ կյանքը։
2.  Ի՞նչ է գենոֆոնդը և ի՞նչպես է 
հնարավոր այն պահպանել։

Ի՞նչ է առողջությանը և 
բարեկեցությանը նպաստող շրջակա 
միջավայրի իրավունքը։

Մարդու համար առողջությանը 
և բարեկեցությանը նպաստող 
շրջակա միջավայրի իրավունքը 
հիմնարար է, քանի որ շոշափում է 
նրա գոյության բնական պայմանները։ 
Եթե կենսոլորտը բարենպաստ չէ 
մարդու գոյության համար, ապա 
իմաստազրկվում են նրա բոլոր 
իրավունքները։ Այդ իրավունքը, բացի 
առողջ բնությունից, ենթադրում է 
նաև բարեկեցիկ հասարակական 
միջավայր, ինչը պարտավոր են 
ապահովել հանրային մարմինները։

Հայաստանի Հանրապետության 
բնապահպանության 
նախարարության կայք, տե՛ս` http://
www.mnp.am



բնական, էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովումը, 
շրջակա միջավայրի իրավական պահպանությունը, վերականգնումը 
և բարելավումը, բնական ռեսուրսների պահպանության և ռացիոնալ 
օգտագործման ապահովումը, ժողովրդի գենոֆոնդի պահպանումը։

Շրջան
Շրջանը պետության վարչատարածքային կամ այլ բաժանման 
միավոր է: Պետության տարածքը բաժանվում է շրջանների՝ ելնելով 
տարբեր սկզբունքներից՝ վարչատարածքային, ընտրատարածքային, 
ռազմական, ոստիկանական և այլն: Տարբեր պետություններում 
վարչատարածքային բաժանումների տարբերությունների 
պատճառով շրջանների նշանակությունը տարբեր է լինում: Հայտնի 
են, օրինակ, քաղաքային, գյուղական, դաշնային և այլ տիպի 
շրջաններ: Քաղաքային շրջան, որպես կանոն, անվանում են որևէ 
քաղաքն իր մերձակա տարածքներով, որոնք կարող են լինել նաև 
գյուղեր կամ այլ կարգավիճակ ունեցող բնակավայրեր: Դաշնային 
շրջաններ գոյություն ունեն դաշնային պետություններում: Այդպիսի 
շրջանները, որպես կանոն, գտնվում են դաշնային-համապետական 
իշխանությունների ուղղակի ենթակայության տակ:

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման 
մեջ շրջաններ չկան: Դրանք գոյություն են ունեցել Հայաստանի 
ԽՍՀ գոյության ժամանակ: Այդ ժամանակահատվածում գոյություն 
ունեին 35 շրջաններ: Ներկայումս Հայաստանում գոյություն ունեն 
համայնքներ՝ քաղաքային և գյուղական, որոնք մտնում են մարզերի 
կազմի մեջ:

Հայաստանի տարածքը բաժանված է նաև ընտրական շրջանների՝ 
ընտրատարածքների և ռազմական շրջանների՝ բանակային 
կորպուսների: Ըստ որում, այդ բաժանումները պարտադիր չէ որ 
համընկնեն մարզային սահմանների հետ:

Տե՛ս նաև Կառավարում, Տեղական ինքնակառավարում:

Շուկայական ազատ և խառը տնտեսություն
Շուկայական տնտեսությունը կարող է լինել ազատ, երբ պետությունը 
չի միջամտում տնտեսությանը։ Ազատ շուկայի պայմաններում 
տեղի է ունենում հասարակության գույքային շերտավորում, նրա 
բևեռացում, ինչը հղի է սոցիալական պայթյունով։ Պետությունը չի 
միջամտում քաղաքացիական հասարակության գործերին, քանի 
որ դա դասական ազատականության տեսանկյունից արգելք է 
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ազատ ձեռներեցության ու մրցակցության համար, ոտնձգություն 
է սեփականատեր-հարկատուի իրավունքները։ Սակայն ինչպես 
ցույց տվեց պատմությունը, ազատ շուկան չի ապահովում 
համընդհանուր բարեկեցություն, չի հաղթահարում աղքատությունը 
և հասարակական հակամարտությունները, որովհետև ազատ 
մրցակցության հետևանքով ձևավորվում են մենաշնորհներ, 
հարստությունը կենտրոնանում էր ունևոր փոքրամասնության 
մոտ, իսկ հասարակության մեծ մասը հայտնվում էր չքավորության 
ճիրաններում։ 

XIX դ. վերջին, դասական ազատականությունը քայլ առ քայլ 
հրաժարվեց «պետության տնտեսական չեզոքության» սկզբունքից, 
իսկ պետությունը հասարակական ճնշման տակ սկսեց միջամտել 
հասարակության տնտեսական և սոցիալական ոլորտներին։ Այդպիսի 
տնտեսությունը անվանում են պետության կողմից կարգավորվող, 
սոցիալապես կողմնորոշված շուկայական կամ խառը տնտեսություն։ 
Պետությունը չմերժելով հասարակության և շուկայական 
ինքնակարգավորումը, սկսեց միջամտել տնտեսությանը, որպեսզի 
վերացնի ինքնակարգավորման թերությունները, կանխի տնտեսական 
ճգնաժամերը և ապահովի հասարակական խաղաղություն։ 

Շուկայական տնտեսություն
Տնտեսությունը նյութական բարիքների արտադրության, 
փոխանակության և սպառման կապակցությամբ առաջացող 
հարաբերությունների ամբողջություն է։ Երկրի տնտեսությունը 
կարող է լինել շուկայական և պլանային։ Խորհրդային իշխանության 
տարիներին տնտեսությունը պլանային էր։ Ի տարբերություն 
պլանային տնտեսության շուկայական տնտեսական համակարգի 
հիմունքներն են՝

ա) սեփականության ձևերի բազմազանությունը. այս համակարգում 
իրավահավասար կերպով համագոյակցում են և՛ հանրային-
պետական սեփականությունը, և՛ մասնավոր-անհատական 
սեփականությունը,  

բ) տնտեսական գործունեության ազատությունը։ Ունենալով 
սեփականություն, անհատները կարող են զբաղվել օրենքով 
չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեությամբ՝ առևտուր, 
արտադրություն, բանկային գործունեություն և այլն, 

գ) ազատ տնտեսական մրցակցությունը. ինչ արտադրել և ինչքան՝ 
որոշում են իրենք՝ ապրանքարտադրողները։ Գինը որոշվում է 
առաջարկի և պահանջարկի շուկայական օրենքով։ 
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Այսօր երկրագնդում նոր, տնտե սա-
կան մեծ նվաճումներին զու գըն թաց 
2.5 մլրդ. մարդ շա րու նա կում է ապ րել 
օ րա կան եր կու ԱՄՆ դո լա րից պա կաս 
հնա րա վո րութ յամբ։ Երկրագնդի ա մե-
նա հա րուստ նե րի 1 տո կո սը  տա րե կան 
ստա նում է այն քան ե կա մուտ, որ քան 
ա մե նաաղ քատ նե րի 57 տո կո սը։ 

Ի՞նչ են դասական ազատությունը և 
նորազատականությունը։ 

Ո՞րն է շուկայական խառը 
տնտեսության դերը և 
նշանակությունը։

Սոցիալապես կողմնորոշված 
շուկայական տնտեսությունում 
պետության միջամտության 
հետևանքով հա սա րա կութ յան բո լոր 
ան դամն ե րի հա մար ապահովվում 
է կյան քի բարձր մա կար դակ, 
կատարվում է ռե սուրս նե րի ար դար 
բաշխում, վերացվում են սո-
ցիա լա կան ան հա վա սա րութ յան 
ծայրահեղությունները։

Պլանային տնտեսությունը 
վարչահրամայական է։ Դրանում 
արտադրության հիմնական միջոցները 
պետության սեփականություն 
էին։ Պետությունն էր որոշում, 
թե ինչ ապրանքներ և ինչքան 
էին արտադրվելու, ինչ գնով էին 
վաճառվելու։ Անհատները չունեին 
արտադրության միջոցների 
մասնավոր սեփականության 
իրավունք, օրինակ՝ գործարանի, 
արտադրամասի սեփականության 
իրավունք։ 

Տնտեսության պատմական 
զարգացման տիպերից էր յուրացնող 
տնտեսությունը։ Ի՞նչ էր դա։

Ի՞նչու են շուկայական տնտեսությունը 
համարում մարդու ազատության 
տնտեսական հիմք։
Շուկայական տնտեսությունը 
համարվում է մարդու ազատության 
տնտեսական հիմք, որովհետև 
համաշխարհային փորձը հաստատում 
է, որ երկրի և մարդու բարգավաճման 
համար ամենից լավ պայմաններ ու 
հնարավորություններ ստեղծում են 
շուկայական համակարգը և ազատ 
տնտեսական մրցակցությունը։



Ոչ կառավարական կազմակերպություն
Ոչ կառավարական կազմակերպությունները անհատների կամավոր 
միավորումներն են՝ կազմակերպված տեղական, համապետական 
կամ միջազգային մակարդակով։ Այդ կազմակերպությունները կարող 
են լինել միավորումներ, բնակչության խմբերի (արվեստագետների, 
գիտնականների, ծառայողների, սպառողների, կանանց, ազգային 
փոքրամասնությունների և այլն) կազմակերպություններ, 
մարդու իրավունքների պաշտպանության և վեճերի լուծման 
(հաշտարարության) հասարակական կենտրոններ և այլն։ Նրանց մի 
մասն ունեն իրավապաշտպան ուղղվածություն։

Իրավապաշտպան կազմակերպությունները կառավարությանն են 
հասցնում մարդկանց հոգսերը և ցանկությունները, իրականացնում 
են հսկողություն ուժային կառույցների գործունեության նկատմամբ, 
նպաստում են մարդկանց ակտիվ մասնակցությանը քաղաքական 
կյանքին, օգնում են լուծելու մշակութային, առողջապահական, 
էկոլոգիական հիմնահարցերը։

Ոչ կառավարական կազմակերպությունների շարքում հատուկ 
դեր է խաղում փաստաբանությունը, որն իրավական օգնություն է 
ցուցաբերում բնակչությանը։ Աշխատավորների սոցիալ-տնտեսական 
իրավունքների պաշտպանության գործում կարևոր դեր են խաղում 
արհեստակցական միությունները։ 

Ոստիկանություն
Ոստիկանությունը գործադիր 
իշխանության համակարգի 
մարմին է, որը գործում 
է կառավարությանն 
առընթեր, և իր առջև դրված 
խնդիրներն իրականացնելիս` 
օրինական հիմքերով, կարգով 
և սահմաններում ունի 
հարկադրանք կիրառելու 
իրավունք։

Ո ս տ ի կ ա ն ո ւ թ յ ա ն 
խնդիրներից է բացահայտել 
հ ա ն ց ա գ ո ր ծ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը , 
քրեական գործով կատարել 
նախնական քննություն։ 
Դրա համար ունի հատուկ 
ստորաբաժանումներ, որոնք 
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Ոչ կառավարական 
կազմակերպությունները, 
հատկապես` իրավապաշտպան 
ուղղվածություն ունեցող, պետք է 
լինեն չեզոք, ուղղակիորեն չզբաղվեն 
քաղաքականությամբ։ Մյուս 
կողմից, պետական և քաղաքական 
կառույցները ձգտում են իրենց 
ենթարկել նրանց գործունեությունը։ 
Երբ իրավապաշտպան 
կազմակերպությունները սկսում են 
պայքարել իշխանության համար դա 
վտանգավոր է։ 

1. Ինչո՞վ է վտանգավոր 
իրավապաշտպան 
կազմակերպությունների 
քաղաքականությամբ զբաղվելը։
2. Ինչպիսի՞ հասարակական 
կազմակերպություններ կան ձեր 
բնակավայրում, տարածաշրջանում։ 

Ի՞նչ են միջազգային 
ոչ կառավարական 
կազմակերպությունները։ 
Աշխարհում ձևավորել են նաև 
միջազգային ոչ կառավարական 
կառույցներ։ Այդպիսի համընդհանուր 
կազմակերպություններից են, օրինակ՝ 
հելսինկյան շարժումը, միջազգային 
իրավունքի ընկերությունները։ 
Վերջիններս լուրջ ներդրում ունեն 
իրավապաշտպան գործունեության 
մեջ։ 



ձեռնարկում են օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ, 
կատարում են քննչական գործողություններ, որոնում են 
հանցագործություն կատարած անձանց, ապահովում են 
հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցումը։ 

Ոստիկանությունը կատարում է հասարակական կարգի և 
անվտանգության պահպանությունը հասարակական վայրերում, 
օժանդակում է հանրային մարմինների պաշտոնատար անձանց, 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, եթե խոչընդոտներ 
են հարուցվում նրանց օրինական գործունեության համար, կամ 
վտանգված է նրանց կյանքը, առողջությունը, գույքը, պատիվն ու 
արժանապատվությունը։ 

Ոստիկանությունը իրականացնում է սեփականության բոլոր ձևերի 
հավասար պաշտպանությունը։ Ոստիկանությունը պարտավոր է 
ապահովել գտնված և ոստիկանություն հանձնված փաստաթղթերի, 
իրերի, թանկարժեք և այլ գույքի պահպանությունը, միջոցներ 
ձեռնարկել դրանք օրինական տերերին վերադարձնելու ուղղությամբ։ 

Որակյալ մեծամասնություն
Կոլեգիալ մարմիններում և կազմակերպությունների 
համաժողովներում, որպես կանոն, որոշումներն ընդունվում են 
տվյալ մարմնի կամ կազմակերպության անդամների ցուցակային 
ձայների (կամ ներկաների) պարզ մեծամասնությամբ՝ հիսուն տոկոս 
գումարած մեկ ձայն։ Սակայն որոշ դեպքերում օրենքները կամ 
կազմակերպությունների կանոնադրությունները որոշման ընդունման 
համար պահանջում են ձայների որակյալ մեծամասնություն՝ 2/3-րդ, 
3/5-րդ և այլն։ 

Որպես կանոն որակյալ մեծամասնության պահանջը սահմանվում 
է հարցերի կարևորությունից ելնելով, օրինակ՝ սահմանադրության 
փոփոխություն, կարևոր նշանակության հանրային պաշտոնյայի 
ընտրություն, պետության գլխի` օրենքի նկատմամբ կիրառված 
վետոյի հաղթահարում։ Օրինակ՝ Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության համաձայն` Ազգային ժողովը մարդու 
իրավունքների պաշտպանին ընտրում է պատգամավորների 
ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով՝ վեց տարի ժամկետով։ 
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Մեծամասնական ընտրակարգով 
ընտրողը քվեաթերթիկում նշում 
կատարելով ընտրում է կոնկրետ 
թեկնածուի։ Համամասնական 
ընտրակարգով քվեարկելիս ընտրողը 
նշում է իր ընտրած կուսակցությանը՝ 
առաջնորդվելով ոչ միայն ցուցակում 
ընդգրկված անձանց արժանիքներով, 
այլև նրանց ներկայացնող 
կուսակցության ծրագրով կամ 
կուսակցությանը համակրելով։

1.  Ի՞նչ է օ¬պե¬րա¬տիվ-
հե¬տա¬խու¬զա¬կան 
գործունեությունը։
2.  Ի՞նչ է քրեական գործով 
նախնական քննությունը։

 Ի՞նչ է խառը ընտրակարգը։

Որոշ երկրներում ընտրակարգերը 
խառն են՝ պատգամավորների մի 
մասն ընտրվում է մեծամասնական, 
մյուս մասը՝ համամասնական 
ընտրակարգով։ Հայաստանում 
տարբեր ընտրակարգով ընտրված 
պատգամավորների թիվը 
անընդհատ փոփոխվել է։ 1999 թ. 
պատգամավորներից 75-ը ընտրվել 
են մեծամասնական, իսկ 56-ը՝ 
համամասնական ընտրակարգով, 
2003 թ. 97-ը՝ համամասնական, իսկ 
34-ը՝ մեծամասնական կարգով, 
2012 թ. 90-ը՝ համամասնական, 41-ը 
մեծամասնական։

Հայաստանի Հանրապետության 
ոստիկանության կայք, տ՛ես` http://
www.police.am



Չափահասություն
Մարդու գիտակցական սոցիալական հասունությունը միանգամից 
վրա չի հասնում։ Դրա համար պահանջվում են տարիներ։ Հետևաբար, 
օրենքը, ըստ տարիքային գործունակության ծավալի` տարբերում 
է չափահաս և անչափահաս քաղաքացիներին։ Չափահաս 
քաղաքացիները լրիվ գործունակ են։ Քաղաքացու լրիվ ծավալով 
քաղաքացիական գործունակությունը ծագում է չափահաս, այսինքն՝ 
18 տարեկան դառնալու պահից։ Այս ընդհանուր կանոնից օրենքը 
սահմանում է երկու բացառություն.

1) 16 տարին լրացած անչափահասը կարող է ճանաչվել լրիվ գործունակ 
(էմանսիպացիա), եթե նա աշխատում է, կամ ծնողների, որդեգրողների, 
հոգաբարձուի համաձայնությամբ զբաղվում է ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ։ Էմանսիպացիան կատարվում է խնամակալության 
և հոգաբարձության մարմնի որոշման հիման վրա՝ եթե ծնողները, 
որդեգրողները կամ հոգաբարձուն համաձայն են, որ անչափահասը 
էմանսիպացվի։ Եթե այդպիսի համաձայնություն չկա, ապա 
անչափահասի էմանսիպացումը կարող է անել դատարանը՝ իր վճռով, 

2) եթե օրենքով թույլատրվում է ամուսնանալ մինչև 18 տարեկան 
դառնալը, քաղաքացին լրիվ գործունակություն է ձեռք բերում 
ամուսնանալու պահից։ Լրիվ գործունակությունը պահպանվում է 
նաև մինչև 18 տարեկան դառնալն ամուսնալուծվելուց հետո։

Տե՛ս նաև Գործունակություն, Իրավունակություն: 

Չեզոքություն
Ընդհանրապես չեզոքությունը դիրքորոշում է, որով երրորդ 
անձը չի միջամտում վիճող կողմերի պայքարին, ուրիշների 
հակամարտությանը։ 

Միջազգային ոլորտում չեզոքությունը պետության կողմից տարվող 
քաղաքականություն է, որի արդյունքում այն ձեռք է բերում 
միջազգային իրավական հատուկ կարգավիճակ։ Դա նշանակում 
է, որ այդ պետությունը հրաժարվում է մասնակցել միջպետական 
զինված բախումներին (պատերազմներին) և ռազմաքաղաքական 
բնույթի տարբեր տեսակի միջազգային կազմակերպություններին և 
միություններին։ Պետությունը նման չեզոքություն կարող է պահպանել 
ինչպես խաղաղ ժամանակաշրջանում, այնպես էլ պատերազմի 
ժամանակ։ Պատերազմող կողմերը, Հաագայի 1907 թ. կոնվենցիայի 
համաձայն` պարտավոր են հարգել չեզոք պետության իրավունքները, 
ինչպես իրենց, այնպես էլ չեզոք պետության տարածքում և բաց ծովում։ 
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Օրենքները, բացառությամբ 
Սահմանադրությամբ 
նախատեսված դեպքերի, 
ընդունվում են քվեարկությանը 
մասնակցած պատգամավորների 
ձայների մեծամասնությամբ, եթե 
քվեարկությանը մասնակցել է 
պատգամավորների ընդհանուր 
թվի կեսից ավելին։ Սակայն 
Հանրապետության Նախագահի 
առարկությունները և 
առաջարկությունները չընդունելու 
դեպքում` Ազգային ժողովը 
վերադարձված օրենքը վերստին 
ընդունում է պատգամավորների 
ընդհանուր թվի ձայների 
մեծամասնությամբ։ 

1. Ի՞նչ է ցուցակային ձայների 
քանակը։  
2. Ինչո՞ւ է Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունը Ազգային 
ժողովում ընտրվող պաշտոնյաներից` 
մարդու իրավունքների պաշտպանի 
համար սահմանում ձայների 3/5 
մեծամասնություն։

Ո՞ր դեպքի համար է 
Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունը նախատեսել 
Ազգային ժողովի որակյալ 
մեծամասնության կանոնը։
Սահմանադրության կամ դրանում 
փոփոխություններ կատարելու 
խորհրդարանի նախագիծն 
ստանալուց հետո՝ Նախագահը 
քսանմեկօրյա ժամկետում, կարող 
է այն առարկություններով, 
առաջարկություններով վերադարձնել 
Ազգային ժողով` պահանջելով նոր 
քննարկում։ Սահմանադրության 
կամ դրանում փոփոխություններ 
կատարելու նախագիծն այս դեպքում 
կարող է դրվել հանրաքվեի` 
պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների առնվազն 2/3-ով վերստին 
քվեարկության դեպքում։ 

Օրենքը սահմանում է ամուսնության 
երկու պայման։ Ամուսնության կնքման 
համար անհրաժեշտ են ամուսնացող 
տղամարդու և կնոջ փոխադարձ 
կամավոր համաձայնությունը և նրանց 
ամուսնական տարիքի հասնելը` 
կանանց համար՝ տասնյոթ, իսկ 
տղամարդկանց համար տասնութ 
տարեկան։  



Չեզոք պետության ամենադասական օրինակը Շվեյցարիան է, որի 
չեզոքությունը մշտական է (1815 թ.-ից)։ Միջազգային կարգով մշտական 
չեզոքություն է ձևակերպել նաև Ավստրիան։ Չեզոքությունը լինում է 
նաև ժամանակավոր։ Կան չեզոքության կամավոր և պայմանագրային, 
զինված և զինաթափված, ակտիվ և պասիվ տեսակները։

Չորրորդ իշխանություն
«Չորրորդ իշխանություն» (անգլ. Fourth Estate) բառակապակցությունը 
բովանդակային առումով ներառում է և՛ զանգվածային լրատվական 
միջոցները, և՛ դրանց ազդեցությունը սոցիումում: Առաջին, 
երկրորդ և երրորդ իշխանությունները, համապատասխանաբար, 
օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանություններն են: «Չորրորդ 
իշխանություն» տերմինը փոխաբերական է և պարզապես մատնանշում 
է ԶԼՄ-ների հսկայական ազդեցությունը հասարակության վրա: Դրա 
հետ մեկտեղ վերջիններս չունեն իրական իշխանություն, քանի որ 
չունեն օրինական իրավունք՝ հարկադրելու որևէ մեկին կատարել 
որևէ գործողություն: 

Տերմինն առաջին անգամ օգտագործել է Թոմաս Կառլեյլը: Երբեմն 
հեղինակային իրավունքը վերագրում են նաև Ժան Ժակ Ռուսսոյին: 
Իսկ առաջին տպագիր հիշատակումը պատկանում է Թոմաս 
Մակոլեուին: ԽՍՀՄ-ում տերմինն օգտագործվում էր բացառապես 
արևմտյան պարբերական մամուլի մասին խոսելիս, քանզի գոյություն 
չուներ և չէր ընդունվում իշխանությունների տարանջատում 
հասկացությունը: Խորհրդային մամուլում եզրույթն առաջին անգամ 
օգտագործել է Ե. Դոդոլևը` «Московский комсомолец» և «Московская 
правда» թերթերում 1986թ.: 

Կարծիք կա, որ լրագրությունը համարվում է չորրորդ իշխանություն 
(եթե պատկերացնենք, որ նման բան կարող է լինել) միայն և միայն 
այն դեպքում, երբ այն հանդես չի գալիս իր բուն առաքելությամբ: 
Գլոբալիզացիայի համատեքստում որոշ փորձագետներ ԶԼՄ-ները 
համարում են առաջին իշխանություն:

Ընդհանուր առմամբ, «Չորրորդ իշխանությունը» հասարակական, 
քաղաքական կամ սոցիալական ուժ է, որի ազդեցությունը 
հետևողականորեն կամ պաշտոնապես ճանաչված չէ: Չորրորդ 
իշխանությունը կապված է մամուլի, հատկապես՝ տպագիր մամուլի 
հետ: 

«Զանգվածային լրատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքը սահմանում է, որ լրատվական գործակալություններն ու 
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1.  Ո՞րոնք են խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմինները։
2. Ո՞ր պահից է մարդը համարվում 
ամուսնացած։

Ո՞ւմ վրա է դրվում երեխաների 
իրավունքների ու օրինական շահերի 
պաշտպանությունը։
Երեխաների իրավունքների 
և օրինական շահերի 
պաշտպանությունը դրվում 
է ծնողների վրա։ Նրանք 
իրենց երեխաների օրինական 
ներկայացուցիչներն են, նրանց 
իրավունքների ու շահերի 
պաշտպանությամբ, առանց 
լիազորագրի, հանդես են գալիս 
ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց հետ հարաբերություններում, 
ինչպես նաև դատարանում։

Չեզոքությունից բացի կա նաև 
պետությունների պատերազմելուց 
հրաժարվելու մեկ ձև ևս, որը 
կենսագործվում է չհարձակման 
միջազգային պայմանագիր 
կնքելու միջոցով։ Չհարձակման 
պայմանագիր կնքող պետությունները 
պարտավորվում են չսանձազերծել 
պատերազմ միմյանց միջև։ Այդպիսի 
պակտ կնքեցին ԽՍՀՄ-ը և հիտլերյան 
Գերմանիան 1939 թ. (Ռիբենտրոպ-
մոլոտովյան պակտը), սակայն 
Գերմանիան դրժելով իր ուխտը՝ 1941 
թ. հարձակվեց ԽՍՀՄ-ի վրա։

1. Ի՞նչ են զինված և զինաթափված 
չեզոքությունները։
2. Ի՞նչ է չեզոք գոտին և ինչո՞վ է այն 
տարբերվում չեզոքությունից։

Ի՞նչ պարտականություններ 
և իրավունքներ ունի չեզոք 
պետությունը։
Չեզոք պետությունը պարտավոր է 
ռազմական օգնություն ցույց չտալ 
պատերազմող կողմերին, չսկսել 
պատերազմ և չմասնակցել այլ 
պետությունների պատերազմներին։ 
Մշտական չեզոքությունը 
միակողմանի չի կարող վերացվել։ 
ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով` չեզոք 
պետությունն ունի և՛ անհատական, 
և՛ կոլեկտիվ պաշտպանության 
իրավունք։



լրագրողները գործում են ազատորեն՝ իրավահավասարության, 
օրինականության, խոսքի ազատության և բազմակարծության 
սկզբունքների հիման վրա: Նրանց արգելվում է օրենքով գաղտնի 
համարվող կամ քրեորեն պատժելի արարքներ քարոզող, մարդու 
անձնական և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիությունը խախտող 
տեղեկատվության տարածումը: Դա թույլատրվում է, եթե անհրաժեշտ 
է հանրային շահերի պաշտպանության համար:

Տե՛ս նաև Մամուլ, Լրատվական գործակալություն, Զանգվածային 
լրատվության միջոցներ:

Պահպանողականություն
Պահպանողականությունը գաղափարախոսություն է՝ ուղղված 
հասարակական կյանքի գոյություն ունեցող նորմերի ու ձևերի 
(տնտեսակարգը, քաղաքական համակարգը, մշակույթը, ավանդական 
և հոգևոր արժեքները) պահպանմանը: Այդ գաղափարախոսության 
հիմնադիրն է անգլիացի հասարակական գործիչ Է. Բյորկը (1729-1797 
թթ.): Նա իր հայացքները շարադրել է «Մտորումներ Ֆրանսիական 
հեղափոխության մասին» աշխատության մեջ, որը հետագայում 
վերածվեց պահպանողականության «կտակարանի»:

Քաղաքականության մեջ պահպանողականությունը պաշտպանում 
է գոյություն ունեցող պետական և հասարակական կարգը, մերժում 
արմատական ռեֆորմներն ու ծայրահեղականությունը: Արտաքին 
քաղաքականության մեջ այն շեշտադրում է անվտանգության 
խնդիրները, որի ապահովման համար ընդունելի է համարվում 
զինված ուժի կիրառումը, ավանդական դաշնակիցների հետ 
հարաբերությունների պահպանումը, իսկ արտաքին տնտեսական 
հարաբերություններում պահպանողականությունը կողմնակից է 
պրոտեկցիոնիստական մեթոդների կիրառմանը:

Պահպանողականությունը հարկ է տարբերել 
հետադիմականությունից, որը թշնամաբար է տրամադրված ցանկացած 
նորարարականության նկատմամբ, և ավանդապաշտությունից 
(տրադիցիոնալիզմ): Ժամանակակից պահպանողականությունը՝ 
նեոպահպանողականությունը բավական ճկուն քաղաքական հոսանք 
է:
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«Զանգվածային լրատվության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքը ,տե՛ս`
http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=1890&lang=arm



Պահպանողականությունն ունի իր տարատեսակները, որոնցից են`

ազատական պահպանողականությունը, որը համակցում է 
պահպանողական արժեքները և քաղաքականությունը դասական 
ազատական դիրքորոշումների հետ,

լիբերտար պահպանողականությունը (լիբերտարիզմ) համակցում 
է լիբերտար տնտեսական հիմնահարցերը պահպանողական 
ոլորտների հետ: Դրա ճյուղերից են սահմանադրականությունը, 
պալեոլիբերտարիզմը, նեոլիբերտարիզմը, քրիստոնեական 
լիբերտարիզմը և այլն,

ազգային պահպանողականությունը կենտրոնացած է ավելի շատ 
ազգային շահերի, քան ավանդական պահպանողականության վրա, 
կողմնորոշված է դեպի ավանդական ընտանիքը և սոցիալական 
կայունությունը, ինչպես նաև կողմ է սահմանափակ ներգաղթին, 

մշակութային պահպանողականները հանդես են գալիս հօգուտ ազգի/
պետության ժառանգության, ընդհանուր մշակույթի պահպանման,

սոցիալ պահպանողականությունը հանդես է գալիս ավանդական 
բարոյականությունը և հասարակական նորմերը քաղաքացիական 
օրենքի և կարգավորման միջոցով պահպանելու օգտին,

առաջադիմական պահպանողականությունը միավորում է 
առաջադիմականությունը և պահպանողական քաղաքականությունը: 
Այն շեշտում է սոցիալական ապահովության ցանցի կարևորությունը, 
աջակցում «հարստության» սահմանափակ վերաբաշխմանը, 
կառավարության կողմից շուկայի կարգավորմանն` ի շահ սպառողի 
և արտադրողի,

ավանդական պահպանողականությունը շեշտադրում է բնական 
իրավունքի սկզբունքների և բարոյական կարգի, ավանդույթի, 
աստիճանակարգության և օրգանական միասնության, կլասիցիզմի 
անհրաժեշտությունը: 

Տե՛ս նաև Ազատականություն, Գաղափարախոսություն:

Պայմանագիր
Պայմանագիրը ազատ համաձայնություն է, որ կնքում են դրա 
կողմերն` իրենց հարաբերությունների կարգավորման համար։ 
Կողմերի իրավունքների ու պարտականությունների ամբողջությունը 
կազմում է պայմանագրի բովանդակությունը։ «Պայմանագիրն օրենք 
է, սակայն միայն դրա կողմերի համար»։ Եթե օրենքը պարտադիր է 
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բոլորի համար, ապա պայմանագիրն արտահայտում է միայն նրա 
կողմերի կամքը, պարտադիր է միայն նրանց համար։

Պայմանագիրը իրավական կառույց է, որն օգտագործվում է 
քաղաքացիական, աշխատանքային, ինչպես նաև միջազգային 
ոլորտներում (միջազգային պայմանագիր)։ Քաղաքացիական 
պայմանագիրը երկու կամ ավելի անձանց համաձայնությունն է, 
ուղղված քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ 
սահմանելուն, փոփոխելուն կամ դադարելուն։ Քաղաքացիական 
պայմանագիրը պարտավորություն առաջացնող իրավական փաստ 
է։ Պայմանագրի ուժով պարտապանը (օրինակ՝ գնորդը) պարտավոր 
է պարտատիրոջ օգտին կատարել որոշակի գործողություն, այն 
է՝ վճարել դրամ, հանձնել գույք, կատարել աշխատանք և այլն, 
կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց։ 
Պարտատերն (օրինակ՝ վաճառողը) իրավունք ունի պարտապանից 
պահանջել կատարելու իր պարտականությունը։ Քաղաքացիական 
պայմանագրերի տեսակներ են՝ վարձակալությունը, փոխառությունը 
և այլն։

Պառլամենտարիզմ 
Պառլամենտարիզմը ծնունդ է առել և որպես համակարգ ձևավորվել 
Մեծ Բրիտանիայում 18-րդ դ.: Պառլամենտարիզմը պետության 
քաղաքական կազմակերպման համակարգ է, որտեղ հստակ 
սահմանազատված են օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների 
գործառույթները, իսկ խորհրդարանն ունի արտոնյալ դիրք: 
Պառլամենտարիզմի դեպքում կառավարությունը կազմավորվում 
է այն կուսակցությունների անդամներից, որոնք խորհրդարանում 
մեծամասնություն են կազմում: Կառավարությունը նաև 
պատասխանատու է խորհրդարանի առջև: Պառլամենտարիզմը 
պետական գերագույն իշխանության կազմակերպման մի օրինակ է, 
որի դեպքում պետական մարմինների կառուցվածքում հաստատվում 
է բնակչության կողմից ընտրվող և մշտապես գործող մի մարմին, որը 
պետք է ընդունի գերագույն որոշումներ` օրենքների տեսքով: Այս 
առումով պառլամենտարիզմի հիմնական առանձնահատկությունը 
համաժողովրդական ներկայացուցչության և մշտական գործող 
հաստատության առկայությունն է: Այդ հաստատությունները 
աշխատում են լրիվ դրույքով:Որպես կառավարման համակարգ` 
պառլամենտարիզմն աչքի է ընկնում խորհրդարանի մի շարք 
առանձնահատկություններով՝ նիստերը և լիագումար նիստերը, 
խորհրդարանական լսումները, հարցումներ և այլն: Ժամանակակից 
պայմաններում պառլամենտարիզմը հնարավոր է ինչպես 
խորհրդարանական հանրապետություններում, այնպես էլ 
խորհրդարանական միապետություններում: Խորհրդարանական 
կառավարման համակարգում կառավարությունն իր 
իշխանությունն ստանում է խորհրդարանից ու հաշվետու է նրա 316

Պայմանագիրը ենթադրում է 
երկու և ավելի մասնակիցներ, 
որոնց կամքը հանդիպակաց է։ 
Օրինակ՝ մեկը ունի գույք և ուզում 
է այն վաճառել, իսկ մյուսը ուզում է 
ձեռք բերել նման գույք։ Գործարքի 
կայացման համար անհրաժեշտ 
է, որ կողմերը համաձայնության 
գան։ Եթե վաճառողը և գնորդը 
պայմանավորվեն, ապա գործարքը 
կկայանա և ամեն մեկը կհասնի 
գործարքի կատարմամբ իր կողմից 
հետապնդվող նպատակին՝ ձեռք բերել 
գույքը կամ օտարել գույքը։ 

1. Քաղաքացիական պայմանագրերի 
ուրիշ ի՞նչ տեսակներ կան։ 
2. Ի՞նչ են օֆերտան և 
ակցեպտը պայմանագրային 
հարաբերություններում։ 

Ի՞նչ ձևով է կնքվում քաղաքացիական 
պայմանագիրը։
Քաղաքացիական պայմանագրերը 
կարող են կնքվել բանավոր և գրավոր։ 
Բանավոր են կամքի բառային 
արտահայտման ճանապարհով 
կնքված պայմանագրերը, երբ 
մասնակիցը բառերով ձևակերպում 
է ինչպես գործարք կնքելու իր 
պատրաստակամությունը, այնպես 
էլ դրա կատարման պայմանները։ 
Գրավոր պայմանագիրը պետք է 
կնքվի գործարքի բովանդակությունն 
արտահայտող փաստաթուղթ 
կազմելով և ստորագրված լինի 
պայմանագիր կնքող անձանց կողմից։ 

Ի՞նչ սահմանադրական 
լիազորություններով է օժտված 
Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովը:

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի կայքը, տե՛ս` http://
www.parliament.am



առջև: Այս համակարգում իշխանության գործադիր և օրենսդիր 
ճյուղերը փոխկապակցված են: Պառլամենտական համակարգի 
առավելությունն այն է, որ այն ավելի արագ և հեշտ է իրականացնում 
օրինաստեղծ գործունեություն, քանի որ գործադիր ճյուղը կախված է 
օրենսդիր ճյուղի ուղղակի կամ անուղղակի աջակցությունից: 

Տե՛ս նաև Խորհրդարան, Պատգամավոր, Օրենսդիր իշխանություն:

Պասիվ ընտրական իրավունք
Պասիվ ընտրական իրավունք են անվանում քաղաքացիների 
ընտրվելու իրավունքը։ Ինչպես ընտրել, այնպես էլ ընտրվել չեն 
կարող դատարանի վճռով անգործունակ ճանաչված, օրինական 
ուժի մեջ մտած դատավճռով ազատազրկման դատապարտված և 
պատիժը կրող քաղաքացիները։ Դատարանի վճռով անգործունակ 
կարող է ճանաչվել քաղաքացին, ով  հոգեկան խանգարման 
հետևանքով (օրինակ` տկարամտության) չի կարող հասկանալ 
իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք։ 
Բացի ընտրվելու այս ընդհանուր պահանջներից, Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությունը լրացուցիչ պահանջներ է 
ներկայացնում Հանրապետության Նախագահի, պատգամավորի, 
համայնքի ավագանու և ղեկավարի թեկնածուներին։

Հանրապետության Նախագահ կարող է ընտրվել յուրաքանչյուր 
ոք՝ ում երեսունհինգ տարին լրացած է, ով վերջին 10 տարում 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ով վերջին 10 տարում 
մշտապես բնակվել է Հանրապետությունում, ով ունի ընտրական 
իրավունք։ Պատգամավոր կարող է ընտրվել յուրաքանչյուր ոք՝ 
ում քսանհինգ տարին լրացած է, ով վերջին 5 տարում Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացի է, ով վերջին 5 տարում մշտապես 
բնակվել է Հանրապետությունում, ով ունի ընտրական իրավունք։ 
Այդպիսով, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը և՛ 
Հանրապետության Նախագահի, և՛ պատգամավորի թեկնածուների 
համար սահմանում է միայն քաղաքացիության, մշտական 
բնակության և տարիքային ցենզեր։ 

Տե՛ս նաև Ընտրություն, Ակտիվ ընտրական իրավունք:

Պատգամավոր
Պատգամավորը օրենսդիր մարմիններում կամ պետության 
և տեղական ինքնակառավարման այլ ներկայացուցչական 
մարմիններում քաղաքացիների (բնակչության) ընտրած կամ 
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Պատմականորեն գոյություն են 
ունեցել ընտրական բազմաթիվ 
ցենզեր, օրինակ՝ գույքային, սեռային 
(կանայք աշխարհում ընտրական 
իրավունք ստացան միայն 
երրորդ հազարամյակի սկզբից), 
կրթական և այլն։ Հայաստանի 
առաջին հանրապետությունում 
զինվորականները չունեին ո՛չ ակտիվ, 
ո՛չ էլ պասիվ ընտրական իրավունք։

1. Ի՞նչ է գույքային ընտրական ցենզը։
2. Ի՞նչ ցենզ կառաջարկեիք 
պատգամավորի թեկնածուի համար։ 

Ո՞վ կարող է ընտրվել համայնքի 
ավագանու անդամ և համայնքի 
ղեկավար։
Համայնքի ավագանու անդամ 
կարող է ընտրվել 21 տարին 
լրացած, իսկ համայնքի ղեկավար՝ 
25 տարին լրացած Հայաստանի 
Հանրապետության յուրաքանչյուր 
քաղաքացի, ով ունի տվյալ 
համայնքում առնվազն վերջին մեկ 
տարվա հաշվառում և ընտրական 
իրավունք։



լիազորած ներկայացուցիչն է։ Սովորական իմաստով հենց նշանակում 
է ժողովրդի պատգամներն իշխանությանը հասցնող կամ ժողովրդի 
ուղարկած (լատ. deputatus-նշանակում է` ուղարկված)։ 

Հայաստանում պատգամավոր են կոչվում Ազգային ժողովի 
անդամները։  Հայաստանում սահմանված է պատգամավորի ազատ 
մանդատի սկզբունքը։ Խորհրդարանի պատգամավորի ազատ 
մանդատի սկզբունքը նշանակում է. 

1) պատգամավորի մանդատը ընդհանուր է, այսինքն՝ չնայած 
պատգամավորն ընտրվում է նաև ընտրատարածքից, մեծամասնական 
ընտրակարգով, միևնույն է, նա ներկայացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, 

2) պատգամավորը կաշկանդված չէ հրամայական մանդատով։ Խոսքը 
ընտրողների կողմից տրվող հրամանի կամ պատվիրանի մասին է։ 
Պատգամավորը առաջնորդվում է իր խղճով և համոզմունքներով։ 
Իր գործունեության ընթացքում, այդ թվում՝ քվեարկելիս, նա 
իրավունք ունի հաշվի չնստել իր ընտրողների կարծիքների, 
տրամադրությունների հետ։ Լինելով ժողովրդի ընտրյալը՝ նա միայն 
բարոյական պարտք է կրում՝ գործելու անաչառ, վեր կանգնելու 
իր անձնական, ինչպես նաև քաղաքական, խմբային շահերից, 
առաջնորդվելու ժողովրդի շահերով։ 

Տե՛ս նաև Խորհրդարան, Օրենսդիր իշխանություն:

Պատերազմ
Պատերազմը քաղաքական կազմավորումների՝ պետությունների, 
ազգերի, ցեղերի, քաղաքական ուժերի միջև կազմակերպված  զինված 
հակամարտությունն է: Պրուսիայի գեներալ և ռազմական տեսաբան 
Կարլ ֆոն Կլաուզեվիցը (1780-1831 թթ.) պատերազմը բնորոշում էր 
որպես քաղաքականության շարունակություն՝ բռնի միջոցներով: 
Որպես կանոն, պատերազմի նպատակը հակառակորդին սեփական 
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Պատգամավորն իր 
պատգամավորական 
լիազորությունների ժամկետում և 
դրանից հետո չի կարող հետապնդվել 
և պատասխանատվության 
ենթարկվել իր կարգավիճակից բխող 
գործողությունների, այդ թվում՝ 
Ազգային ժողովում հայտնած կարծիքի 
համար, եթե այն զրպարտություն կամ 
վիրավորանք չի պարունակում։ 

1. Ի՞նչ է նշանակում պատգամավորի 
օրենսդրական նախաձեռնության 
իրավունք:
2. Ո՞րն է պատգամավորի 
անձեռնմխելիության նշանակությունը։
Ի՞նչ է հրամայական մանդատը։

Ըստ հրամայական մանդատի 
սկզբունքի՝ պատգամավորը կախված 
է իր ընտրողներից, որոնք կարող են 
նրան տալ կոնկրետ պատվիրաններ։ 
Խորհրդային Հայաստանի 1978 թ. 
Սահմանադրությունը սահմանում էր 
ընտրողների կողմից պատգամավորին 
ետ կանչելու հնարավորությունը։

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի կայքը, տե՛ս` http://
www.parliament.am



կամքը պարտադրելն է՝ ստիպել նրան անել ինչ-որ բան, զիջել ինչ-
որ բան: Պատերազմները մարդկությանը հայտնի են հնագույն 
ժամանակներից, և, չնայած բազմաթիվ քննադատություններին, 
խաղաղասիրական նախաձեռնություններին ու պատերազմի 
պատճառած ահռելի վնասներին, դրանք շարունակում են մնալ 
մարդկային հանրությունների կյանքի մի մասը:

Հայտի են պատերազմների բազմաթիվ տեսակներ՝ կախված 
աշխարհագրական ընդգրկումից, մասնակիցների թվից, օգտագործվող 
միջոցներից, նպատակներից, տևողությունից և այլն: Ըստ այդմ, 
տարբերում են լոկալ և համաշխարհային, պարտիզանական, 
ճակատային և լայնամասշտաբ, ներքին (քաղաքացիական) և արտաքին 
(միջազգային), ցամաքային, ծովային և օդային, ժողովրդագրական, 
կրոնական, միջուկային, տնտեսական, տեղեկատվական, 
հոգեբանական, գաղափարախոսական, հարձակողական և 
պաշտպանական, ազատագրական և նվաճողական, կարճատև (բլից-
կռիվ) և երկարատև («հարյուրամյա պատերազմ»): Շատ հաճախ 
դրանք հանդես են գալիս զուգորդված տեսքով:

Պատերազմի յուրատիպ տարատեսակներից է «սառը պատերազմը»՝ 
գաղափարական և ռազմաքաղաքական հակադրություն, որը սկիզբ 
է առել երկրորդ աշխարհամարտից հետո կապիտալիստական 
պետությունների (ԱՄՆ, Արևմտյան Եվրոպա) և սոցիալիստական 
ճամբարի երկրների միջև: «Սառը պատերազմն» աշխարհը բաժանեց 
երկու բևեռի: Այն բնութագրվում էր քաղաքական, տնտեսական, 
գաղափարական միջոցների օգտագործմամբ, սակայն բևեռների միջև 
մասշտաբային ռազմական բախում չի եղել: Բնութագրական կողմերից 
էր նաև սպառազինությունների մրցավազքը (ռազմարդյունաբերական 
համալիրների զարգացում, նոր ռազմական տեխնոլոգիաների 
ստեղծում, միջուկային սպառազինությունների և ռազմավարական 
նշանակության հրթիռների կուտակում), ձգտումը՝ հսկողություն 
սահմանել այլ երկրների նկատմամբ՝ ներքաշելով նրանց երկու 
համակարգերի հակադրության մեջ` հակառակորդի նկատմամբ 
տնտեսական սանկցիաներ, գաղափարական ագրեսիա հրահրելով, 
որն արտահայտվում էր միֆերում, քաղաքական կարծրատիպերում 
ձևավորվող «թշնամու կերպարով»:

Տե՛ս նաև Արցախյան հիմնախնդիր, Մերձավորարևելյան 
հակամարտություն, Պատերազմի իրավունք, Զինված ուժեր, Բանակ:
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«Եթե գիտես թշնամուդ և գիտես 
քեզ, դու կարիք չունես վախենալու 
հարյուրավոր մարտերի արդյունքից:
Եթե գիտես թշնամուդ, բայց չգիտես 
քեզ, ամեն հաղթանակի համար դու 
նաև պարտություն կկրես:
Եթե չգիտես թշնամուդ, չգիտես ինքդ 
քեզ, կպարտվես ամեն մի մարտում»:

Չին ռազմավար և փիլիսոփա Սուն 
Ցզի (մ.թ.ա. 544-496 թթ.), «Պատերազմի 
արվեստը»

Ինչու՞ է 1988-1994 թթ. 
Արցախյան պատերազմը 
համարվում ազատագրական և 
ինքնապաշտպանական:

Ինչո՞վ են տարբերվում արդարացի 
(իրավաչափ) և անարդարացի 
(անիրավաչափ) պատերազմները:

Արդարացի են համարվում 
ազգային-ազատագրական 
և ինքնապաշտպանական 
պատերազմները, որոնց նպատակն 
այլ պետության ագրեսիան 
հակադարձելն է կամ պարտադրվող 
օտար լծից ազատագրվելը: Իսկ 
անարդարացի են համարվում 
նվաճողական պատերազմները, որոնց 
նպատակն ուրիշին պատկանող այս 
կամ այն տարածքը, ռեսուրսները 
զավթելն է:



Պատերազմական ժամանակի իրավունք
Պատերազմը մեծ վնաս է հասցնում բախվող կողմերի բնակչության 
կյանքին, գույքին, այլ արժեքներին։ Միջազգային իրավունքը 
պատերազմը չի արգելում, սակայն չի խրախուսում։ Եթե իրավունքը 
չի կարող կանխել պատերազմը, ուրեմն ի՞նչ, իրավացի՞ էր Ցիցերոնը, 
ասելով, թե «Օրենքները լռում են, երբ զենքերն են շաչում»։ Անշուշտ, 
ոչ, գործում է պատերազմական ժամանակի իրավունքը. անվանում 
են նաև մարդասիրական իրավունք։ Այն միջազգային իրավունքի 
ճյուղ է, որն ուղղված է ռազմական իրավիճակներում անհատի 
պաշտպանությանը, ռազմական գործողությունների պատճառած 
տառապանքների և զրկանքների թեթևացմանը։ 

Մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքը պաշտպանում 
է բոլոր մարդկանց իրավունքները՝ մշտապես և ամենուրեք։ 
Միջազգային մարդասիրական իրավունքը ձգտում է մեղմել 
պատերազմի հետևանքները, առաջին, սահմանափակելով 
պատերազմելու ձևերի և մեթոդների ընտրությունը (Հաագայի 
իրավունք), երկրորդ՝,պատերազմող կողմերին պարտավորեցնելով` 
խնայել ռազմական գործողություններին չմասնակցած կամ այլևս 
չմասնակցող (շարքից դուրս եկած զինվորականներ) անձանց (Ժնևի 
իրավունք)։ 

Պատերազմական հանցագործություններ
Պատերազմական հանցագործությունները միջազգային իրավունքում 
դիտարկվում են իբրև պատերազմի օրենքների և սովորույթների 
բացառիկ լուրջ խախտումներ։ Այդ հանցագործությունների շրջանակը 
սահմանված է 1945 թ. միջազգային զինվորական տրիբունալի 
կանոնադրության մեջ, Ռազմագերիների հետ վարվելու դաշնագրում 
(1949 թ.), Քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության մասին 
կոնվենցիայում և այլ պայմանագրերում։

Պատերազմական հանցագործությունները դիտարկվում են իբրև 
միջազգային հանցագործություններ, եթե կատարողը պատերազմող 
պետությունն է։ Եթե պատերազմական հանցագործությունները 
եզակի, պատահական են, ապա դրանք դիտվում են որպես միջազգային 
բնույթի հանցագործություն։ Օրինակ՝ կողոպուտը կատարել են 
անհատ զինվորները շահադիտական նկատառումներով։ Առաջինի 
դեպքում պատասխանատվության սուբյեկտը պետությունն է, իսկ այդ 
հանցանքն ընդդատյա է միջազգային զինվորական դատարանին, իսկ 
երկրորդի պատասխանատվության սուբյեկտն անհատն է, իսկ գործը 
ընդդատյա է ներպետական դատարանին։   
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«Ժնևի իրավունքը» պահպանում 
է շարքից դուրս եկած 
զինվորականների, ինչպես նաև 
ռազմական գործողություններին 
չմասնակցող անձանց շահերը։ 
Այն կազմված է ժնևյան 1949 
թ.  չորս կոնվենցիաներից 
և դրանց երկու լրացուցիչ 
արձանագրություններից (1977 թ.), 
որոնք իրենցից ներկայացնում են 
զինված բախումների ժամանակ 
անհատի պաշտպանությանն 
ուղղված կանոնների ամբողջություն։ 
«Ժնևյան իրավունքը» ունի մաքուր 
մարդասիրական բնույթ և մշակվել 
է միայն և բացառապես ի շահ 
պատերազմի զոհերի։ 

1.  Ի՞նչ են պատերազմի ձևերն ու 
մեթոդները։
2. Պատերազմ վարելու ինչպիսի՞ 
արգելքներ գիտեք։

Միջազգային մարդասիրական 
իրավունքի ի՞նչ նորմեր կան։
Արգելվում է սպանել կամ հաշմություն 
պատճառել գերի հանձնված և 
ռազմական գործողություններին 
այլևս չմասնակցող հակառակորդին։ 
Վիրավորներին, հիվանդներին 
պետք է վերցնել և օգնել։ Կարմիր 
խաչի (Կարմիր մահիկի) 
խորհրդանիշը պաշտպանության 
տարբերանշանն է և պետք է 
հարգվի։ Պատերազմող կողմերը 
մշտապես պետք է տարբերակեն 
մարտիկներին քաղաքացիական 
բնակչությունից, որպեսզի խնայեն 
նրան։ Քաղաքացիական անձինք 
հարձակման չպետք է ենթարկվեն։ 
Հարձակումը պետք է ուղղվի միայն 
ռազմական օբյեկտների վրա։

Կարմիր խաչի միջազգային 
կազմակերպության կայքը, տե՛ս` 
http://www.icrc.org



Պատերազմի իրավունք
Պատերազմի իրավունքը (լատ. Jus ad bellum) պատմականորեն 
միջպետական հարաբերություններում ձևավորված միջազգային 
իրավունքի ճյուղ է, որը վերաբերում է պատերազմական 
գործողություններ վարելուն: Դրա նպատակն է՝ պարզել, թե արդյոք 
զինված ուժի կիրառումը տվյալ կոնկրետ դեպքում հանդիսանում 
է արդար պատերազմ: Պատմականորեն պատերազմի իրավունքի 
սահմանափակողներ հանդիսացել են չհարձակման մասին երկկողմ 
կամ բազմակողմ համաձայնությունները: 20-րդ դ. այդպիսի 
նշանավոր ակտերից են Բրայան-Քելոգի պակտը, որով պատերազմը՝ 
որպես ազգային քաղաքականության միջոց, համարվեց օրենքից 
դուրս, Նյուրնբերգյան դատարանի՝ ագրեսիվ պատերազմին 
տված բնորոշումը՝ որպես խաղաղության դեմ հանցագործություն, 
ինչպես նաև ՄԱԿ Կանոնադրությունը, որն իր անդամ-երկրներին 
պարտավորեցնում է գտնել վեճերի կարգավորման խաղաղ միջոցներ՝ 
միաժամանակ ամրագրելով պետությունների անհատական կամ 
հավաքական ինքնապաշտպանությունն (հոդ. 51) իրենց վրա զինված 
հարձակման դեպքում:

Ժամանակակից պատերազմի իրավունքը կանոնակարգում է 
նաև պատերազմի հայտարարումը, դրա անհրաժեշտությունը, 
պարտությունը, ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքը, 
ինչպես նաև զինված ուժի կիրառման համամասնությունը, որոշ 
զինատեսակների կիրառման սահմանափակումները և այլն:

Պատերազմի իրավունքին զուգահեռ գոյություն ունեն պատերազմի 
կանոններ և սովորույթներ, որոնք վերաբերում են արդեն պատերազմի 
մեջ գտնվող կողմերի հարաբերություններին (Ժնևյան կոնվենցիաներ):

Տե՛ս նաև Պատերազմ, Զինված ուժեր, Փախստականների մասին 
ժնևյան կոնվենցիա:

Պատվավոր կոչում 
Պատվավոր կոչումը (լատ. honoris causa - «հանուն պատվի», կրճատ՝ h.c.) 
գիտական աստիճան է, որը տրվում է կոնկրետ անհատին՝ գիտությանը 
կամ մշակույթին մատուցած նշանակալի ծառայությունների համար՝ 
առանց գիտական աշխատանք պաշտպանելու կամ քննությունների 
անցկացման: Խոսքը դոկտորի, պրոֆեսորի, հազվադեպ՝ մագիստրոսի 
աստիճանի մասին է, որը տրվում է այն անձին, ով ուղղակիորեն 
կապված չէ տվյալ  ուսումնական հաստատության հետ: Գիտական 
աստիճան տրամադրելով՝ ուսումնական հաստատությունն ուզում 
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Պատերազմական 
հանցագործությունների նկատմամբ 
վաղեմության ժամկետ չի կիրառվում։ 
Պետությունները պարտավոր 
են ջանքեր գործադրելու` 
պատերազմական հանցագործներին 
հայտնաբերելու, կալանավորելու, 
հանձնելու, պատժելու համար։

Ի՞նչ է պատասխանատվության 
վաղեմության ժամկետը։  

Ի՞նչ պատերազմական 
հանցագործություններ կան։
Այդպիսին են, օրինակ՝ օկուպացված 
տարածքների բնակչության 
սպանությունը, կտտանքները 
կամ ստրկացնելը, պատանդների 
սպանությունը, հանրային կամ 
մասնավոր սեփականության 
կողոպուտը, բնակավայրերի 
անիմաստ ոչնչացումը, 
քաղաքացիական բնակչության 
և բնակավայրերի վրա հատուկ 
ընտրովի հարձակումները, 
վտանգավոր օբյեկտների կամ 
կառույցների, օրինակ՝ ատոմակայանի 
վրա հարձակվելը։ 

«Սեփական ուժերով պաշտպանվելու 
անընդունակ ժողովուրդները 
պատժվում են մահով»: 

Գարեգին Նժդեհ, հայ ազգային-
պետական, ռազմական գործիչ, 
քաղաքագետ-իմաստասեր (1886-1955 
թթ.)

Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարություն, 
տես`http://www.mil.am

Արցախի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարություն, 
տե՛ս`http://www.nkrmil.am



է ասել, որ պատիվ է համարում տվյալ անձի ներկայությունը 
դասավանդող անձնակազմի շարքերում, նույնիսկ եթե այդ 
ներկայությունը խորհրդանշական բնույթ է կրում: 

Որոշ երկրներում պատվավոր աստիճան ունեցող անձինք, 
ցանկության դեպքում, այն կրում են իրենց անվան կողքին: Գրավոր 
խոսքում դա կարող է արտահայտվել ամբողջական տարբերակով՝ 
Դոկտոր (Doctor) կամ կրճատ՝ Dr, իսկ որոշ դեպքերում էլ 
օգտագործվում է լատիներեն տարբերակը՝ h.c. (honoris causa): Dr. h. c. 
mult. գրությունը ցույց է տալիս, որ անձը նշված կոչմանն արժանացել է 
մի քանի անգամ՝ տարբեր բուհերում: Որոշ երկրներում (օրինակ, Մեծ 
Բրիտանիայում) գոյություն ունեն նաև ասպետական ու ազնվական 
պատվավոր կոչումներ:

Այսպիսի կոչումներ են Պատվավոր պրոֆեսորը, Պատվավոր անդամը, 
Պատվավոր դասախոսը, Հրավիրված գիտական գործընկերը և այլն:

Պատվավոր աստիճանը կարող է ինչպես շնորհվել, այնպես էլ՝ հետ 
վերցվել:

Պատվավոր կոչումների համակարգը կիրառվում է աշխարհի 
բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայում, 
Գերմանիայում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Ռուսաստանում, ինչպես 
նաև Հայաստանում: Հայաստանի Հանրապետությունում պատվավոր 
կոչումներ շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը: 
Այդ կարգը սահմանվում է «Հայաստանի Հանրապետության 
պատվավոր կոչումների մասին» օրենքով: Պատվավոր կոչումների 
թեկնածությունն առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը` հաշվի առնելով նաև լիազորված 
պետական մարմինների, ստեղծագործական միությունների 
առաջարկությունները՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին 
ուղղված գրավոր միջնորդագրերի միջոցով: Իսկ անձնական 
նախաձեռնությամբ պատվավոր կոչումներ կարող է շնորհել միայն 
Նախագահը: Օրենսդրությամբ` սահմանված են պատվավոր 
կոչումներ գիտության, կրթության, մշակույթի, գրականության, 
լրագրության, առողջապահության, ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի, տնտեսության բնագավառների զարգացման գործում 
ունեցած ակնառու հաջողությունների և բացառիկ վաստակի համար: 
Ըստ որում, դրանք լինում են ինչպես անհատական, այնպես էլ տրվում 
են ստեղծագործական կոլեկտիվներին:

Բացի վերոնշյալներից, հայաստանյան գիտական և բարձրագույն 
ուսումնակրթական հաստատությունները ևս կարող են շնորհել 
պատվավոր կոչումներ առանձին անձանց (պատվավոր դոկտոր, 
պատվավոր պրոֆեսոր, գիտությունների ակադեմիայի պատվավոր 
անդամ): Մեկ այլ օրենք թույլ է տալիս նաև Հայաստանի 
բնակավայրերին՝ առանձին անձանց շնորհել այդ բնակավայրի 
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Հայաստանի Հանրապետության 
պատվավոր կոչումները, տես`
http://www.president.am/hy/honorary-
titles/

Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքը «Հայաստանի 
Հանրապետության պատվավոր 
կոչումների մասին», տե՛ս՝
http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=2027



«պատվավոր քաղաքացու» կոչում՝ անկախ նրա ազգությունից ու 
քաղաքացիությունից:

Պատվիրակություն
Պատվիրակությունը կառավարության, գերատեսչության, հիմնարկի 
կամ կազմակերպության կողմից ընտրված կամ նշանակված անձանց 
խումբ է, որի առաքելությունն է` ներկայացնել ընտրողի կամ 
նշանակողի շահերն ինչ-որ համագումարում, համաժողովում կամ 
վարելու բանակցություններ: 

Պատվիրակության տեսակները շատ են և բազմազան: Դրանք 
կարող են լինել պետական, կառավարական, խորհրդարանական, 
զինվորական, գիտական և այլն:

Պետական պատվիրակության անդամներն ունեն պատվիրակի 
կարգավիճակ և պաշտոնապես ներկայացնում են իրենց 
պետությունը կամ կազմակերպությունը, որից ուղարկված են: 
Նրանք ունեն նաև դիվանագիտական անձեռնմխելիություն: Երբ 
1918 թ. աշնանը Թուրքիան և Գերմանիան անձնատուր եղան, 
եվրոպական պետությունները որոշեցին 1919 թ. հունվարին գումարել 
խաղաղության վեհաժողով: Հայաստանի առաջին հանրապետության 
կառավարությունը Եվրոպա ուղարկեց հայկական պետությունը 
և հայ ժողովրդի շահերը ներկայացնող պատվիրակություն: 
Կառավարությունը սահմանել էր պատվիրակության 
լիազորությունները և հրահանգները: Պատվիրակության նախագահն 
էր Ա. Ահարոնյանը:

Պարտիզան  
Պարտիզանը (իտալ. Partigiano – հասարակական որոշակի խմբի, 
կուսակցության հետևորդ) համաժողովրդական պատերազմի 
մասնակից է, պարտիզանական ջոկատի անդամ: Այդ բառն 
օգտագործվում է գերազանցապես որպես ոչ պետական, պետության 
կանոնավոր բանակի մաս չհանդիսացող ռազմական խմբավորման, 
ջոկատի անդամի բնորոշում: Պարտիզանական շարժումը համարվում 
է ժողովրդական  պատերազմի դրսևորում ընդդեմ ռազմական 
ստորաբաժանումների և  ղեկավարության, որոնց բնակչությունը 
համարում է օտար և զավթող: 
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19-րդ դ. հայ ժողովրդին 
ներկայացնում էին կամ կաթողիկոսը 
կամ նրա կողմից ու լիազորությամբ 
ձևավորված պատվիրակությունները: 
1878 թ. Բեռլինի կոնֆերանսում 
Թուրքահայերի շահերը 
ներկայացնելու, Հայ դատը 
պաշտպանելու քաղաքական 
խնդիրը կատարել է Մ. Խրիմյանի 
պատվիրակությանը, որը կոնգրեսին 
ներկայացրեց Հայկական հարցի 
երկու ծրագիրª պատրիարք Ն. 
Վարժապետյանի և եգիպտահայ 
գործիչ Նուբար փաշայի 
հեղինակությամբ:

 Ի՞նչ ավարտ ունեցավ փարիզյան 
խաղաղության վեհաժողովը:



Պարտիզանական խմբերը ռազմամթերքով  և  մասնագետներով 
տարերայնորեն  կազմակերպված ժողովրդական մարտական 
խմբեր են: Դրանց ուժերը կարող են օգտագործվել  կանոնավոր  
պատերազմի  դեպքում`  թշնամու թիկունքի կազմալուծման 
համար: Օրինակ, Ռուսաստանում և ԽՍՀՄ-ում պարտիզանական 
միավորումները  կարևոր դեր են խաղացել Հայրենական  
պատերազմների ընթացքում, օգտագործվել են թշնամական զորքերի 
ռազմամթերքի մատակարարումը խափանելու, դրանց մարտական 
ոգու թուլացման,  թշնամական անջատ գործող խմբերի ոչնչացման 
ժամանակ: Պարտիզանական ջոկատները և թշնամու թիկունքում 
պարտիզանական պատերազմի մարտավարությունը լայն 
կիրառություն է ունեցել շատ պատերազմներում:

Պարտիզանները և պարտիզանական  միավորումները  որպես 
զինվորական  կազմավորումներ չունեն  պաշտոնական  միջազգային 
իրավական կարգավիճակ, բայց,  ըստ միջազգային իրավունքի, 
գերեվարման  դեպքում պարտիզանները կարող են դասվել 
ռազմագերիների շարքը:

Տե՛ս նաև Պարտիզանական պատերազմներ: 

Պարտիզանական պատերազմներ
Պարտիզանական պատերազմը «փոքր պատերազմի» 
տարատեսակներից է, որը վարվում է ոչ պետական, պետության 
կանոնավոր բանակի մաս չհանդիսացող, ջոկատների, զինված 
խմբավորումների կողմից`խուսափելով հակառակորդի հետ բաց և 
մասշտաբային բախումներից: Պարտիզանական պատերազմները 
ժողովրդական պատերազմի արտահայտություններ են ընդդեմ 
զինված ստորաբաժանումների և վարչակազմի, որոնց բնակչությունը 
համարում է օտար և զավթողական: Որպես կանոն, պարտիզանական 
պատերազմի մարտավարությանը դիմում է պարտված կամ 
հակառակորդին կազմակերպված լայնամասշտաբ հարված 
հասցնելու կարողություն չունեցող պետությունների բնակչությունը, 
որը չի ցանկանում ընդունել օտար նվաճողի գերիշխանությունն 
իր նկատմամբ: Պարտիզանական խմբավորումների 
մարտավարությունը հանգում է հակառակորդի աստիճանական 
հյուծման, նրա ուժերը ջլատելուն, պլանավորված գործողությունները 
խափանելուն: Այդ նպատակով պարտիզանական ջոկատների 
համար թիրախ կարող են դառնալ, օրինակ, հակառակորդի կողմից 
օգտագործվող ենթակառուցվածքները (երկաթգիծ, ճանապարհներ), 
մատակարարման աղբյուրները (զինապահեստներ, բեռնատարներ, 
պարենի պահեստներ) և այլն: 

Պարտիզանական մարտերը հայտնի են հին ժամանակներից: Լայն 
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1880-ական թթ. կեսերից Արևմտյան 
Հայաստանում սկիզբ առավ 
հայկական պարտիզանական՝ 
ֆիդայական (հայդուկային) 
շարժումը, որի նպատակն էր 
օսմանյան լծից Հայաստանի 
արևմտյան մասի ազատագրումը: 
Հայ ազգային կուսակցությունների 
ձևավորումից հետո այդ շարժումն 
առավել կազմակերպված ու 
նպատակաուղղված բնույթ 
ստացավ: Ինքնապաշտպանական 
պայքարը շարունակվեց նաև 
երիտթուրքական իշխանությունների 
դեմ: Այդուհանդերձ, տարբեր 
պատճառներով այդ շարժումը 
չհասավ իր գլխավոր նպատակին՝ 
Արևմտյան Հայաստանի 
ազատագրությանը:

Հայ ֆիդայական-հայդուկային 
շարժման ի՞նչ ականավոր գործիչների 
գիտեք:

Հայ ֆիդայական-հայդուկային 
շարժման մասին տե՛ս 
http://www.encyclopedia.am/pages.
php?bId=2&hId=1330



տարածում են ունեցել նաև համաշխարհային պատերազմների 
ժամանակ: Այն համարվում է ազգային-ազատագրական պայքարի 
ձևերից մեկը:

Տե՛ս նաև Պարտիզան, Պատերազմ:

Պացիֆիզմ
Պացիֆիզմի (լատ. Pacificus- 
խաղաղաստեղծ, pax- խաղաղություն, 
facio – անում եմ, կատարում եմ) 
գաղափարախոսությունը դիմադրություն 
է՝ ուղղված բռնությանն ընդհանրապես: 
Թեև այս տերմինն առաջինն օգտագործել 
է ֆրանսիացի խաղաղության քարոզիչ 
Է. Առնաուդը, խաղաղատենչության 
հայեցակարգը պատմական խոր ծագում 
ունի և արմատներով հասնում է մինչև 
Բուդդայի և Քրիստոսի ուսմունքները: Այս 

գաղափարը զարգացվել է նաև Մահաթմա Գանդիի կողմից:

Պացիֆիստական շարժումը հակառազմական հասարակական 
շարժում է, որը հակազդում է պատերազմին և բռնությանը խաղաղ 
միջոցներով: Այս շարժումները հաճախ դաշինք են կազմում 
հակամիլիտարիստական և հակաիմպերիալիստական շարժումների 
հետ:

Պացիֆիստները դատապարտում են ամեն տեսակի պատերազմները՝ 
մերժելով այն հնարավորությունը, որ պատերազմը կարող է լինել 
օրինական,  ազատագրական, սրբազան և այլն: Նրանք հավատում են, 
որ պատերազմը հնարավոր է կանխել միայն համոզմունքի և խաղաղ 
ցույցերի միջոցով: 

Պացիֆիզմը կարող է հիմնվել բարոյական սկզբունքների և 
պրագմատիզմի վրա: Սկզբունքային պացիֆիզմը ենթադրում է, 
որ ինչ-որ մի պահ պատերազմը կարող է վերածվել միջանձնային 
ֆիզիկական բռնության, որը բարոյականության տեսանկյունից 
սխալ է: Պրագմատիկ պացիֆիզմը գտնում է, որ պատերազմի գինը 
և միջանձնային բռնությունն այնքան զգալի են, որ պետք է գտնվեն 
ավելի լավ ուղիներ վեճերի լուծման համար: 

Որոշ պացիֆիստներ հետևում են «առանց բռնության» սկզբունքն՝ 
հավատալով, որ առանց բռնության գործունեությունը գերակա է և\
կամ պրագմատիկորեն ավելի արդյունավետ: 

Տե՛ս նաև Խաղաղություն, Պատերազմ, Պատերազմի իրավունք: 325



Պետական դրոշ
Պետական դրոշը պետության պաշտոնական տարբերիչ 

խորհրդանիշներից մեկն է, որի նկարագրությունը տրվում է 
օրենքով կամ սահմանադրությամբ։ Պետական դրոշը 

պետության ինքնիշխանության խորհրդանիշն 
է։ 

Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության համաձայն` 
Հայաստանի Հանրապետության 
դրոշը եռագույն է՝ կարմիր, կապույտ, 
նարնջագույն հորիզոնական հավասար 
շերտերով։ 

Կ ա ր մ ի ր գույնը խորհրդանշում է Հայկական 
բարձրավանդակը, հայ ժողովրդի մշտական պայքարը հարատևման, 

քրիստոնեական հավատքի, Հայաստանի անկախության և 
ազատության համար։ 

Կապույտ գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ապրելու կամքը 
խաղաղ երկնքի ներքո։ 

Նարնջագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի արարչական 
տաղանդը և աշխատասիրությունը։ 

Պետական դրոշն ունի  կիրառական նշանակություն։ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական դրոշը մշտապես բարձրացվում 
է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 
մարմինների, տարածքային կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների (այդ թվում՝ Երևանի 
քաղաքապետարանի) շենքերի վրա և օրենքով սահմանված այլ 
վայրերում։

Տե՛ս նաև Ազգային օրհներգ, Զինանշան:

Պետական հեղաշրջում
Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, որն իր իշխանությունն 
իրականացնում է անմիջապես, ինչպես նաև պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով։ Ժողովրդի 
իշխանության արտահայտման անմիջական բարձրագույն ձևերն 
են հանրաքվեն և ընտրությունները։ Ցանկացած քաղաքական ուժի 
իշխանության գալու միակ օրինական և հնարավոր ձևը ազատ և 
արդար ընտրություններն են՝ որպես ժողովրդի կամքի իսկական և 
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Սահմանադրական պաշտոններում 
նշանակվող անձանց կամ օրենքով 
սահմանված այլ անձանց երդման 
արարողությունն իրականացվում է 
Հայաստանի Հանրապետության դրոշի 
ներքո։ 

1. Բացի պետական դրոշներից ուրիշ 
ի՞նչ դրոշներ կան։ 
2. Ի՞նչ դրոշներ են ունեցել հայ 
թագավորությունները։

Ե՞րբ է իջեցվում Հայաստանի 
Հանրապետության դրոշը։
Հայաստանի Հանրապետության 
դրոշն իջեցվում է պաշտոնապես 
հայտարարված սգո օրերին կամ սգո 
արարողությունների ժամանակ` մինչև 
դրոշաձողի մեջտեղը։ Դրոշի վերևի 
մասում ամրացվում է սև ժա-պա¬վեն, 
որի երկարությունը հավասարեցվում 
է  դրոշի երկարությանը։

Հայաստանի Հանրապետության դրոշի 
պատկերը
 



միակ դրսևորում։ Այլ կերպ իշխանության նվաճումը, յուրացումը կամ 
պահելը որևէ կազմակերպության կամ անհատի կողմից` համարվում 
է հանցագործություն։ Ժողովուրդն իրավունք ունի ապստամբել կամ 
ցուցաբերել քաղաքացիական անհնազանդություն բռնատիրական, ոչ 
օրինական իշխանության դեմ։

Պետական հեղաշրջումը` սահմանադրությամբ արգելված եղանակով 
կամ բռնությամբ՝ առկա սահմանադրական կառավարման 
համակարգի տապալումն է, կամ սահմանադրական կարգերի 
փոփոխումը, կամ պետական իշխանության յուրացումը (նվաճումը), 
որը համարվում է հանցագործություն։ 

Եթե պետական հեղաշրջում կատարվում է բանակի և զինվորական 
վերնախավի ակտիվ մասնակցությամբ, ապա այն կրում է 
զինվորական հեղաշրջման բնույթ։ 

Պետական մարմին
Պետական մարմինը պետության ապարատի հիմնական 
բաղադրատարրն է, որը մասնակցում է պետության խնդիրների 
իրականացմանը և օժտված է իշխանական լիազորություններով։ 
Պետական մարմինների կազմավորման և գործունեության կարգը, 
կառուցվածքը սահմանվում են օրենսդրությամբ։ Պետական մարմինը 
կազմված է համապատասխան ստորաբաժանումներից և պետական 
ծառայողներից, որոնք միավորված են նպատակների միասնությամբ։

Պետական ամեն մի մարմին մասնակցում է պետության խնդիրների 
կատարմանը՝ օրենքով իրեն վերապահված ոլորտում։ Իրենց 
խնդիրներին համապատասխան, պետական մարմիններն ունեն 
օրենքով ամրագրված իրավասություն՝ լիազորություններ և 
պարտականություններ։ Իր իրավասությունն իրականացնելու 
համար` պետական մարմինն ունի անհրաժեշտ նյութաֆինանսական 
միջոցներ։ 

Պետական մարմինն ունի իշխանական լիազորություններ։ Նա 
հրապարակում է պարտադիր կարգադրագրեր։ Դրանց չկատարման 
դեպքում` կարող է կիրառել տարբեր մեթոդներ, այդ թվում՝ 
հարկադրանք, օրինակ՝ ազատազրկում, տուգանք և այլն։

Ըստ իրենց կողմից իրականացվող խնդիրների` պետական 
մարմինները կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ օրենսդիր, գործադիր, 
դատական։ Ըստ ձևավորման կարգի պետական մարմինները լինում 
են ընտրովի, նշանակովի և ժառանգական (միապետը)։

Տե՛ս նաև Իշխանությունների բաժանում, Գործադիր իշխանություն, 
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Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքի համաձայն` 
պետական իշխանությունը 
յուրացնելը հանցագործություն 
է։ Նման յուրացում է համարվում 
Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության խախտմամբ 
պետական իշխանությունը 
բռնությամբ զավթելը կամ պահելը, 
Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրական կարգը բռնությամբ 
տապալելը կամ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքային 
ամբողջականությունը բռնությամբ 
խախտելը։ Հանցագործություն է նաև 
Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրական կարգը բռնությամբ 
փոփոխելուն ուղղված կոչը։

Ի՞նչ տարբերություն իշխանությունը 
բռնությամբ զավթելու և բռնությամբ 
պահելու միջև։

Ի՞նչ է պուտչը։
Պետական հեղաշրջման տարատեսակ 
է պուտչը (գերմաներեն), որը 
կատարում են ոչ մեծ թվով 
դավադիրները։ Պուտչն ավելի 
շատ պետական հեղաշրջման 
արկածախնդրային տարբերակն 
է։ Այդպիսի անհաջող փորձ 
ձեռնարկվեց ԽՍՀՄ-ում 1991 թ., 
իշխանության վերնախավի մի շարք 
ներկայացուցիչների կողմից, որի 
հետևանքով ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց։

Պլենումը լատիներեն բառ է, 
որ նշանակում է լրիվ։ Երբեմն 
բարձրագույն դատական մարմինների 
բոլոր դատավորների ժողովը կոչվում 
է պլենում։ Օրինակ, այդպես էր 
կոչվում ՀԽՍՀ Գերագույն դատարանի 
անդամների ընդհանուր ժողովը։ 
Պլենում է կոչվում նաև ինչ-որ 
կազմակերպության (պետական, 
կուսակցական, հասարակական) 
ղեկավար մարմնի բոլոր անդամների 
ընդհանուր ժողովը։

 
1.  Ի՞նչ են պետական 
կազմակերպությունները և ինչո՞վ 
և դրանք տարբերվում պետական 
մարմիններից։
2. Ի՞նչ են պետության խնդիրները և 
այդպիսի ի՞նչ խնդիրներ գիտեք։



Դատական իշխանություն, Օրենսդիր իշխանություն, Պետության 
ինքնիշխանություն:

Պետիցիա
Պետիցիան հանրային իշխանության մարմիններին՝ անհատապես 
կամ կոլեկտիվ գրավոր դիմումն է՝ ուղղված իրավունքների, 
օրենքների կամ ընդհանուր շահերի պաշտպանությանը։ Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ այն ամրագրված է որպես 
դիմումներ կամ առաջարկություններ ներկայացնելու և պատշաճ 
պատասխան ստանալու քաղաքական իրավունք։ Դիմելու իրավունքի 
իրականացման ձևերն են. 

ա) դիմում-խնդրանքը միջոց է մարդու որևէ իրավունքի 
իրականացման համար։ Օրինակ՝ սոցիալական ապահովության 
իրավունքը կենսագործելիս` անհրաժեշտ է անձի դիմումը՝ իրեն 
ծերության կենսաթոշակ նշանակելու մասին, 

բ) դիմում-հաղորդումը կամ բողոքը իրավունքի պաշտպանության ձև 
է, դրանով համապատասխան մարմինը տեղեկացվում է մարդու որևէ 
իրավունքի խախտման, չարաշահումների, թերությունների մասին, 

գ) դիմում-առաջարկությունը, որում գրավոր ձևով մատնանշվում 
են հանրային խնդիրները (հանրային իշխանության մարմինների 
ու պաշտոնատար անձանց, այլ կառույցների գործունեության 
թերություններ, օրենսդրության կատարելագործում և այլն), դրանց 
լուծման տարբերակները։ 

Դիմում ներկայացնողի իրավունքին համապատասխանում 
է հասցեատեր պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, պաշտոնատար անձանց պարտականությունը՝ 
պատասխանել նրան։ Պատասխանը պետք է լինի պատշաճ, այսինքն` 
օրինական և հիմնավորված։

Պետության գլուխ
Պետությունը կարիք ունի բարձրագույն պաշտոնատար անձի՝ 
ղեկավարի, որը կապահովի սահմանադրական կարգերը, 
իշխանության կայունությունը, օրինականությունը, ինչպես 
նաև բարձրագույն ներկայացուցչությունը միջազգային 
հարաբերություններում։ Ուստի, բոլոր պետություններում գոյություն 
ունի պետության ղեկավարի՝ բարձրագույն պաշտոնատար անձի 
պաշտոն։ Որոշ երկրներում պետության գլուխը կոլեգիալ մարմին 
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Որո՞նք են պետության 
կառուցակարգը և պետական 
ապարատը։
Պետության կառուցակարգը 
պետական մարմինների, 
կազմակերպությունների և 
հիմնարկությունների ամբողջական 
համակարգ է, որի միջոցով 
իրականացվում են պետության 
խնդիրներ։ Պետության 
կառուցակարգի կարևոր տարրը 
պետական մարմիններն են, որոնց 
ամբողջությունը կազմում է պետական 
ապարատը։

Պետիցիա (լատիներեն petitco – 
խնդրանք բառից) ներկայացնելու 
իրավունք ուներ անգլիական 
պառլամենտը։ 1628 թ. Անգլիայի 
խորհրդարանը թագավորին 
ներկայացրեց Իրավունքների 
մասին պետիցիան։ Թագավորի 
հաստատմամբ այն դարձավ օրենք։ 
Հետագայում պետիցիան դարձավ 
մարդու կամ մարդկանց խմբի 
իրավունք` պետիցիա-հանրագիր 
ներկայացնել իշխանություններին։

 Ի՞նչ եք հասկանում` իրավունքների, 
օրենքների կամ ընդհանուր շահերի 
պաշտպանություն ասելով։

Ի՞նչ ժամկետում պետք է տրվի 
դիմումի պատասխանը։
Պատասխանը պետք է տրվի 
ողջամիտ ժամկետում։ Երբեմն 
պատասխանելու ժամկետները 
սահմանում են օրենքները։ Եթե դրանք 
չեն սահմանված, ապա ողջամիտ 
է այն ժամկետը, որը բանական 
է և, սովորաբար, անհրաժեշտ 
բարձրացված հարցի լուծման համար։ 



է, կարող է լինել ընտրովի և 
ժառանգական։

Միապետություններում պետության 
գլուխը ժառանգական միապետն է 
(թագավորը)։ Օրինակ՝ Շվեդիայում, 
որը խորհրդարանական 
միապետություն է, պետության 
գլուխը թագավորն է։ Նրա 
իշխանությունը փոխանցվում է 
ժառանգաբար, օրենքով սահմանված 
կարգով։ Նախագահական 
և կիսանախագահական 
հ ա ն ր ա պ ե տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ո ւ մ 
պետության գլուխը նախագահն է։ 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
պետության գլուխ է համարվում 
ժողովրդի կողմից ընտրվող 
նախագահը (պրեզիդենտը)։  Այդ 

պաշտոնատար անձը, լինելով պետության գլուխ, համարվում է 
պետության յուրօրինակ խորհրդանիշը և ժողովրդի պաշտոնական 
ներկայացուցիչը։ Պետության գլուխը համարվում է պետության 
բարձրագույն ներկայացուցիչը և, որպես կանոն, նաև գործադիր 
իշխանության կրողը։ 

Տե՛ս նաև  Նախագահ:

Պետության ինքնիշխանություն
Պետության ինքնիշխանությունը նրա քաղաքական-իրավական 
հատկությունն է, որն արտահայտվում է երկրի ներսում պետական 
իշխանության գերակայությամբ և արտաքին հարաբերություններում՝ 
անկախությամբ։ 

Ներքին ինքնիշխանությունն արտահայտվում է պետության 
գերակայությամբ հասարակական այլ կազմակերպությունների 
նկատմամբ։ Գերակայությունը  պետության մենաշնորհային իրավունքն 
է` երկրում իրականացնել օրենսդիր, գործադիր և իրավապահպան 
գործառույթներ։ Արտաքին ինքնիշխանությունը պետության 
անկախությունը և իրավահավասարությունն է այլ պետությունների 
հետ հարաբերություններում, անթույլատրելիությունը` դրսից 
միջամտել նրա ներքին գործերին, իրավահավասար անդամությունը` 
միջազգային կազմակերպություններին։
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Հայաստանի առաջին 
հանրապետությունում պետության 
գլխի գործառույթները կատարում էր 
վարչապետը։ Վարչապետը ընտրվում 
էր խորհրդարանում, այնուհետև 
կազմում էր կառավարությունը։ Նա 
պատասխանատու էր խորհրդարանի 
առջև կառավարության 
գործունեության համար։ 

1. Ո՞վ է պետության գլուխը Մեծ 
Բրիտանիայում։
2. Ի՞նչ իրավունքներ ունի Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահը 
որպես պետության գլուխ։  

Ո՞ւմ առջև է պատասխանատու 
Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահը` որպես պետության 
գլուխ։
Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահն իրավաբանորեն 
պատասխանատու չէ ոչ մի 
մարմնի առջև։ Նա քաղաքական 
պատասխանատվություն է կրում իր 
ընտրողների՝ ժողովրդի առջև։ Կարող 
է պաշտոնանկ արվել միայն ծանր 
հանցագործություն և հայրենիքի 
դավաճանություն կատարելու 
դեպքում՝ սահմանադրական 
դատարանի եզրակացության հիման 
վրա։

Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի պաշտոնական կայքը, 
տե՛ս` http://www.president.am

Ինքնիշխանություն (ֆրանսերեն - 
souverainte) եզրույթը պետության 
նկատմամբ առաջին անգամ 
օգտագործել է ֆրանսիացի մտածող 
Ժան Բոդենը, 16-րդ դարում, 
բառացի նշանակում է գերագույն 
իշխանություն։



Պետության ինքնիշխանությունը դրսևորվում է նրա ինքնիշխան 
իրավունքներում, որոնք իրականցվում են պետության մարմինների 
կողմից։ Այդ իրավունքներն են՝ օրենքներ հրապարակելու իրավունքը, 
պետության խորհրդանիշերը (զինանշան, հիմն, դրոշ) որոշելու 
իրավունքը, դրամական միավոր ունենալու իրավունքը, հարկեր 
սահմանելու իրավունքը, պատերազմի և խաղաղության իրավունքը, 
դիվանագիտական ներկայացուցչության իրավունքը, միջպետական 
միությունների մեջ միավորվելու իրավունքը և այլն։ 

Տե՛ս նաև Իշխանությունների բաժանում, Գործադիր իշխանություն, 
Դատական իշխանություն, Պետական մարմին, Օրենսդիր 
իշխանություն:

Պետության տարածք
Տարածքը և դրա վրա ապրող բնակչությունը պետության առաջացման 
բնական նախադրյալներն են, պետության գոյության նյութական և 
սոցիալական հիմքը։ Չի կարող լինել պետություն առանց երկրագնդի 
վրա տեղ գրավող ինչ-որ տարածքի։ Տարածքը կազմում է այն 
տարածությունը, որի շրջանակներում ապրող բնակչության վրա 
պետությունն ունի իշխանություն։ 

Պետության տարածքը ներառում է՝ 1) ցամաքային տարածությունը, 
2) ջրային տարածությունը՝ ներքին ջրերը պետական սահմանների 
ներսում և տարածքային ջրերը 12 ծովային մղոնի սահմաններում, 3) 
օդային տարածքը պետական սահմաններով՝ մինչև 35 կմ բարձրության 
վրա, 4) ընդերքը, 5) լողացող ապարատները բաց ծովում, 6) թռչող 
ապարատները պետության սահմաններից դուրս, 7) տիեզերական 
օբյեկտները պետության դրոշի և գերբի ներքո, 8) խողովակաշարերը, 
9) ստորջրյա մալուխները (կաբելները) և նավթահան ջրային 
աշտարակները, 10) արտասահմանում գտնվող դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունների և հյուպատոսությունների շենքերը։

Ամեն մի պետության գոյության հիմնական պայմաններից մեկն իր 
սահմանների շրջանակներում տարածքային գերակայությունն է։ 
Այստեղից բխում է, որ տարածքը, որպես պետության հատկանիշ, 
անբաժանելի ու անձեռնմխելի է, բացառիկ ու անօտարելի։ 
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1. Ի՞նչ է երկիշխանությունը և ե՞րբ է 
այն հնարավոր։ 
2. Ի՞նչ է նշանակում պատերազմի և 
խաղաղության իրավունք։

Ինչքանո՞վ է իրական պետությունների 
ինքնիշխան հավասարությունը։
Ինքնիշխանությամբ օժտված է 
ցանկացած պետություն։ Սակայն 
պետությունների ինքնիշխանության 
ծավալը միատեսակ չէ՝ 
տարբեր պատճառների ուժով։ 
Գերտերությունների իրավունքներն 
առավել իրական են, քան փոքր 
պետություններինը։ Բացի այդ, 
արդի դարաշրջանում պետության 
ներքին գերակայությունը և արտաքին 
անկախությունն ավելի ու ավելի են 
սահմանափակվում միջազգային 
իրավունքով։

Պե տութ յան հետ միա սին ա ռա ջա նում 
են պե տութ յան տա րածքը, պե տութ յան 
սահ մանը։ Մինչ պե տա կան հա սա-
րա կութ յա նը բնո րոշ և մարդ կանց 
միա վո րող ար յու նաազ գակ ցա կան 
սկզբուն քին  փո խա րի նե լու է գա լիս 
վար չա տա րած քա յին սկզ բուն քը։ Պե-
տութ յունը բնակ չութ յան միաս նա կան 
տա րած քա յին կազ մա կեր պութ յուն է՝ 
ամ բողջ երկ րի մասշ տա բով։ 

1. Համընկնում են արդյո՞ք պետության 
տարածքը և սահմանը։
2. Ի՞նչ է նշանակում պետության 
տարածքի բացառիկությունը և 
անօտարելիությունը։

Ի՞նչ է պետության սահմանը։
Պետության սահմանը 
պետությունների տարածքների միջև 
բաժանարար գիծն է։ Պետական 
սահմանը եզրագիծն է և դրանով 
անցնող ուղղահայաց հարթությունը, 
որով որոշվում է պետության 
տարածքը (ցամաքի, ջրերի, 
ընդերքի, օդային տարածության 
եզրը)։ Պետության տարածքի 
սահմանով որոշվում է պետական 
ինքնիշխանության տարածական 
ծավալը։



Պետություն

Պետությունը հասարակության հատուկ քաղաքական 
կազմակերպություն է, որն ունի տարածք, իր իշխանությունը 
տարածում է տվյալ տարածքի և այնտեղ ապրող բնակչության 
վրա, ունի կառավարման հատուկ կառուցակարգ, հրապարակում 
է վարքագծի համապարտադիր կանոններ (իրավունքի նորմեր), 
անհրաժեշտ դեպքերում` դրանց կենսագործումն ապահովելով 
հարկադրանքով, և օժտված է ինքնիշխանությամբ։ 

Արտաքուստ պետությունը հանդես է գալիս որպես իշխանության 
իրականացման և հասարակության կառավարման հանրային 
կառուցակարգ։ Որպես իշխանության կառույց՝ այն օրենսդիր, 
գործադիր և դատական մարմինների համակարգ է։ 

Պետությունը պետական մարմինների կառույցի միջոցով 
նպատակային ներգործում է հասարակության, նրա առանձին 
ոլորտների (տնտեսական, հոգևոր և այլն) վրա՝ հասարակության 
առջև կանգնած խնդիրների լուծման համար, հասարակական կյանքը 
կարգավորելու և կառավարելու համար։ Պետությունն իրականացնում 
է հասարակության անմիջական կառավարումը, պաշտպանում իր 
սահմանների անձեռնմխելիությունը, ապահովում քաղաքացիների 
իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը։ Այդ 
ընթացքում պետությունն օգտագործում է նաև հարկադրանքը։ 

Արդի ժողովրդավարական պետությունը համարվում է 
ժողովրդաիշխանական, սոցիալական և իրավական պետություն։ 

Տե՛ս նաև Իրավական պետություն, Իշխանությունների բաժանում, 
Գործադիր իշխանություն, Դատական իշխանություն, Պետական 
մարմին, Օրենսդիր իշխանություն, Սոցիալական պետություն:

Պլեբիսցիտ
Պլեբիսցիտը լատիներեն բառ է, որը բառացիորեն նշանակում է` 
ժողովրդի որոշում։ Հայերեն համարժեքը ժողովրդական հարցումն 
է։ Ժողովրդական հարցումը արդի աշխարհում անմիջական 
ժողովրդաիշխանության իրականացման ձևերից մեկն է։

Ժողովրդական հարցումն իր անցկացման ձևի տեսանկյունից 
հանրաքվեի տարատեսակներից է, որն անվանում են 
խորհրդատվական հանրաքվե։ Սակայն ժողովրդական հարցումն 
իմպերատիվ կամ իսկական հանրաքվեից տարբերվում է իր 
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Մարդու իրավունքների 
գերակայությունը արմատապես 
ներազդում է նաև պետության 
առաքելության վրա։ Դա 
նշանակում է, որ արդի 
պետությունը հասարակական 
դաշինքի արդյունքում 
ստեղծված կազմակերպություն 
է, որի առաքելությունը մարդու 
իրավունքների կենսագործումն ու 
երաշխավորումն է, հասարակական 
կարգուկանոնի, խաղաղության 
հաստատումը։

1. Ովքե՞ր են համարվում միջազգային 
հարաբերությունների հիմնական 
սուբյեկտները։
2. Ի՞նչ է պետության միջազգային 
ճանաչումը։ Ի՞նչ չճանաչված 
պետություններ գիտեք։

Պետությունը ինչպե՞ս է կարգավորում 
հասարակական կյանքը։

Պե տութ յունը հա սա րա կա կան կյան քը 
կարգավորում է ի րա վա կան հիմ քե րով։ 
Այն սահմանում է համապարտադիր 
իրավական կանոններ (օրենքներ)։ 
Իրավական ամրագրման շնորհիվ, 
հասարակության գոյության համար 
անհրաժեշտ համակեցության 
կանոնները վերածվում են 
պարտադիր պահանջների ու 
պատվիրանների։ Պետությունը, բացի 
օրենքներ սահմանելուց, հետևում է, 
որ դրանք կենսագործվեն։ 



իրավական հետևանքներով։ Այսինքն՝ անցկացվում է քաղաքացիների 
խորհրդատվական հարցում, որի նպատակն է վեր հանել 
հասարակական կարծիքը պետական և հասարակական կյանքի 
սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ։ Սակայն հարցման արդյունքները 
պարտադիր չեն համապատասխան մարմինների համար, ունեն 
խորհրդատվական, կողմնորոշիչ նշանակություն։ 

Տե՛ս նաև Հանրաքվե, Սահմանադրություն:

Պոպուլիզմ
Պոպուլիզմը (լատ. populous – «ժողովուրդ» բառից) քաղաքական 
դիրքորոշում է կամ ժողովրդական լայն զանգվածներին ուղղված 
հռետորաբանության ոճ: Պոպուլիզմը ելնում է ողջ ժողովրդի կամ 
համաժողովրդական շահերից ու իրավունքներից: Այն սկզբնավորվել 
է դեռևս Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակաշրջանում՝ 
հանդես գալով անձի իրավունքների և ժողովրդի ինքնիշխանության 
պաշտպանության դիքերից: Որպես քաղաքական ծրագիր կամ 
շարժում՝ պոպուլիզմը հանդես է գալիս «սովորական մարդու» 
պաշտպանությամբ` ընդդեմ էլիտայի: Այս քաղաքական ոճը կարող 
է ներառել միաժամանակ և՛ աջ, և՛ ձախ գաղափարախոսությունների 
տարրեր՝ ընդդիմանալով խոշոր բիզնեսին և ֆինանսական շահերին, 
բայց նաև հակադրվելով գործող սոցիալիստական և աշխատանքային 
կուսակցություններին:

Պոպուլիզմը երկար ժամանակ լայն տարածում է ունեցել 
լատինամերիկյան երկրներում, իսկ ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում 
այն կապված է գերազանցապես աջ կուսակցությունների հետ: 
Պոպուլիստները ներկայանում են որպես ժողովրդավարության 
«արիստոտելյան» մոդելի կողմնակիցներ՝ կրելով և՛ աջ, և՛ ձախ, և՛ 
անգամ կենտրոնամետ գաղափարներ, սակայն, միաժամանակ, 
ձգտելով տարանջատվել բոլոր նրանցից: Եվ եթե քաղաքական 
գործիչները պոպուլիզմը համարում են ժողովրդավարական ու դրական 
երևույթ հասարակության մեջ, մասնագետները պոպուլիստական 
զանգվածային շարժումները համարում են իռացիոնալ: Կան նաև 
մասնագետներ, ովքեր մերժում են այդ բևեռացված մոտեցումները և 
ժամանակակից պոպուլիզմը բաժանում երկու հիմնական տեսակների՝ 
ագրարային-գյուղատնտեսական, որը հանդես է գալիս ֆերմերների 
և գյուղացիների շահերի պաշտպանությամբ, և քաղաքական, որը 
հանդես է գալիս քաղաքականության մեջ ժողովրդական լայն 
զանգվածների մասնակցության  օգտին:

Տե՛ս նաև Դեմագոգիա, Քաղաքականություն:
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Պլեբիսցիտն անցկացվում էր դեռ 
Հին Հռոմում։ Եվրոպայում այն 
սկսեցին կիրառել 18-րդ դարից 
սկսած՝ հիմնականում արտաքին 
քաղաքական հարցերով։ Ներկայումս 
որոշ երկրներում պլեբիսցիտը 
դիտարկվում է որպես հանրաքվե։ 

1. Ի՞նչ է անմիջական 
ժողովրդաիշխանությունը։
2. Անմիջական 
ժողովրդաիշխանության ի՞նչ ձևեր 
գիտեք։ 

Նախատեսված է արդյո՞ք Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ 
ժողովրդական հարցումը։
Համաձայն Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրության 110 հոդվածի՝ 
մինչև Ազգային ժողովին համայնքների 
միացման կամ առանձնացման 
օրենսդրական նախաձեռնության 
ներկայացումը` կառավարությունը 
համապատասխան համայնքներում 
նշանակում է տեղական 
հանրաքվեներ։ 
Համայնքները կարող են միավորվել 
կամ բաժանվել` անկախ տեղական 
հանրաքվեների արդյունքից։ 
Այդպիսով, նման հանրաքվեի 
արդյունքները ունեն ոչ թե 
իմպերատիվ, այլ խորհրդատվական 
նշանակություն։ Դրանք 
քննարկվում և հաշվի են առնվում` 
համապատասխան պետական 
մարմինների կողմից որոշումներ 
ընդունելիս։



Պրոպագանդա
Պ ր ո պ ա գ ա ն դ ա ն 
հաղորդում է, 
տեղեկատվություն, որը 
կոչված է ծառայելու 
այն տարածողի 
ն պ ա տ ա կ ն ե ր ի ն , 
շահերին: Այդ երևույթը 
հայտնի է մարդկության 
պատմության հնագույն 
ժամանակներից և 
լայնորեն կիրառվում 
է նաև այսօր թե՛ 
պ ե տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի 
ներսում, թե՛ միջազգային 
հարաբերություններում: 
Պ ր ո պ ա գ ա ն դ ա յ ի 
սուբյեկտ՝  կարող են 
լինել անհատները, 
կազմակերպությունները, պետությունները, օբյեկտն այլ անհատներն 
են, դրանց կազմակերպված խմբերը, կազմակերպությունները: 
Ընդհանուր առմամբ, պրոպագանդայի թիրախը հասարակական 
կարծիքն է, խնդիրը՝ այլ մարդկանց, այդ թվում՝ որոշում 
ընդունողների համոզմունքները ցանկալի ուղղությամբ 
փոփոխելը: Պրոպագանդան համոզմանն ուղղված համակարգված, 
նպատակաուղղված գործողությունների ամբողջություն է: Դրանում 
չի դրվում տարածվող տեղեկության ճշմարտացիության կամ կեղծ 
լինելու հարց: Պրոպագանդիստը տրամադրում է ինչ-որ բանի 
վերաբերյալ միակողմանի տեղեկություն՝ շեշտելով մի դիրքորոշման 
առավելությունները և մյուսի թերությունները: 

Պրոպագանդան լայնորեն կիրառվում է ինչպես ներքաղաքական 
գործընթացներում, օրինակ, պետական իշխանության մարմինների 
ընտրությունների ժամանակ, այնպես էլ միջազգային հարթակում, 
օրինակ, հակամարտությունների ժամանակ: Երկու դեպքում 
էլ զանգվածային լրատվության միջոցները ծառայում են իբրև 
պրոպագանդայի միջոցներ, գործիքներ:

Տե՛ս նաև Դեմագոգիա, Պոպուլիզմ, Մանիպուլյացիա:
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Ռազմականացված կազմակերպություն
«Ռազմականացված կազմակերպությունը» պայմանական եզրույթ է, 
որով բնորոշվում է այն զինված ենթակառուցվածքը, որը մասնակիորեն 
իրականացնում է կանոնավոր բանակի գործառույթներ, 
բայց ֆորմալ կերպով չի մտնում նրա կազմի մեջ: Այսպիսի 
կազմակերպություններ են ժանդարմերիան, ոստիկանությունը, 
հրշեջ և լեռնափրկարարական ենթակառուցվածքները: Մյուս կողմից, 
ռազմականացված կազմակերպությունների շարքին են դասվում 
ահաբեկչական, ապստամբ և քրեական խմբերը, որոնք վերահսկում 
են որոշակի տարածքներ: Զինված հակամարտության ժամանակ 
պետությունը կարող է ոստիկանական գործառույթներով օժտված 
ռազմականացված կազմակերպությունը միացնել իր զինված ուժերին: 

Ռազմականացված կազմակերպություններ կարող են համարվել 
զինյալները, պարտիզանները, ապստամբները, ժանդարմերիան,  
սահմանապահները, հատուկ նշանակության ջոկատները, 
կադետային կազմակերպությունները և այլն:

Ժանդարմերիան ռազմական կազմակերպվածություն ունեցող 
ոստիկանություն է: Այսպիսի ստորաբաժանումներ գոյություն են 
ունեցել տարբեր ժամանակներում և կան նաև այսօր:

Ոստիկանությունը (ֆր. Police, հուն. πολιτεία – պետություն, քաղաք) 
հասարակական կարգի պահպանման նպատակով գործող պետական 
ծառայությունների և մարմինների համակարգ է: Իրականացնում է 
գործառույթների լայն շրջանակ, որը տարբեր երկրներում տարբեր 
ծավալներ ունի: Առավել բնութագրական գործառույթներից են 
նախազգուշացումը (կանխումը), զսպումը, հանցագործությունների 
և այլ իրավախախտումների հայտնաբերումը և բացահայտումը: 
Ոստիկանության գործունեության ոլորտում են գտնվում նաև տարբեր 
օբյեկտների պահպանությունը, հասարակական վայրերում կարգի 
պահպանումը, ճանապարհային երթևեկության կարգավորումը, 
վթարայնության մասին զգուշացումը, գործունեության տարբեր 
ոլորտներում վարչական վերահսկման իրականացումը, այլ 
պետական մարմինների որոշումների իրականացումը և այլն: 
Շատ երկրներում ոստիկանության վերահսկողության տակ են 
նաև հրշեջ ծառայությունը և փրկարարական գործողությունների 
իրականացումը: 

Ոչ պետական ռազմական կազմակերպությունները, ոչ մշտական 
զինված ուժերը, ոչ մշտական բանակները ևս ռազմականացված 
կառույցներ են, որոնք չեն հանդիսանում պետական ուժերի մի 
մասը: Այդպիսիք են, օրինակ, Պաղեստինի ազատագրման բանակը, 
Իռլանդական հանրապետական, Նոր կարմիր բրիգադները,  
Հեզբոլլան: Անօրինական ռազմական կազմավորումները մարդկանց 
զինված խումբ է (բանդա, հանցախումբ), ահաբեկչական խումբ` 
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կազմակերպված առանց գործող օրենսդրության նորմերի 
համապատասխանության, և չեն գտնվում օրինական կառավարության 
վերահսկողության տակ: Դա ենթադրում է երեք չափանիշներին 
կազմակերպության համապատասխանություն՝ կառուցվածք և 
աստիճանակարգություն, զինվածություն, անօրինականություն:

Տե՛ս նաև Պարտիզան, Պարտիզանական պատերազմներ:

Ջարդեր
Ջարդերը` որպես հանրորեն վտանգավոր արարք, կատարվում են 
գույքի՝ խանութների ցուցափեղկերի, տրանսպորտային միջոցների, 
կապի միջոցների զանգվածային ոչնչացմամբ և վնասմամբ: Ջարդերը 
համարվում են հասարակական կարգի դեմ ուղղված զանգվածային 
անկարգություններ հանցագործության կատարման եղանակներից 
մեկը: 

Զանգվածային անկարգությունը հանցագործություն է, որը ուղեկցվում 
է բռնությամբ, գույքը ոչնչացնելով կամ վնասելով, հրազեն, պայթուցիկ 
նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր գործադրելով` կամ իշխանության 
ներկայացուցչին զինված դիմադրություն ցույց տալով, ինչպես 
նաև ջարդերով: Զանգվածային անկարգությունների ընթացքում 
բռնությունն անհատների կամ իշխանության ներկայացուցիչների 
նկատմամբ ֆիզիկական և հոգեբանական հարկադրանքի 
գործադրումն է: Ջարդերը և գույքի ոչնչացումը տարբերվում են իրենց 
չափերով: Եթե ջարդի դեպքում գույքի ոչնչացումը զանգվածային է, 
ապա երկրորդի դեպքում գույքի ոչնչացումը եզակի է:

Տե՛ս նաև Ցեղասպանություն:

Ռասայականություն
Ռասայականությունն (ռասիզմ) անհանդուրժողականության 
դրսևորման ձևերից է, երբ ռասայական հատկանիշներով այլ խմբերին 
պատկանող անձանց 
նկատմամբ գոյություն ունի 
խտրականություն, այսինքն՝ 
այլ ռասային պատկանող 
անձանց իրավունքների 
ս ա հ մ ա ն ա փ ա կ ո ւ մ 
կամ իրավունքներից 
զրկում, հասարակական 
կյանքին մասնակցելու 
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Հանցագործություն է ինչպես 
զանգվածային անկարգություններ 
հանցագործության մեջ մտնող 
արարքներն անմիջականորեն 
կատարելը, այնպես էլ զանգվածային 
անկարգությունները կազմակերպելը՝ 
թռուցիկներ և այլ նյութեր տարածելը, 
կոչերը, ամբոխին ղեկավարելը: 

1. Ի՞նչ է իշխանության 
ներկայացուցչին զինված 
դիմադրություն ցույց տալը:
2. Ի՞նչ են ֆիզիկական և 
հոգեբանական հարկադրանքը:

Զանգվածային անկարգություններ 
կատարող ամբոխի մեջ գտնվող 
բոլո՞ր անձինք են համարվում 
հանցագործության սուբյեկտ:
Ամբոխի մեջ գտնվող անձանցից 
պատասխանատու են միայն նրանք, 
ովքեր անմիջականորեն կատարել են 
ջարդ կամ հանցակազմի մեջ մտնող 
այլ արարքներ:

Անհանդուրժողականության 
դրսևորման ձև է նաև 
հրեատեցությունը (հակասեմիտիզմը), 
որն արտահայտվում է հրեական 
ազգությանը պատկանող 
անձանց նկատմամբ թշնամական 
վերաբերմունքով: 

Ի՞նչ էր սևամորթ ստրկությունը 
Ամերիկայում:



իրավունքից զրկում, հասարակությունից փաստացի դուրս մղում 
կամ առանձնացնում, նրանց նկատմամբ բռնության կիրառում՝ 
ընդհուպ մինչև ֆիզիկական ոչնչացումը: Այդպիսով, ռասայական 
խտրականությունը մարդու իրավունքների սահմանափակումը կամ 
դրանցից զրկելն է ռասայական պատկանելության հիմքով: 

Ռասայական խտրականության ձևերն են ապարտեիդը, սեգրեգացիան 
և այլն: Ապարտեիդը ռասայական խտրականության և սեգրեգացիայի 
քաղաքականություն է, որն ուղղված է որևէ ռասայական խմբի կողմից 
մյուս խմբի նկատմամբ գերիշխանություն, ներառյալ քաղաքական, 
հաստատելուն, նրան ճնշելուն ու շահագործելուն:

Ներկայումս տարբեր պետություններ օրենսդրորեն դատապարտում 
են ռասիզմի դրսևորումները: Գոյություն ունեն նաև մի շարք 
միջազգային համաձայնագրեր ու կազմակերպություններ, որոնց 
նպատակը ռասիզմի դրսևորումների դեմ պայքարն է, այդ երևույթի 
վերացումը մարդկային հասարակությունների կյանքից:

Տե՛ս նաև Այլատյացություն, Ազգային փոքրամասնություն, 
Հավասարություն, Խտրականություն, Ցեղասպանություն, Էթնիկ 
զտում, Շովինիզմ:

Ռեզոլյուցիա
Լատ. resolutio բառն է, որ նշանակում է` որոշում: Ռեզոլյուցիա է 
կոչվում ժողովի, համագումարի, համաժողովի կամ կոլեգիալ այլ 
մարմնի ընդունած որոշումը: 

Ռեզոլյուցիա է կոչվում նաև պաշտոնական փաստաթղթի վրա արված 
մակագրությունը, որն արել է իրավասու պաշտոնատար անձը: Այդ 
մակագրությունը պարունակում է ցուցում, հրահանգ: Այն թելադրում 
է ինչ-որ գործողություն, որ պետք է իրագործեն փաստաթղթում նշված 
կատարողները: 

Հայերեն ռեզոլյուցիան երբեմն թարգմանում են որպես բանաձև, որը 
ևս պաշտոնական որոշում է, օրինակ՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 
ակտերը, որոնք ունեն խորհրդատվական, ոչ պարտադիր բնույթ: 
Այդպես են կոչվում նաև խորհրդարանների` կառավարությանն 
անվստահություն հայտնելու որոշումները՝ «պարսավանքի 
բանաձևերը»: 

Ռեզոլյուցիա են անվանում նաև դատական որոշման եզրափակիչ 
մասը, որը որոշման հիմնական բովանդակությունն է:
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Ի՞նչ է սեգրեգացիան:
Սեգրեգացիան ռասայական 
խտրականության ծայրահեղ 
ձևերից է, երբ, օրինակ՝ սևամորթ 
բնակչությունն առանձնացվում 
է սպիտակամորթներից: Այն 
կիրառվում է հասարակական կյանքի 
զանազան ոլորտներում` տարբեր 
ռասաների համար առանձին-
առանձին հիմնարկություններ 
կամ բաժանմունքներ ստեղծելու 
ճանապարհով: Օրինակ, սրճարանը 
կամ ռեստորանը նախատեսված 
է միայն սպիտակամորթների 
համար: Երբեմն կիրառվում է նաև 
բնակավայրն ազատորեն ընտրելու 
արգելքը:

Ռասիզմի և 
անհանդուրժողականության դեմ 
եվրոպական հանձնաժողովի (Euro-
pean Commission against Racism and 
Intolerance (ECRI) կայք, տե՛ս` http://
www.ecri.coe.int

«Պարսավանքի բանաձևը» 
խորհրդարանում առաջադրում 
է ընդդիմությունը: Բանաձևով 
նա կառավարության կամ նրա 
որևէ անդամի գործունեությունը 
գնահատում է անբավարար: 
Բանաձևի ընդունումը, այսինքն` 
անվստահությունը մեկ նախարարի 
կամ որևէ կոնկրետ ոլորտի 
իրավիճակի համար, սովորաբար, 
նշանակում է անվստահություն 
ամբողջ կառավարությանը:

ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի ի՞նչ 
բանաձևեր գիտեք: 

Ի՞նչ կառուցվածք ունի քրեական 
գործով դատարանի դատավճիռը:
Դատավճիռը կառուցված է 
ներածական, նկարագրական-
պատճառաբանական և եզրափակիչ 
մասերից: Ներածական մասում 
նշվում են՝ դատավճռի կայացման 
ժամանակը, վայրը, դատարանը, 
գործի մասնակիցները: Երկրորդ 
մասում ցույց է տրվում մեղադրանքի 
բովանդակությունը, գործի 
հանգամանքները, ապացույցները, 
օրենքը, որով ղեկավարվել է 
դատարանը: Եզրափակիչ մասում 
նշվում են դատարանի որոշումները, 
դատավճռի բողոքարկման կարգը:



 Ռեպատրիացիա (հայրենադարձություն)

Լատիներեն repatriare նշանակում է` վերադառնալ հայրենիք: 
Հայերեն համարժեքը հայրենադարձն է: Իրավաբանական ոլորտում 
այս հասկացությունն ունի երկու իմաստ: Ռեպատրիացիա են 
անվանում ռազմագերիներին և պատերազմի հետևանքով իրենց 
երկրի սահմաններից դուրս հայտնված քաղաքացիական անձանց 
վերադարձը հայրենիք: Ռազմագերիների հայրենադարձությունը 
կատարվում է կամավորության սկզբունքով: Երկիրը, որտեղ գտնվում 
են գերիները, իրավունք չունի հարկադրել նրանց վերադառնալու և ոչ 
էլ հարկադրաբար մնալու: 

Անձինք կարող են այլ երկրում հայտնվել նաև միգրացիայի 
հետևանքով: 

«Հայրենադարձ» էին անվանում նաև Երկրորդ աշխարհամարտից 
հետո մի շարք երկրներում բնակվող և նրանց քաղաքացի համարվող 
հայերին, ովքեր տեղափոխվեցին խորհրդային Հայաստան և ձեռք 
բերեցին խորհրդային քաղաքացիություն: Սակայն դա ռեպատրիացիա 
չէր, որովհետև այդ հայերը Հայաստանի քաղաքացիներ չէին: Հայերի 
հայրենադարձությունը հատուկ կազմակերպված ներգաղթ էր՝ 
վերադարձ պատմական հայրենիք:

Ռեցեսիա
Cessio լատիներեն նշանակում է` հանձնում: Միջազգային 
իրավունքում դա երկու պետությունների միջև կնքվող 
պայմանագրի հետևանքով` մի պետության տարածքի 
հանձնումն է մյուսին: Ցեսիայի վերաբերյալ պայմանագիրը 
կնքվում է միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքներին 
համապատասխան: Ցեսիան կարող է կատարվել նաև որոշակի 
փոխհատուցմամբ՝ դրամական, բնամթերային և այլ ձևերով: 

Ռեցեսիա բառացի թարգմանությամբ նշանակում է` 
հետհանձնում: Հետհանձնումը վերաբերում է տարածքի ցեսիայի 
այն տարբերակին, որը կնքվել է ժամկետային պայմանագրի 
հիման վրա: Միջազգային պրակտիկայում կան դեպքեր, երբ 
պետությունն իր տարածքի մի մասը վարձակալության է տալիս 
այլ պետությանը՝ որոշակի նպատակներով, ժամկետով և 
պայմաններով: Վարձակալված տարածքը մնում է վարձատու-
պետության տարածք, սակայն վարձակալ-պետությունը 
կարող է դրանում իրականացնել իր իրավազորությունը՝ ըստ 
պայմանագրի: Օրինակ՝ ԽՍՀՄ-ը 1962 թ. Ֆինլանդիային հանձնեց 
Սայմենյան ջրանցքի խորհրդային մասը՝ վարձակալական 
հիմունքներով: 
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1921-72 թթ. Խորհրդային Հայաստան 
է ներգաղթել 200 հազար հայ, որի 
կեսից շատը հայրենիք վերադարձավ 
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո: 
Միջազգային ո՞ր կոնվենցիայով է 
կարգավորվում ռեպատրիացիան:

Ո՞րն է ռեպատրիացիա 
հասկացության տնտեսական 
իմաստը:

Ռեպատրիացիան տնտեսական 
իմաստով անվանում են ինչ-որ 
երկրից տնտեսական ակտիվների 
և կապիտալի, շահույթի վերադարձ 
ներդրում անող սուբյեկտի հայրենիք:

1803 թ. Միացյալ Նահանգները 
Ֆրանսիայից գնեցին Լուիզիանան՝ 15 
մլն. դոլարով: 1867 թ. Ռուսաստանի 
Ալեքսանդր Երկրորդ ցարը 7,2 
մլն. դոլարով ԱՄՆ-ին վաճառեց 
Ալյասկան:

Ռեցեսիայի պայմանով պետության 
տարածքի մի մասը այլ պետության 
տրամադրելու ի՞նչ այլ օրինակներ 
գիտեք:

Ո՞ր ցեսիան է արգելվում միջազգային 
իրավունքում: 
Միջազգային իրավունքում արգելվում 
է այն ցեսիան, որ խախտում 
է ժողովուրդների և ազգերի 
ինքնորոշման իրավունքը:



Սահմանադրական դատարան
Ս ա հ մ ա ն ա դ ր ա կ ա ն 
դատարանն ապահովում 
է Սահմանադրության 
գ ե ր ա կ ա յ ո ւ թ յ ո ւ ն ը , 
ուղղակի գործողությունը, 
մարդու իրավունքների 
պաշտպանությունը: Այն 
կազմված է ինը անդամից, 
որոնք պաշտոնավարում են 
մինչև 65 տարին: 

Սահմանադրական դատարանը 
որոշում է Սահմանադրությանը՝ օրենքների, Նախագահի 
հրամանագրերի, Ազգային ժողովի, կառավարության, վարչապետի, 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների 
համապատասխանելու հարցը: Եթե դատարանը գործերի 
քննության արդյունքում գտնի, որ նշված ակտերը հակասում են 
Սահմանադրությանը, ապա իր որոշմամբ այդ ակտը կամ դրա մի 
մասը ճանաչում է իրավական ուժը կորցրած: Սահմանադրական 
դատարանը նախագահի, Ազգային ժողովի դիմումի հիման վրա, 
մինչև միջազգային պայմանագրի վավերացումը, որոշում է դրա և 
Սահմանադրության համապատասխանությունը: 

Սահմանադրական դատարանը կարևոր դեր է կատարում 
մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում: Անձի դիմումի 
դեպքում, ստուգում է դիմողի նկատմամբ կիրառված ակտի 
սահմանադրականությունը: Դատարանն իր որոշմամբ` ակտը 
կամ դրա մի մասը ճանաչում է անվավեր, եթե ակտը հակասում է 
Սահմանադրությանը:      

Տե՛ս նաև Արդարադատություն, Իշխանությունների բաժանում, 
Դատական ատյան, Դատական իշխանություն,Դատական 
համակարգ, Դատարան և դատավոր:

Սահմանադրություն
Սահմանադրությունը հիմնական օրենքն է կամ օրենքների օրենքը, 
որն ունի հիմնադիր, հիմնարար բնույթ. Սովորաբար, ընդունվում է 
կամ ժողովրդի կողմիցª հանրաքվեի միջոցով, կամ ժողովրդի անունիցª 
խորհրդարանի միջոցով: Այդ պատճառով, Սահմանադրությունը 
կարելի է համարել հասարակական պայմանագիր, որն արտահայտում 
է ժողովրդի բարձրագույն կամքը: 
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Սահմանադրական դատարանը 
նախագահի, Ազգային ժողովի, 
կառավարության դիմումների 
հիման վրա որոշում է կայացնում 
կուսակցության գործունեությունը 
կասեցնելու կամ արգելելու մասին:

1. Ի՞նչ է Սահմանադրության 
գերակայությունը:
2. Ի՞նչ է ակտի իրավական ուժը:

Ի՞նչ իրավական վեճեր է լուծում 
սահմանադրական դատարանը:
Դատարանը լուծում հանրաքվեների 
արդյունքների հետ կապված վեճերը, 
Նախագահի և պատգամավորների 
ընտրությունների արդյունքներով 
ընդունված որոշումների հետ կապված 
վեճերը:  

Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրական դատարանի կայքը, 
տե՛ս` http://www.concourt.am



Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, 
ամրագրում է հասարակական և պետական կարգերի հիմնական 
սկզբունքները, մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները, 
ազատությունները և պարտականությունները, ինչպես նաև պետական 
իշխանության մարմինների համակարգը: Նորմատիվ իրավական 
ակտերի ստորակարգության գագաթին, վավերացված միջազգային 
պայմանագրերից հետո` կանգնած է Սահմանադրությունը: Լինելով 
օրենքների օրենքը` այն պարունակում է իրավունքի բոլոր ոլորտների 
կարգավորման հիմնարար սկզբունքները և նորմերը, որոնք ունեն 
բարձրագույն իրավաբանական ուժ` այդ հարաբերություններ 
կարգավորող այլ ակտերի նկատմամբ, և գործում են անմիջականորեն:

Պետության, հասարակության և մարդու ազատությունների 
միջև հավասարակշռության հաստատումը Սահմանադրության 
իմաստն է: Այն «հաշտեցնում է» մարդու, պետության և 
հասարակության իրավունքներըª ապահովելով այդ երեքի շահերի 
հավասարակշռությունը, դրանով իսկ կանխելով բախումները:  

Տե՛ս նաև Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ, 
Նորմատիվ իրավական ակտ, Օրենք:

Սառը պատերազմ
«Սառը պատերազմ» տերմինն օգտագործվում է բնութագրելու 
համար Երկրորդ աշխարհամարտից հետո ձևավորված 
աշխարհաքաղաքական նոր վիճակը: «Սառը պատերազմի» 
սկիզբ ընդունված է համարել 1946 թ. մարտի 5-ին Ֆուլտոն 
քաղաքում Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Ու. 
Չերչիլի ելույթը: 

Սառը պատերազմը գլոբալ աշխարհաքաղաքական, ռազմական, 
տնտեսական և տեղեկատվական առճակատումն էր, մի կողմից, 
ԽՍՀՄ-ի և նրա դաշնակիցների, և, մյուս կողմից, ԱՄՆ ի և 
նրա դաշնակիցների միջև, որը տևեց է 1946-1991թթ.: «Սառը» 
անունը օգտագործվում էր փոխաբերական իմաստով, քանի որ 
հակամարտությունը չէր վերածվում ուղղակի պատերազմի: «Սառը 
պատերազմի» գլխավոր բաղկացուցիչը գաղափարախոսությունն էր: 
Գլոբալ հակասությունները կապիտալիստական և սոցիալիստական 
մոդելների միջև հանդիսացել է այդ յուրօրինակ պատերազմի հիմնական 
պատճառը: Հակամարտության ներքին տրամաբանությունը 
պահանջում էր կողմերից մասնակցություն հակամարտություններն և 
միջամտություն դեպքերի զարգացմանը աշխարհի տարբեր մասերում: 
ԽՍՀՄ-ի և ԱՄՆ-ի ջանքերը հիմնականում ուղղված էին միջազգային 
քաղաքական դաշտում գերիշխանության հասնելուն, ինչը հանգեցրեց 
երկու գերտերությունների գերռազմականացմանը: ԱՄՆ և ԽՍՀՄը 
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«Հայ ժողովուրդը, հիմք ընդունելով 
Հայաստանի  անկախության մասին 
հռչակագրում հաստատագրված 
հայոց պետականության հիմնարար 
սկզբունքները և համազգային 
նպատակները, իրականացրած 
ինքնիշխան պետության 
վերականգնման իր ազատասեր 
նախնիների սուրբ պատգամը, 
նվիրված հայրենիքի հզորացմանը 
և բարգավաճմանը, ապահովելու 
համար սերունդների ազատությունը, 
ընդհանուր բարեկեցությունը, 
քաղաքացիական համերաշխությունը, 
հավաստելով հավատարմությունը 
համամարդկային արժեքներին, 
ընդունում է Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունը»:

1.  Ի՞նչ է Սահմանադրության 
անմիջական գործողությունը:
2. Ի՞նչ է հասարակական 
պայմանագիրը:

Հայ իրականության մեջ առաջին 
Սահմանադրությունն ընդունվել 1922 
թ.: Այնուհետև Սահմանադրություններ 
են ընդունվել 1937 թ. և 1978 թ: Գործող 
Սահմանադրությունն առաջինն է, որ 
ընդունվել է հանրաքվեի միջոցով՝ 1995 
թ. հուլիսի 5-ին և փոփոխությունների 
է ենթարկվել 2005 թ.:

Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության 
մեկնաբանությունները տե՛ս  http://
www.concourt.am կայքում:



ստեղծեցել էին իրենց ազդեցության դաշտը, ամրացնելով այն 
ռազմաքաղաքական բլոկներով` ՆԱՏՕ և Վարշավյան պակտ: 

Սառը պատերազմը ուղեկցվում էր սովորական և ատոմային 
սպառազինությունների մրցավազքով, որը կարող էր հանգեցնել 
Երրորդ համաշխարհային պատերազմին: Այդ վտանգի առավել 
ակնառու դրսևորումն էր  1962 թ. Կարիբյան ճգնաժամը, որը 
մարդկությանը կանգնեցրեց միջուկային պատերազմի վտանգի առջև: 
Թերևս այդ պատճառով 1970 թ. կողմերն սկսեցին կրճատել իրենց 
սպառազինությունները: Սակայն «սառը պատերազմն» ավարտվեց 
միայն 1991 թ., երբ ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց:

Տե՛ս նաև Պատերազմ, Համաշխարհային պատերազմ:

Սեկուլյարիզացիա
Սեկուլյարիզացիան (saecularis — աշխարհիկ) կրոնի ազդեցությունից 
հասարակական տարբեր ոլորտների, խմբային, անհատական 
գիտակցության, մարդկանց գործունեության, նրանց վարքագծի, 
սոցիալական հարաբերությունների ազատումն է:  Ընդհանուր 
առմամբ, այդ գործընթացը կրոնական աշխարհայացքի 
փոխարինումն է աշխարհիկ աշխարհայացքով, որի հիմքը կարելի է 
համարել եկեղեցու տարանջատումը պետական ինստիտուտներից և 
կրթական համակարգից: Սեկուլյարացման կողմնակիցները ելնում 
են այն համոզմունքից, որ հասարակության արդիականացման 
ընթացքում կրոնն աստիճանաբար կորցնում է իր հեղինակությունը 
հասարակական կյանքի և կառավարման ոլորտներում: 
Ժամանակակից ժողովրդավարական երկրների գերակշիռ 
մեծամասնության ներսում կառավարությունը, քաղաքացիական 
հասարակությունն ու մասնավոր սեկտորն իրենց վրա են վերցրել 
սոցիալական բարեկեցության ապահովման գործառույթները, 
սակայն, օրինակ, Գերմանիայում սեկուլյարիզացիան ցայսօր նույն 
աստիճանի չի հասել: Այնտեղ կան հազարավոր կրոնաեկեղեցական 
հիմնադրամներ, որոնք իրականացնում են նախադպրոցական 
կրթություն, ծերերի խնամք՝ այդ ոլորտում զիջելով միայն 
կառավարությանը:

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն, 
եկեղեցին անջատ է պետությունից: Հայաստանում եկեղեցին 
պաշտոնապես չի մասնակցում պետական կառավարմանը, իսկ 
հանրակրթական քաղաքականությունն իրականացվում է պետության 
կողմից: Հայաստանյայց  առաքելական եկեղեցուն կից գործում են 
նաև հատուկ կրթական հաստատություններ՝ ճեմարաններ:
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Սենատ
Բառի ծագումը գալիս է լատիներեն senex - ավագ, ծեր բառից: Հայերեն 
երբեմն թարգմանում են ծերակույտ: Հին Հռոմի արիստոկրատական 
մարմինն էր` կազմված 300 սենատորներից: Սենատը մշտական 
գործող մարմին էր և լուծում էր պետական կյանքի կարևորագույն 
հարցերը: 

18-րդ դարի սկզբին Ռուսաստանում հիմնադրվեց Կառավարիչ 
սենատը` որպես կայսրին ենթարկվող բարձրագույն պետական 
կառավարման մարմին: 19-րդ դարում այն դարձավ Ռուսաստանի 
բարձրագույն դատական մարմինը:

Ներկայումս, որոշ երկրներում (Իտալիա, ԱՄՆ) այդպես են կոչվում 
խորհրդարանի վերին պալատները: Այսպես, ԱՄՆ-ի կոնգրեսը 
կազմված է սենատից և ներկայացուցիչների պալատից:
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Հայաստանի առաջին 
հանրապետությունում բարձրագույն 
վճռաբեկ դատարանը կոչվում էր 
Հայաստանի սենատ, իսկ նրա անդամ 
դատավորները՝ սենատորներ:

1.  Ովքե՞ր էին հռոմեական 
սենատորները և ինչո՞ւ էր նրանց 
թիվը 300:
2. Ինչպես է ձևավորվում ԱՄՆ-ի 
կոնգրեսի վերին պալատը՝ սենատը:

Ո՞րն է պալատ եզրույթի 
պետաիրավական իմաստը: 
Պալատ բառը ծագել է լատիներեն 
palatium բառից: Թագավորական 
պալատ բառակապակցությունը 
հոմանիշ է արքունիքին: 
Պետականագիտության մեջ այն 
օգտագործում են իշխանության 
բարձրագույն ներկայացուցչական 
մարմինները կամ խորհրդարանի 
կառուցվածքը նշելու համար, 
օրինակ՝ միապալատ կամ երկպալատ 
խորհրդարան: Որոշ դեպքերում, 
պալատ բառն օգտագործվում 
է դատական մարմինների 
անվանումներում: Օրինակ՝ Առաջին 
հանրապետությունում վերաքննիչ 
դատարանը կոչվում էր Հայաստանի 
դատական պալատ:



Սերունդների հակամարտություն
« Ս ե ր ո ւ ն դ ն ե ր ի 
հակամարտություն» տերմինը 
լայն տարածում է ստացել 
արևմտյան երկրներում 1960-
ական թթ.՝ երիտասարդ և ավագ 
սերնդի ներկայացուցիչների, 
երեխաների և նրանց 
ծնողների միջև արժեքային, 
ա շ խ ա ր հ ա յ ա ց ք ա յ ի ն 

տարբերությունները բնորոշելու համար: Թեև սերնդային 
տարբերությունների երևույթը հայտնի է մարդկությանը 
հնագույն ժամանակներից, ժամանակակից աշխարհում այդ 
տարբերություններն արտահայտվում են սոցիալական և մշակութային 
արագ փոփոխություններով այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք 
են` երաժշտական ճաշակները, նորաձևությունը, կենցաղային և 
բարձր մշակույթը, քաղաքականությունը: Այս փոփոխությունները 
լայն արձագանք են գտնում հատկապես երիտասարդ սերնդի 
ներկայացուցիչների մոտ, ինչի արդյունքում հաճախ երևան են գալիս 
առկա սոցիալական նորմերը փոփոխելու, նորերը ներդնելու կոչեր: 

Սերունդների միջև փոխըմբռնման խնդիրները ժամանակակից 
աշխարհում պայմանավորված են բազմաթիվ գործոններով, 
ինչպես, օրինակ, տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ 
մարդկանց, այդ թվում՝ երիտասարդների աշխարհայացքային խորը 
փոփոխությունները, աշխատաշուկայում կոշտ մրցակցության 
պատճառով ծնողների կողմից երեխաների հետ շփման համար 
ոչ բավարար ժամանակ տրամադրելը և այլն: Սերունդների բուն 
հակամարտությունն ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ երիտասարդ 
ու ավագ սերնդի աշխարհայացքային մոտեցումները մտնում են սուր 
հակասության մեջ:

Սերունդ

Սերունդը ծննդյան ժամանակաշրջանով ընդհանրություն ունեցող 
մարդկանց խումբ է: Սոցիալական սերունդներն այն մարդիկ են, 
ովքեր ծնվել են նույն ժամանակահատվածում և կիսում են միևնույն 
մշակութային ժառանգությունը: 

Ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական համատեքստում 
օգտագործվում է «Սերունդների խզում» տերմինը (անգլ. Generation 
gap), որի ժամանակ կրտսեր սերնդի (երեխաներ) մշակութային 
արժեքները խիստ տարբերվում են ավագ սերնդի (ծնողներ) 
մշակութային և այլ արժեքներից: Երեխաները և ծնողները կարող 
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են միմյանց համարել բոլորովին ուրիշ մշակույթի, հայացքների, 
հետաքրքրությունների, աշխարհընկալման ներկայացուցիչներ: 

Այս համատեքստում հայտնի է նաև «կորած սերունդ» 
հասկացությունը, որով բնորոշում են երկու պատերազմների միջև 
ընկած ժամանակահատվածում ծնված սերունդներին:

«Մեծ սերունդ» տերմինով բնութագրում են այն սերունդը, որը 
մեծանում էր ԱՄՆ-ում ճգնաժամի ժամանակահատվածում, և որը 
հետո մասնակցեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին: 
Ետպատերազմյան սերունդը մեծամասամբ «Մեծ սերնդի» 
երեխաներն են: Նրանց թոռները պատկանում են X և Y սերունդներին: 
X սերունդը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ծնված 
հետպատերազմյան սերնդի հաջորդ սերունդ է: Մասնագետներն 
այս սերնդի ծննդյան թվերը համարում են 1960-1980թթ. ընկած 
ժամանակահատվածը: 

Y սերունդը՝ «հազարամյակի սերունդ» սերունդ X-ի հաջորդ 
սերունդն է: Հստակ տվյալներ չկան, թե այս սերունդը երբ է սկսել և 
երբ ավարտվել: Z սերունդը, որը հայտնի է որպես «ինտերնետային 
սերունդ», ծնվել է 1989-2010թթ. ընկած ժամանակահատվածում:

Սերունդների պայմանագիր
Սերունդների պայմանագիրը տարբեր սերունդների միջև 
հաստատված համաձայնությունն է, որը ենթադրում է, որ ապագա 
սերունդները կհետևեն պայմանագրին և կտրամադրեն իրենց 
ծառայությունը հաջորդ սերնդին, ինչպես արդեն արվել է նախորդ 
սերնդի համար:

Միջսերնդային փոխգործակցության ամենատարածված ձևը 
սոցիալական ապահովագրությունն է, որը վերբերում է աշխատող 
սերունդների վճարների հաշվին թոշակառուներին թոշակ 
տրամադրելու համաձայնությանը: Բոլոր աշխատողները (կամ նրանց 
մեծամասնությունը) վճարում են նաև թոշակառուների համար: Բացի 
այդ, գոյություն ունի նաև օրինական բժշկական ապահովագրություն, 
որը նույնպես հիմնված է «սերունդների պայմանագրի» սկզբունքի 
վրա:

«Սերունդների պայմանագիր» տերմինը կիրառվում է տարիքավոր 
մարդկանց թոշակի ապահովագրության բաշխման ընթացակարգի 
և բարեկեցիկ պետությունում նաև այլ վերակազմակերպչական 
մեխանիզմների հետ: 

Մեծահասակների թոշակային ապահովագրության սկզբնական 
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համակարգը հիմնված էր թոշակային ներդրումների 
խնայողությունների վրա, որոնք գործատուների և աշխատողների 
կողմից հավասարապես պետք է վճարվեին թոշակային ֆոնդին: 

Սեփականաշնորհում
Սեփականաշնորհումը գործընթաց է, որի ժամանակ պետական 
ունեցվածքը փոխանցվում է մասնավոր հատվածին: Այստեղ հարկ է 
նշել, որ պետական ունեցվածքի փոխանցումը կարող է լինել ինչպես 
անհատույց, այնպես էլ որոշակի գումարի դիմաց: Սովորաբար 
լայնածավալ սեփականաշնորհման գործընթացներ են իրականացվում 
տնտեսական մի համակարգից մյուսին անցման դեպքում, օրինակ` 
վարչահրամայականից շուկայականի անցման ժամանակ: Մյուս 
կողմից, սեփականշնորհման գործընթաց կարող է իրականացվել 
այնպիսի տնտեսություններում, որտեղ պետությունը տնտեսության 
տարբեր ոլորտներում ունի մասնաբաժին, և տնտեսական 
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար  իրականացում է 
սեփականաշնորհման գործընթաց: Տնտեսագիտական տեսանկյունից 
մասնավոր ոլորտի ձեռնարկությունները շատ ավելի արդյունավետ են, 
քան պետական ոլորտինը: Մյուս կողմից, մասնավոր հատվածը շատ 
ավելի արդյունավետ կլինի, եթե  սեփականաշնորհման գործընթացի 
հետ մեկտեղ աճի նաև մրցակցությունը շուկայում: Այսպիսով, 
սեփականաշնորհումը կարող է իրականացվել ինչպես տնտեսական, 
այնպես էլ քաղաքական դրդապատճառներով: Հայաստանի 
Հանրապետությունում արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
սեփականաշնորհման գործընթացը սկսվեց 1992թ.: Այսպես, 
1992թ. օգոստոսին ընդունվեց օրենք արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների սեփականաշնորհման մասին։ Այդ օրենքի 
հիման վրա 1993թ. հանրապետությունում սեփականաշնորհվեց 500 
ձեռնարկություն, իսկ 1994 –1995թթ.՝ մոտ 800-ը։

Սիոնիզմ

Սիոնիզմը (Սիոն լեռան անունից, որը հրեաների սուրբ լեռն է և գտնվում 
է Երուսաղեմում) հրեական ազգայնական շարժում է, որը, որպես 
կազմակերպված քաղաքական շարժում, ի հայտ է եկել Եվրոպայում 
19-րդ դ. վերջերին, թեև ընդունված է համարել, որ այն ունի անտիկ 
շրջանից եկող կրոնագաղափարական ակունքներ: Սիոնիզմի 
գլխավոր նպատակը եղել է Պաղեստինի տարածքում հրեական 
ազգային պետության ստեղծումը, իսկ 1948 թ. դրա հիմնադրումից 
հետո այն վերածվեց Իսրայելի շահերի պաշտպանությանն 
ուղղված շարժման: Այդ նպատակով աշխարհի բազմաթիվ 
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երկրներում ստեղծվեցին սիոնիստական կազմակերպություններ: 
Սիոնիզմը նաև ուղղված է հրեաների կրոնաազգային ինքնության 
պահպանմանը՝ ընդդիմանալով նրանց ուծացմանը (ասիմիլյացիա) 
այն հասարակություններում, որտեղ կան հրեական համայնքներ, և 
աջակցելով հրեաների՝ Իսրայել տեղափոխվելուն:

Գործնականում սիոնիզմն ունի տարբեր արտահայտություններ 
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում՝ մշակույթ 
(մշակութային սիոնիզմ), զբաղվածություն (աշխատանքային 
սիոնիզմ), բնապահպանություն (բնապահպանական սիոնիզմ), կրոն 
(կրոնական սիոնիզմ) և այլն: Գոյություն ունի նաև «քրիստոնեական 
սիոնիզմ», որի նպատակն է Իսրայել պետության աջակցությունը ոչ 
հրեաների կողմից: Սիոնիզմն ունի նաև չափավոր և ծայրահեղական 
հոսանքներ:

1975 թ. ՄԱԿ Գլխավոր Ասամբլեան 3379 բանաձևով սիոնիզմը 
ճանաչեց որպես ռասիզմի և ռասայական խտրականության 
դրսևորում, սակայն 1991 թ. 4686 բանաձևով նախորդ բանաձևը չեղյալ 
հայտարարվեց:

Տե՛ս նաև Գաղափարախոսություն, Մերձավորարևելյան 
հակամարտություն:

Սնանկություն
Սնանկություն բառն առօրեական իմաստով նշանակում է 
ձախողում, անընդունակություն կատարելու խոստումները: Բացի 
այդ, այն ունի իրավական և քաղաքական հատուկ իմաստներ: 
Իրավական իմաստով` սնանկ նշանակում է սուբյեկտ, որը գույքային 
շրջանառության մեջ հայտնվել է 
անվճարունակության վիճակում, 
չունի միջոցներ բավարարելու իր 
պարտատերերի պահանջները: Որպես 
կանոն, նման սուբյեկտին՝ ֆիզիկական 
կամ իրավաբանական անձին, օրենքով 
սահմանված կարգով ճանաչում են 
սնանկ:

Քաղաքական իմաստով` 
սնանկությունը նշանակում է 
քաղաքական ինչ-որ գործիչի կամ 
քաղաքականության ձախողում: 
Քաղաքական սնանկություն սպառնում 
է հատկապես այն գործիչներին ու 
իշխանությանը, որն ավանսի կարգով 
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Հայերեն սնանկություն բառին 
համապատասխանում է իտալերեն 
bankrupt (bank - բանկ և rotto - 
ջարդված) բառը: Քաղաքացին, այդ 
թվում՝ անհատ ձեռնարկատերը, 
դատարանի վճռով կարող է սնանկ 
ճանաչվել, եթե նա ի վիճակի չէ 
բավարարել պարտատերերի 
պահանջները: Սնանկ ճանաչելու 
դեպքում` նրա գույքի բացակայության 
կամ անբավարարության 
հետևանքով` պարտատերերի 
չբավարարված պահանջներն իրենց 
ուժը պահպանում են մինչև դրանց 
լիակատար մարումը:

1.  Ի՞նչ է գույքային շրջանառությունը:
2. Ի՞նչ հետևանքներ է առաջացնում 
քաղաքացուն սնանկ ճանաչելը:
Ի՞նչ է նշանակում իշխանության 
սնանկությունը:

Իշխանության սնանկությունը 
դրա որոշակի կառույցների և 
բարձրագույն պաշտոնատար 
անձանց անընդունակությունն է 
կատարել տրված խոստումները, 
իրենց վրա վերցրած իշխանական 
պարտավորությունները: 
Իշխանության սնանկությունը 
հանգեցնում է քաղաքական-
պետական ճգնաժամի և 
կառավարության, իսկ երբեմն 
նաև խորհրդարանի և նախագահի 
հրաժարականի:



տալիս է սին խոստումներ, սակայն հետագայում չի կարողանում 
դրանք կենսագործել: Այդպիսին էր, օրինակ, 20-րդ դարի վերջին 
ԽՍՀՄ քաղաքական գործիչների գործելակերպը, որը չկարողացավ 
կատարել ժողովրդին տված իր խոստումները:

Սոցիալական օգնություն
Սոցիալական օգնությունը միջոցառումների համակարգ է, որի 
նպատակն է համեմատաբար կարիքավոր մարդկանց օգնելը, 
նրանց կյանքի դժվարությունների հաղթահարմանն աջակցելը: 
Սոցիալական ապահովման, սոցիալական ապահովագրման հետ 
միասին` սոցիալական օգնությունը հանդիսանում է սոցիալական 
պաշտպանության երեք հիմնական ձևերից մեկը: 

Սոցիալական օգնությունը լինում է ոչ միայն նյութական, այլ նաև 
ֆիզիկական, կենցաղային, իրավական, հոգեբանական և այլն: Այն 
պետության և հասարակության կողմից աշխատեցվող համակարգ 
է, որը ապահովում է հասարակության ավելի կարիքավոր շերտին 
համապատասխան միջոցներով: Անաշխատունակների նյութական 
ապահովվածության երաշխիքային համակարգը կոչվում է 
սոցիալական ապահովագրում:

Սոցիալական օգնությունը ցուցաբերվում է տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների, ձեռնարկությունների, ոչ 
բյուջետային և բարեգործական ֆոնդերի միջոցներով: Պետության 
կողմից կիրառվող միջոցներից են մատչելի առողջապահությունը, 
մատչելի կրթությունը, զեղչային համակարգերը, կենսաթոշակը, 
սոցիալական ապահովության համակարգն ու սոցիալական 
ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև սոցիալական 
աջակցության տարբեր մեթոդները: Վերջիններիս համար թիրախ 
կարող են լինել երեխաները, բազմազավակ, կարիքավոր և երիտասարդ 
ընտանիքները, պատերազմների վետերաններն ու հաշմանդամները, 
Հայրենիքի համար մեծ ներդրում ունեցած անձինք, կարիքավոր 
ընտանիքները: Սոցիալական օգնության ոչ պետական ձևերից են 
կամավոր սոցիալական ապահովագրումը, առողջապահության 
մասնավոր համակարգերը, բարեգործությունը և այլն:

Սոցիալական օգնության տարատեսակների շարքում 
առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում բարեգործությունը: Այն 
պետության, բարեգործական և այլ կազմակերպությունների (եկեղեցի, 
հիմնադրամներ, միություններ), ինչպես նաև անհատների անհատույց 
կամ զեղչով ցուցաբերվող օգնությունն է կարիքավոր մարդկանց 
ու հաստատություններին: Այս երևույթը մարդկությանը հայտնի 
է հնագույն ժամանակներից՝ պատմության տարբեր շրջաններում 
դրսևորվելով տարբեր եղանակներով: Այն կոչվել է մեկենասություն, 
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գթասրտություն, հովանավորություն, աջակցություն և, ի վերջո, 
բարեգործություն:

Բարեգործության ձևերից են կարիքավորներին նյութական 
կամ դրամական միջոցներ հատկացնելը, նրանց համար 
անհատույց աշխատանք կատարելը, մասնագիտական հատուկ 
պատրաստվածություն պահանջող ծառայություններ մատուցելը, 
նվիրատվությունները, տարբեր նախագծերի և ծրագրերի 
ֆինանսավորումը, խոշոր միջոցառումների կազմակերպումը, 
կրթական, առողջապահական զանազան դրամաշնորհների 
սահմանումը և այլն:

Բարեգործության տեսակ է մարդասիրական օգնությունը, երբ 
կարիքավորներին բաշխվում է մթերք, հագուստ, դեղորայք ու կյանքի 
համար անհրաժեշտ այլ պարագաներ, իրականացվում երեխաներին, 
ծերերին, հաշմանդամներին և ռիսկային այլ խմբերի սատարող 
ծրագրեր:

Հայ իրականության մեջ ևս բարեգործությունը վաղ ավանդույթներ 
ունի: Դեռևս սկզբնավորման ակունքներից՝ IV–V դարերում, 
բարեգործական ծրագրեր է նախաձեռնել Հայ առաքելական 
եկեղեցին: Նրան կից բացվել են դպրոցներ, որբանոցներ, 
հիվանդանոցներ, անկելանոցներ, աղքատանոցներ և բարեխնամ այլ 
հաստատություններ: Իրենց բարեգործություններով հայտնի են եղել 
նաև մի շարք հայ թագավորներ, իշխաններ ու այլ ազնվականներ:

Տարբեր ժամանակներում բարեգործությամբ աչքի են ընկել առանձին 
հայ մեծահարուստներ, որոնց նյութական օժանդակությամբ բացվել 
են դպրոցներ, գրադարաններ, աղքատանոցներ: Նրանք մշտապես 
զբաղվել են իրենց բնակության երկրի հայ համայնքի տնտեսական, 
կրթամշակութային հարցերով, սատարել Արևմտյան Հայաստանից, 
Թուրքիայի տարբեր վայրերից գաղթած հայ տարագիրներին, միջոցներ 
տրամադրել հայերեն պարբերականների և գրքերի հրատարակման 
համար, հովանավորել հայ մատենագիրների թարգմանությունն ու 
հրատարակությունը տարբեր լեզուներով, երիտասարդների համար 
սահմանել կրթաթոշակ և այլն:

Սոցիալական պետություն
Սոցիալական է այն պետությունը, որը ձգտում է իր բնակչության 
համար ապահովել արժանապատիվ և անվտանգ գոյության 
պայմաններ, աշխատանք, բարենպաստ կենսական միջավայր, բոլորի 
համար մոտավորապես միատեսակ կենսական հնարավորություններ: 
Սոցիալական պետությունը գույքային և այլ սոցիալական 
տարբերությունները հարթեցնում է ազգային եկամտի մի մասը հօգուտ 
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Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարություն, տե՛ս` 
http://www.mss.am

Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միություն, տե՛ս` http://
www.agbu.am

Հայ օգնության ֆոնդ, տե՛ս`http://www.
farusa.org

«Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամ, տես` http://www.him-
nadram.org/

Սոցիալական պետությունում 
մարդու ազատության «բացասական» 
հասկացողությանը (ազատություն 
պետության միջամտությունից) 
գումարվում է նաև ազատության 
«դրական» հասկացողությունը, 
որպես մարդու իրավունք՝ ակնկալել 
որոշակի գործողություններ 
պետությունիցª ուղղված սոցիալական 
հավասարության, աղքատության 
հիմնախնդիրների լուծմանը, 
երիտասարդությանը և այլ խոցելի 
հասարակական շերտերին: 

1. Ի՞նչ է ազգային եկամուտը:
2. Ովքե՞ր են խոցելի և անապահով 
խավերը:

Որո՞նք են սոցիալական պետության 
կայացման նախադրյալները:
Սոցիալական պետության համար 
ընդհանուր նախադրյալ է սոցիալ-
շուկայական տնտեսությունը, 
քաղաքացիական հասարակությունը, 
իրավական, ժողովրդավարական 
պետությունը:



անապահովների վերաբաշխելու միջոցով, ստեղծում է սոցիալական 
ապահովագրության և բոլորի համար մատչելի կրթական, 
առողջապահական համակարգեր, իրականացնում է մշակույթի 
զարգացման, զբաղվածության ապահովման, աշխատավորների 
իրավունքների պահպանության ծրագրեր, սոցիալական օգնություն 
է մատուցում գործազուրկներին, մայրությանը, մանկությանը, 
տարիքավորներին:

Տե՛ս նաև Իրավական պետություն, Պետություն:

Սոցիոլոգիա
Սոցիոլոգիան (լատ.  Societas-հասարակություն և հուն. Logos-բառ, 
գիտություն, բառացիորեն՝ գիտություն հասարակության մասին): 
«Սոցիոլոգիա» տերմինը գիտական շրջանառության մեջ է դրել 
ֆրանսիացի փիլիսոփա Օգյուստ Կոնտը 1832 թ., թեև այդ բառը մի 
փոքր այլ բովանդակությամբ կիրառել են նրանից առաջ՝ 1780թ.:

Սոցիոլոգիան գիտություն է հասարակության, նրա տարատեսակ 
համակարգերի, գործառնության և զարգացման օրինաչափությունների, 
սոցիալական ինստիտուտների, հարաբերությունների, հանրույթների 
մասին:  Սոցիոլոգիան ավանդաբար հիմնական ուշադրությունը 
կենտրոնացնում է սոցիալական շերտավորման, սոցիալական 
դասերի ու խմբերի, մշակույթի, սոցիալական շարժունության, 
կրոնի, ինչպես նաև օրինաչափություններից շեղում համարվող 
երևույթների վրա: Եվ քանի որ մարդու ողջ կենսագործունեությունը 
մեծապես կրում է սոցիալական տարատեսակ համակարգերի 
հետ փոխհարաբերությունների ազդեցությունը, սոցիոլոգիան 
ներկայումս ընդլայնել է իր հետաքրքրության շրջանակները՝ 
ներառելով առողջապահության, բժշկության, ռազմական 
ինստիտուտները, համացանցը և այլ ոլորտներ: Սոցիոլոգիայի 
ուշադրության կենտրոնում մշտապես գտնվել է մարդը՝ որպես 
սոցիալական էակ, հասարակության մասնիկ, ուսումնասիրության 
առարկան եղել է մարդու սոցիալական վարքը, դրա վրա ազդող 
գործոնները, սոցիալական այլ սուբյեկտների և համակարգերի հետ 
փոխազդեցությունը:

Սպառողական զամբյուղ
Սպառողական զամբյուղը սննդամթերքի և այլ ապրանքների ու 
ծառայությունների այն նվազագույն քանակն է, որն անհրաժեշտ 
է մարդուն առողջությունը և գոյությունը պահպանելու համար:  
Հայաստանում սպառողական զամբյուղի մեջ ներկայումս ներառվում 
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են 470 անուն ապրանք և ծառայություն, որոնց գները պարբերաբար 
գրանցվում են շուկայում և իրենց կշռին համապատասխան ներառվում 
սպառողական գների ինդեքսում: Պարենային ապրանքների կշիռը 
Հայաստանի Հանրապետության սպառողական զամբյուղում 
ներկայումս կազմում է շուրջ 54%, ոչ պարենային ապրանքներինը` 
շուրջ 16%, իսկ ծառայություններինը` շուրջ 30%: Հայաստանում 
սպառողական զամբյուղի կազմի և կառուցվածքի վերանայումը 
տեղի է ունենում 5 տարին մեկ անգամ` հաշվի առնելով բնակչության 
եկամուտների և սպառման կառուցվածքի փոփոխությունը: 
Վերջին անգամ նման վերանայում տեղի է ունեցել 2006 թվականին: 
Սպառողական զամբյուղի հիման վրա կազմվում է աշխատավարձի 
նվազագույն մակարդակը և հաշվում է ինֆլյացիան տնտեսության 
մեջ: Այսպես, եթե ինֆլյացիայի մակարդակը որոշելու համար հիմք 
է ընդունվում սպառողական զամբյուղը, ապա աշխատավարձի 
նվազագույն մակարդակը միշտ չէ, որ համընկնում է սպառողական 
զամբյուղի հետ, այսինքն` աշխատավարձի նվազագույն մակարդակը 
կարող է կամ գերազանցել կամ լինել շատ ավելի քիչ, քան 
սպառողական զամբյուղը:

Տե՛ս նաև Նվազագույն աշխատավարձ:

Սպառողների պաշտպանություն
Սպառողը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, ով սպառում 
է ապրանքներ կամ ծառայություններ: Սպառողը սովորաբար 
հանդես է գալիս շուկայում: Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, 
որ սպառողների իրավունքները հաճախ կարող են ոտնահարվել, 
օրինակ` անորակ ապրանքների և ծառայությունների մատուցման 
հետևանքով, ապա հաճախ հայտ է գալիս սպառողների իրավունքների 
պաշտպանության անհրաժեշտություն: Ցանկացած երկրում 
սպառողների իրավունքների պաշտպանության հարցը սովորաբար 
լուծվում է օրենսդրական համակարգի միջոցով: Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքը «Սպառողների իրավունքների 
պաշտպանության մասին» ընդունվել է 2001 թ-ին: Սպառողների 
պաշտպանության համատեքստում առավել կարևոր դրույթներն են՝ 
անվտանգությունը, իրազեկման իրավունքը, հիմնական կարիքները 
բավարարելու իրավունքը, վնասի փոխհատուցումը, սպառողական 
կրթությունը և ընտրության իրավունքը:  Սպառողն իրավունք ունի 
պահանջել, որպեսզի ապրանքը (աշխատանքը, ծառայությունը) 
օգտագործման, պահման և փոխադրման սովորական պայմաններում 
անվտանգ լինի իր կյանքի, առողջության և գույքի համար: Սպառողի 
կյանքի, առողջության և գույքի նկատմամբ ապրանքի (աշխատանքի, 
ծառայության) անվտանգության ապահովման պահանջը պարտադիր 
է և սահմանվում է օրենքով նախատեսված կարգով: Որքան զարգացած 
է երկիրը, այսինքն` ունի զարգացած շուկայական տնտեսություն, 
այնքան ավելի պաշտպանված են սպառողների իրավունքները: 349
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Ստվերային տնտեսություն
Ստվերային տնտեսություն 
ասելով՝ հասկանում ենք 
տնտեսական գործունեության 
այն բոլոր ձևերը, որոնք 
ներառված չեն պաշտոնական 
վիճակագրության և համախառն 
ազգային արդյունքի (ՀՆԱ) 
մեջ: Մյուս կողմից, ստվերային 
տնտեսություն ասելով` 
հասկանում ենք տնտեսական 
գործունեության այն հատվածը, 

որ չի գրանցվում և չի հարկվում պետության կողմից: Այսինքն` 
ստվերային տնտեսությունը իրենից ներկայացնում է ապրանքների 
և ծառայությունների առք, վաճառք և արտադրություն առանց 
համապատասխան պետական մարմիններում գրանցման, որի 
արդյունքում գոյացած եկամուտը պետության կողմից չի ենթարկվում 
հարկման: Ստվերային տնտեսությունը զգալի մաս է կազմում շատ 
երկրների տնտեսություններում: Ստվերային տնտեսության զգալի մեծ 
մակարդակով աչքի են ընկնում զարգացող և հատկապես անցումային 
երկրները: Հայաստանում նույնպես ստվերային տնեսության 
մակարդակը բավական բարձր է: Այսպես, Հայաստանում ստվերային 
տնտեսության մակարդակը կազմում է շուրջ 30-50 տոկոս, իսկ նման 
մեծ տատանումը կախված է հաշվարկների կիրառվող մեթոդից: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ձեռնարկում 
է տարբեր քայլեր և միջոցառումներ` ստվերային տնտեսության 
մակարդակը տնտեսության մեջ կրճատելու համար:

Ստրկություն
Ստրկությունը մարդու լրիվ կախվածությունն է այլ մարդուց, 
որի դեպքում ստրուկը զրկված է արտադրության միջոցներից և 
համարվում է իր տիրոջ սեփականությունը: Տերը կարող էր ստրուկին 
նվիրել, գնել, վաճառել և, որոշ երկրներում` նույնիսկ սպանել: 

Որպես հնուց եկող մնացուկ` ստրկությունը պահպանվել էր 
միջնադարում և կար նաև նոր ժամանակաշրջանում: ԱՄՆ-ում սև 
ստրկությունը վերացվեց քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով 
(1861-1865 թթ.): 20-րդ դարում որոշ երկրներում պահպանվում էր 
ստրկությունը կամ դրան հավասարազոր կախյալ կարգավիճակները:

1926 թ. սեպտեմբերի 26-ին Ժնևում կնքվեց Ստրկության վերացման 
մասին կոնվենցիան, որը ստրկությունը ճանաչում էր արգելվող 
երևույթ: Դրա վերացման համար կոնվենցիան պահանջում էր 
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Ժնևյան կոնվենցիան ստրկությունը 
բնորոշում է «որպես անձի վիճակ 
կամ կացություն, երբ նրա նկատմամբ 
իրականացվում են սեփականության 
իրավունքին հատուկ որոշ կամ բոլոր 
լիազորությունները»: 

Ընդհանրապես գույքի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքը 
ենթադրում է երեք լիազորություն՝ 
տիրապետել, օգտագործել, տնօրինել: 
Ի՞նչ են դրանք և ինչպե՞ս են 
մեկնաբանվում ստրուկի նկատմամբ:

Ո՞րն է ստրկությունից մարդու 
ազատության իրավական երաշխիքը: 
Դրա երաշխիքը մարդկանց 
առևանգելը, ապօրինաբար 
ազատությունից զրկելը, ինչպես 
նաև մարդկանց առևտուրն անձի 
ազատության դեմ ուղղված 
հանցագործություններ ճանաչելն է:



աշխարհի պետությունների բազմակողմ համագործակցություն: 
1956 թ. կնքվեց Ստրկության, ստրկավաճառության, ստրկությանը 
հավասարազոր ինստիտուտների և սովորույթների վերացման մասին 
լրացուցիչ արձանագրությունը:   

Սուբսիդիա
Լատիներեն subsidium նշանակում է` օգնություն: Սուբսիդիան 
դրամական կամ բնամթերային ձևով օգնություն է, որը տրամադրում 
է պետությունը` պետական բյուջեի կամ հատուկ ֆոնդերի հաշվին, 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, տեղական մարմիններին: 
Սուբսիդիա կարող է հատկացվել նաև այլ պետություններին: 
Սուբսիդիան տրվում է նպատակային ծախսերի համար բաժնային 
ներդրման պայմանով: Օրինակ՝ համայնքի ճանապարհի 
վերանորոգման համար անհրաժեշտ գումարի մի մասը տալիս 
է համայնքը, իսկ մյուս մասը՝ պետությունը: Եթե բյուջետային 
սուբսիդիան սահմանված ժամկետում չի օգտագործվել, ենթակա է 
վերադարձման հատկացնողին՝ պետությանը:

Տե՛ս նաև Մրցակցություն:

Սփյուռք
Սփյուռքը (հուն. diaspora - սփռում, տարածում) որևէ ժողովրդի 
(էթնիկ հանրության) այն մասն է, որը քաղաքական, սոցիալական, 
տնտեսական և հատկապես բռնի արտաքսման պատճառներով 
բնակվում է հայրենիքից` բնօրրանից դուրս և ունի համայնքի, 
ինքնության պահպանման ու զարգացման սոցիալական 
հաստատություններ:

Որոշ երկրների համար սփյուռքի հետ հարաբերություններն 
արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություն է, իսկ որոշների 
համար (օրինակ՝ Հայաստանի, Իսրայելի, Հնդկաստանի) սփյուռքի 
տնտեսաքաղաքական աջակցությունն ունի առանձնահատուկ 
նշանակություն:

Ներկայումս կան սփյուռք ունեցող մի շարք ժողովուրդներ, որոնցից 
են` չինացիները (ավելի քան 35 մլն.), ռուսները (մոտ 25 մլն.), 
ուկրաինացիները (մոտ 12 մլն.), հայերը (մոտ 10 մլն.), հնդիկները 
(մոտ 9 մլն.), հույները (մոտ 8 մլն.) հրեաները (մոտ 8 մլն.) և այլն:

Հայկական սփյուռքի ձևավորման պատճառ են հանդիսացել 
պարսից արքաների, բյուզանդական կայսրերի կազմակերպած 
տեղահանությունները, արաբական, սելջուկ-թուրքական, մոնղոլ- 351

Սուբսիդիային մոտ հասկացություն 
է սուբվենցիան: Լատիներեն 
subvenire նշանակում է` օգնության 
գալ: Սուբվենցիան որոշակի 
նպատակային ծախսեր կատարելու 
համար բյուջեի միջոցների անհատույց 
և անվերադարձ հատկացում 
է տեղական կառավարման 
համակարգին կամ իրավաբանական 
անձանց, օրինակ՝ գյուղի ոռոգման 
համակարգի կառուցման նպատակով: 

1.  Ո՞ր պետությունն է պարբերաբար 
սուբսիդիաներ հատկացնում 
Հայաստանին: 

Սուբսիդիաների ի՞նչ տեսակներ կան:
Սուբսիդիաները լինում են 
ուղղակի՝ պետական դրամական 
հատկացումներ տնտեսության 
որոշակի ճյուղերի զարգացման 
համար, և անուղղակի, երբ 
պետության ներդրումը որոշակի 
ոլորտում` գործող հարկային 
միավորներին հարկային 
արտոնություններ տրամադրելն է:



թաթարական արշավանքները: Սակայն ամենածանր հարվածը 
եղավ 1895-1922 թթ. Թուրքիայի իշխանությունների կազմակերպած 
Հայոց Ցեղասպանությունը, որից փրկված հայերը սփռվեցին ողջ 
աշխարհով: 1988-1992 թթ. Սումգայիթում, Բաքվում և այլ վայրերում 
ադրբեջանական իշխանությունների կազմակերպած ջարդերի 
արդյունքում փրկված հայերն ապաստանեցին Հայաստանում և 
արտերկրում:

Սփյուռքի գրեթե բոլոր կազմակերպությունները հետամուտ են 
Հայկական հարցի լուծմանը: Այդ նպատակով 1960-ական թթ. 
հիմնվել են նաև հատուկ կազմակերպություններ, որոնցից առավել 
ազդեցիկ են Հայ դատի հանձնախումբը և Ամերիկայի հայկական 
համագումարը: Այդ կազմակերպությունները մեծապես նպաստել են 
մի շարք երկրների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը:

Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները մշտապես եղել են 
բավական բարդ ու բազմաշերտ՝ ներառելով համագործակցությունը 
տարբեր ոլորտներում, աջակցությունը պետականաշինության ու 
սոցիալական ոլորտներում, ինչպես նաև հայրենադարձությունը: 1920 
թ.՝ Հայաստանի առաջին հանրապետության, իսկ 1921–36 և 1946– 1948 
թթ. Հայաստանի ԽՍՀ և ԽՍՀՄ կառավարությունները կազմակերպել 
են զանգվածային հայրենադարձություն:

Սփյուռքի հետ հարաբերությունները որակապես փոխվել են 
1991 թ. Հայաստանի վերանկախացումից հետո: Հայաստանի 
Հանրապետության ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակի հետևանքով 
1990-ական թթ. սկիզբ առած զանգվածային արտագաղթի պատճառով 
հայ բնակչությունն զգալիորեն աճել է հատկապես Ռուսաստանում 
(շուրջ 2 մլն՝ ըստ ՌԴ մարդահամարի) և ԱՄՆ-ում (ավելի քան 1 մլն): 

Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների կազմակերպման 
նպատակով ստեղծվել են բազմաթիվ պետական և ոչ պետական 
կազմակերպություններ: Դրանցից է «Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամը, որի հիմնական միջոցները կուտակվում են 
սփյուռքահայ բարերարների ներդրումներից և ուղղվում Հայաստանի 
Հանրապետության վերաշինությանը:

Հայ ժողովրդի երկու հատվածների միջև հարաբերություններն 
առավել արդյունավետ ու փոխշահավետ դարձնելու նպատակով 
1962–90 թթ., որոշ ընդհատումներով, Երևանում կազմակերպվել են 
սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, 
որոնք վերսկսվել են Հայաստանի Հանրապետության 
անկախությունից հետո: Հանրապետության իշխանությունների 
նախաձեռնությամբ Երևանում հրավիրվում են «Հայաստան-Սփյուռք» 
համահայկական խորհրդաժողովներ, պարբերաբար անցկացվում 
են նաև Համահայկական խաղեր, որոնց մասնակցում են Սփյուռքի 
գրեթե բոլոր համայնքների մարզական պատվիրակությունները: 352

Հայկական գաղթօջախներ կան 
Մերձավոր և Միջին Արևելքում 
(Իրան, Լիբանան, Սիրիա, Հորդանան, 
Իսրայել և այլն), Աֆրիկայում 
(Եգիպտոս, Եթովպիա և այլն), 
Եվրոպայում (Ֆրանսիա, Բուլղարիա, 
Գերմանիա, Հունաստան, Անգլիա և 
այլն), Ամերիկայում (ԱՄՆ, Կանադա, 
Արգենտինա, Ուրուգվայ, Բրազիլիա 
և այլն), Ավստրալիայում, Նոր 
Զելանդիայում, հետխորհրդային 
պետություններում (Ռուսաստան, 
Վրաստան, Ուկրաինա, Բելառուս, 
Լատվիա, Լիտվա, Թուրքմենիա և 
այլն)։
Սփյուռքահայերի հիմնական մասը 
բնակվում է Ռուսաստանում (ավելի 
քան 2 մլն), ԱՄՆ-ում (ավելի քան 1 
մլն), Վրաստանում և Ֆրանսիայում 
(յուրաքանչյուրում շուրջ 450 հազար), 
Ուկրաինայում (շուրջ 130 հազար), 
Լիբանանում, Իրանում, Սիրիայում, 
Արգենտինայում, Կանադայում, 
Ավստրալիայում (յուրաքանչյուրում 
շուրջ 70-80 հազար)։

Ի՞նչ է Հայ Դատը:

Ինչու՞ է Հայոց ցեղասպանության 
զոհերի հիշատակը նշվում ապրիլի 
24-ին:

Որովհետև 1915 թ. այդ օրն սկսվեցին 
Կոստանդնուպոլսում հայ ժողովրդի 
սերուցքի՝ մտավորականության 
ձերբակալությունները, որոնք 
հետագայում տանջանքների 
ենթարկվեցին և սպանվեցին:

Հայաստանի Հանրապետության 
սփյուռքի նախարարության կայքը, 
տե՛ս`http://www.mindiaspora.am/

Հայոց ցեղասպանություն թանգարան-
ինստիտուտի կայքը, տե՛ս`http://www.
genocide-museum.am/ 

«Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամի կայքը, տե՛ս`http://www.
himnadram.org/



2002 թ.-ից կազմակերպվում են «Բազե» համահայկական 
երիտասարդական ամենամյա հավաքները: 2004 թ.-ից Հայաստանի 
Հանրապետությունում տեղի է ունենում «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» 
համահայկական մշակութային փառատոնը: 

Սփյուռքի խնդիրների լուծմանն առավել աջակցելու, 
հայրենադարձությունը կազմակերպված դարձնելու, ինչպես նաև 
Սփյուռքի ներուժը Հայաստանի Հանրապետության զարգացման 
համար ավելի արդյունավետ օգտագործելու նպատակով` 2008 թ. 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կազմում ստեղծվել 
է Սփյուռքի նախարարություն: 

Տե՛ս նաև Ցեղասպանություն, Էթնիկ զտումներ, Հայրենիք, 
Հայրենասիրություն, Հայկական հարց, Մեծ Եղեռն:

Վավերացում
Միջազգային պայմանագրերը կնքում են պետության կողմից 
լիազորված պաշտոնատար անձինք կամ պատվիրակությունները: 
Սակայն դա դեռ չի նշանակում միջազգային պայմանագրի ուժի 
մեջ մտնելը և գործողությունը: Գրեթե ընդհանուր կարգն այն է, որ 
պայմանագիրն անցնում է ներքին օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով վավերացում: Վավերացումը նշանակում է համաձայնություն, 
որ կնքված միջազգային պայմանագիրը պարտադիր է պետության 
համար: Որպես կանոն միջազգային պայմանագիրը վավերացնում է 
կամ խորհրդարանը կամ պետության գլուխը:

Ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ վավերացվում են կարևոր 
նշանակություն ունեցող միջազգային պայմանագրերը: Որոշ 
դեպքերում, միջազգային պայմանագրի վավերացումը դրվում է 
համաժողովրդական հանրաքվեի:

Հայաստանում միջազգային պայմանագրերը վավերացնում է 
Ազգային ժողովը: 

Վարկ
Վարկը տարբեր անձանց, սոցիալական խմբերի, բանկերի, 
պետության և տնտեսական հարաբերությունների այլ սուբյեկտների 
միջև տնտեսական հարաբերության ձև է, որն առաջանում է «արժեքը» 
ժամանակավոր օգտագործման փոխանցման ժամանակ այն 
պայմանով, որ դա պետք է անպայման ետ վերադարձվի և, որպես 
կանոն, որոշակի հավելավճարով: Կապիտալի շրջանառության 
գործընթացում առաջանում է ժամանակավոր ազատ դրամական 353

Ազգային ժողովի վավերացմանը 
ենթակա են այն միջազգային 
պայմանագրերը, որոնք ունեն 
քաղաքական կամ ռազմական 
բնույթ կամ նախատեսում են 
պետական սահմանի փոփոխություն, 
որոնք վերաբերում են մարդու 
իրավունքներին, ազատություններին, 
պարտականություններին և այլն:  

Օգտվելով Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունից` պարզեք, 
թե ուրիշ ի՞նչ պայմանագրեր 
է վավերացնում Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովը:

Ո՞վ է չեղյալ հայտարարում 
կամ կասեցնում Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերը:
Հայաստանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագրերը 
վավերացնում, կասեցնում կամ չեղյալ 
է հայտարարում Ազգային ժողովը՝ 
Հանրապետության Նախագահի 
առաջարկությամբ:



կապիտալ: Վարկի միջոցով ժամանակավոր ազատ դրամական 
կապիտալը փոխանցվում է դրա կարիքն ունեցողներին՝ 
հնարավորություն տալով գնել ապրանքներ ու ծառայություններ 
կամ, օրինակ, ֆինանսավորել որևէ բիզնես, ինչպես նաև օգնում 
է բաշխել խոշոր ծախսերը որոշակի ժամանակահատվածում: 
Վարկ հատկացնելիս բանկը, վարկային կազմակերպությունը կամ 
գրավատունը պարտավորվում է տրամադրել դրամական միջոցներ, 
իսկ վերցնողը պարտավորվում է վերադարձնել ստացված գումարը և 
դրա դիմաց վճարել տոկոսագումար: Իրականում, վարկի տեսակները 
շատ տարբեր են: Այսպես, ըստ օգտագործման նպատակի վարկերը 
լինում են՝ սպառողական վարկեր, բիզնեսի համար վարկեր, 
արտահանման վարկեր, ներմուծման վարկեր և այլ նպատակային 
վարկեր: Վարկը շատ կարևոր տեղ և դեր ունի տնտեսության 
զարգացման գործում, սակայն, մյուս կողմից, վարկը կարող է նաև 
բացասական ազդեցություն ունենալ տնտեսության զարգացման վրա, 
եթե դրա ուղղություններն ինչ-որ պատճառով ճիշտ չեն ընտրվել կամ 
խախտվել են:

Վարչահրամայական (պլանային) տնտեսություն
Վարչահրամայական տնտեսությունն իրենից ներկայացնում է մի 
տնտեսություն, որտեղ ռեսուրսները համարվում են պետության 
սեփականություն և դրանց բաշխումը վերահսկվում է պետության 
կողմից կենտրոնացված կարգով: Վարչահրամայական 
տնտեսությունը բնորոշ էր նախկին Խորհրդային միությանը, 
որը փլուզվեց: Այստեղ համեմատության համար կարող ենք 
նշել, որ շուկայական տնտեսության դեպքում ռեսուրսները 
համարվում են մասնավոր սեփականություն, իսկ դրանց բաշխումն 
իրականացվում է շուկայական հարաբերությունների միջոցով: Բացի 
վարչահրամայական և շուկայական տնտեսություններից տարբերում 
են նաև խառը տնտեսությունը, որը իրենից ներկայացնում է 
վարչահրամայական և շուկայական տնտեսությունների խառնուրդ: 
Խառը տնտեսության վառ օրինակ է Չինաստանի տնտեսությունը: 
Վարչահրամայական տնտեսության դեպքում ձեռնարկությունները 
գտնվում են պետության վերահսկողության տակ և ամբողջ 
տնտեսական գործունեությունն իրականացվում է պետության կողմից 
և պետության վերահսկողության ներքո, այլ ոչ թե շուկայական 
գործոնների ազդեցությամբ: Վարչահրամայական տնտեսությունը 
հայտնի է իր ոչ արդյունավետությամբ և այդ պատճառով ենթարկվել 
է բազմաթիվ քննադատությունների: Ներկայումս աշխարհում 
վարչահրամայական տնտեսություն ունեն միայն Կուբան և 
Հյուսիսային Կորեան:

Տե՛ս նաև Տնտեսական համակարգ, Տնտեսական քաղաքականություն:
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Վարչական դատարան
Հայաստանում վարչական դատարանը հատուկ դատարան է, որը 
մասնագիտացել է` օրենքով իր իրավասությանը վերապահված 
վարչական գործերը քննելու և լուծելու մեջ: Վարչական գործերի 
առանձնահատկությունն այն է, որ վեճի կողմերից մեկը գործադիր 
իշխանության կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին է: 
Օրինակ քաղաքացու և գյուղապետարանի միջև առաջացել է 
վեճª քաղաքացուն սեփականության իրավունքով պատկանող 
գյուղատնտեսական հողամասի առիթով:

Վարչական դատարանը Հանրապետությունում միակն է, և որպես 
մասնագիտացված դատարան, առաքելություն ունի առաջին ատյանի 
կարգով ըստ էության քննել և լուծել վարչական դատավարության 
օրենսգրքով նախատեսված բոլոր վարչական գործերը: Որևէ այլ 
դատարան նման գործեր քննել չի կարող: 

Վարչական դատարանը միասնական կառույց ունեցող դատարան 
է` կազմված դատարանի նախագահից և օրենքով սահմանված 
քանակով դատավորներից: Վարչական դատարանի դատական 
տարածքը Հանրապետության տարածքն է: Վարչական դատարանի 
կենտրոնական նստավայրը գտնվում է Երևան քաղաքում: Որպեսզի 
դատարանը մոտ լինի բնակչությանը, օրենքը սահմանում է, որ 
վարչական դատարանն ունի այլ նստավայրեր մարզերում:

Տե՛ս նաև Արդարադատություն, Իշխանությունների բաժանում, 
Դատական ատյան, Դատական իշխանություն,Դատական համակարգ, 
Դատարան և դատավոր, Սահմանադրական դատարան,Վերաքննիչ 
դատարան, Վճռաբեկ դատարան:

Վեճի լուծման այլընտրանքային եղանակ
Առևտրային հարաբերությունների, տնտեսվարող սուբյեկտների 
միջև կապերի ընդլայնումը, և արդյունքում հաճախակի դարձող  
բազմաբնույթ վեճերը առաջացրել են դրանց  արագ և արդյունավետ 
լուծման մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտություն՝ պետական 
դատարաների համեմատությամբ: 

Իրավական վեճի լուծման այլընտրանքային եղանակը վեճի լուծումն 
է արտադատական ճանապարհով, որի կիրառմամբ` վիճող կողմերը 
կնքում են փոխշահավետ համաձայնություն: Այդ եղանակներից են՝ 
բանակցությունը, միջնորդությունը, արբիտրաժը:

Բանակցությունը գործընթաց է, որին անմիջականորեն մասնակցում 
են վեճի կողմերն` իրենց ապագա վարքագծի վերաբերյալ որոշում 
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Վարչական դատարանի վճիռները 
վերաքննության ենթակա չեն: 
Դրանք կարող են բողոքարկվել 
միայն վճռաբեկության կարգով, 
այսինքն` վարչական գործերով 
վարչական դատարանի դատական 
ակտերի օրինականությունն ու 
հիմնավորվածությունը կարող է 
ստուգել միայն վճռաբեկ դատարանը:

1. Ի՞նչ է դատական տարածքը:
2. Ի՞նչ վարչական գործերի տեսակներ 
գիտեք: 

Ո՞րն է վարչական գործերի քննության 
կարգը:
Վարչական դատարանում գործերն 
առաջին անգամ ըստ էության 
քննվում են միանձնյա: Վարչական 
դատավարության օրենսգրքով 
նախատեսված դեպքերում, որոշակի 
բարդ բնույթի գործեր առաջին անգամ 
ըստ էության քննվում են կոլեգիալ: 
Եթե վարչական գործը ըստ էության 
լուծող դատական ակտը բեկանվել 
է վճռաբեկ դատարանում, ապա այդ 
գործը վարչական դատարանում 
քննվում է կոլեգիալ` 3 դատավորի 
կազմով:

Հայաստանի Հանրապետության 
դատական իշխանության կայք, տե՛ս՝ 
http://www.court.am:



ընդունելու համար: Երբ բանակցություններն արդյունք չեն տալիս, 
խորհուրդ է տրվում լուծման գործընթաց ընդգրկել կոնֆլիկտի մեջ 
մասնակցություն չունեցող երրորդ կողմին:

Միջնորդությանը` որպես վեճի լուծման ընթացակարգի` 
մասնակցում է երրորդ անձը (միջնորդը), ով օգնում է վեճի կողմերինª 
գտնել վեճի լուծման ուղիներ: Միջնորդությունը հասարակական 
կյանքի տարբեր բնագավառներում ծագած կոնֆլիկտների լուծման 
կարևորագույն գործիք է: Միջնորդությունը լայնորեն օգտագործվում 
է, հատկապես, հասարակական հիմնախնդիրները լուծելիս (օրինակ` 
քաղաքական վեճերը), իրավաբանական պրակտիկայում (գույքային, 
աշխատանքային և ընտանեկան վեճեր): Այսպես, օրինակ, Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2009 թվականին հիմնադրվեց  Ֆինանսակ
ան համակարգի հաշտարարի գրասենյակը, որը իրականացնում է   
նման միջնորդական առաքելություն ֆիզիկական անձ-սպառողների 
և ֆինանսական կազմակերպությունների միջև ծագած գույքային 
վեճերը լուծելու համար:

Արբիտրաժային դատարանները պետական դատարանների 
համակարգի մեջ չմտնող, անկախ, կողմերի միջև վեճը լուծելու համար 
նրանց համաձայնությամբ գործող դատարաններ են: Արբիտրաժում 
կողմերն օժտված են լայն ազատությամբ մի շարք սկզբունքային 
հարցերում ինչպիսիք են,  արբիտորների արբիտրաժի անցկացման 
վայրի, արբիտրաժում գործը քննելու լեզվի,  կիրառման ենթակա 
դատավարական և նյութական օրենքների ընտրությունը և այլն: 
Վեճը արբիտրաժին հանձնելու համար կողմերը պետք է ձեռք բերեն 
համաձայնություն կամ մինչ վեճի ծագումը, օրինակ՝ պայմանագրում, 
կամ վեճը ծագելուց հետո: Արբիտրաժը կարող է իրականացվել 
ինչպես մասնագիտացված արբիտրաժային հաստատություններում, 
այնպես էլ անհատ արբիտրի (արբիտրների) կողմից, որոնց վեճը 
հանձնելու համաձայնություն են ձեռք բերել կողմերը: Արբիտրաժային 
դատարանի կայացրած վճիռը ենթակա է պարտադիր կատարման: 

Սկզբնական շրջանում արբիտրաժները լայն կիրառում են ստացել 
հատկապես առևտրային վեճերի լուծման համար, սակայն ներկայումս 
դրանց միջոցով լուծվում են նաև ընտանեկան, աշխատանքային 
և այլ բնույթի վեճեր: Միջազգային մակարդակով գործում են և 
մեծ հեղինակություն են վայելում բազմաթիվ արբիտրաժային 
դատարաններ, օրինակ՝ Փարիզի Միջազգային առևտրային 
պալատի Արբիտրաժային դատարան (ICCA), Լոնդոնի միջազգային 
արբիտրաժային դատարան (LCIA), Ամերիկյան արբիտրաժային 
ասոցիացիա (AAA), Ստոկհոլմի Առևտրային պալատի 
Արբիտրաժային ինստիտուտ (SCCAI), Միջազգային տնտեսական և 
առևտրային արբիտրաժի Չինաստանի հանձնաժողով (CIETAC):

Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են մի շարք 
արբիտրաժային հաստատություններ, օրինակ՝ Հայաստանի 
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Այլընտրանքային եղանակով 
վեճի լուծումը տեղին է, երբ 
վեճի կողմերը շահագրգռված են 
համագործակցության մեջ: Վեճն 
իսկապես լուծելու համար`կողմերը 
պետք է դրսևորեն իրատեսական 
մոտեցում, քանի որ այդ դեպքում 
իրենք կրում են շատ ավելի քիչ 
նյութական, բարոյահոգեբանական 
վնասներ: Ըստ էության, այդ դեպքում, 
ոչ ոք չի պարտվում, այլ կողմերը 
կնքում են փոխադարձորեն ձեռնտու 
համաձայնություն:

 Ի՞նչ է շահագրգռված և իրատեսական 
մոտեցումը վեճում:

Ի՞նչու են վեճի լուծման 
արտադատական ընթացակարգերն 
անվանում այլընտրանքային:
Պետական արդարադատությունը 
շատ երկարատև, թանկարժեք, ոչ 
ճկուն ընթացակարգ է: Վեճերի 
լուծման պրակտիկայում կիրառվող 
եղանակները ընդունված է անվանել 
արտադատական կամ մինչդատական: 
Դրանք այլընտրանք են պաշտոնական 
դատարաններին, ինչի պատճառով 
կոչվում են` վեճի լուծման 
այլընտրանքային եղանակներ:

Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի գրասենյակ, տե՛ս՝ http://
www.fsm.am 
Հայաստանի Հանրապետության 
առևտրաարդյունաբերական 
պալատին կից մշտապես գործող 
արբիտրաժային դատարանի մասին 
տե՛ս http://www.armcci.am
 Հայաստանի բանկերի միության 
Ֆինանսական արբիտրաժի 
մասին տե՛ս http://www.uba.am/
arbitration/?pageid=208



Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատի 
նախագահությունը 2007թ. հիմնադրել է «Հայաստանի 
Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատին կից 
մշտապես գործող արբիտրաժային դատարան» հիմնարկը, 2010թ. 
Հայաստանի բանկերի միության խորհուրդը ստեղծել է Հայաստանի 
բանկերի միության «Ֆինանսական արբիտրաժ» հիմնարկը և այլն:  

Տե՛ս նաև Արդարադատություն, Դատական ատյան, Դատական 
իշխանություն,Դատական համակարգ, Դատարան, Դատավոր:

Վետո (արգելաքվե)
Վետոն լատինական ծագում ունեցող բառ է, որ նշանակում է` 
արգելում եմ, մերժում եմ: Արդի ժամանակներում այդ եզրույթն 
օգտագործում են երկու իմաստով: 

Արգելաքվեի իրավունք են անվանում ՄԱԿ-ի Անվտանգության 
խորհրդի մշտական անդամների միաձայնության սկզբունքը, 
համաձայն որի` Անվտանգության խորհրդում միջազգային 
անվտանգության և խաղաղության հարցերով ոչ մի որոշում 
չի կարող համարվել ընդունված, եթե դրան դեմ է քվեարկել 
Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից մեկը: Ստացվում 
է, որ Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները որոշումների 
նկատմամբ ունեն արգելաքվեի իրավունք:

Պետությունների ներսում արգելաքվեի իրավունք են անվանում ինչ-
որ սուբյեկտի իրավունքը` կասեցնել կամ մերժել որևէ ակտի (օրենքի) 
գործողության մեջ մտնելը: Օրինակ՝ պետության գլուխը արգելք՝ 
մերժում է կիրառում խորհրդարանի օրենքների նկատմամբ: 

Վերականգնվող էներգիա
Վերականգնվող էներգիան («կանաչ էներգիա») ստացվում 
է այլընտրանքային աղբյուրներից, որոնք, ի տարբերություն 
ավանդական աղբյուրների (քարածուխ, գազ, նավթ, մազութ, 
միջուկային վառելիք և այլն), կարելի է նորից վերականգնել կամ 
ինքնուրույն վերականգնվում են: Համարվում է, որ վերականգնվող 
էներգետիկան շրջակա միջավայրին ավելի քիչ վնաս է հասցնում, 
քան ավանդականը: Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները 
բազմազան են՝ արևի ճառագայթները, քամին, անձրևը, ծովային 
մակընթացություններն ու տեղատվությունները, ալիքների էներգիան, 
գետերի ջրերի հոսանքը և այլն:
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Արգելաքվեն լինում է բացարձակ 
և հարաբերական: Բացարձակ 
է անհաղթահարելի վետոն, երբ 
օրինագիծը մերժվում է ընդմիշտ 
և խորհրդարանը այլևս չի կարող 
անդրադառնալ դրան: Վետոյի 
տարբերակ է հետաձգող կամ 
կասեցնող չհաստատումը, երբ ակտի 
հաստատման իրավունք ունեցողն 
ընդամենը հետաձգում է ակտի ուժի 
մեջ մտնելը:

 Ի՞նչ են միջազգային անվտանգության 
և խաղաղության հարցերը: 

Ինչպիսի՞ն է Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 
արգելաքվեի իրավունքը:
Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի վետոյի իրավունքը 
հարաբերական է, որովհետև Ազգային 
ժողովը կարող է հաղթահարել 
այդ վետոն օրինագիծը վերստին 
ընդունելու միջոցով:



Արևային էներգիան ստացվում է արևային մարտկոցների, 
քամու էներգիան՝ քամու հողմաղացների, ջրի էներգիան՝ 
հիդրոակումուլյացիոն, հիդրոէլեկտրակայանների և ալիքային 
էլեկտրակայանների միջոցով: Կան նաև երկրագնդի ջերմությունն 
էներգիայի վերածող կայաններ` գեոջերմաէլեկտրակայաններ: 
Արագ զարգացում է ապրում նաև միոէներգետիկան, որն էներգիա 
ստանալու համար օգտագործում է կենսաբանական, օրգանական 
վառելիքը՝ աղբը, տորֆը, ճահճային գազերը, ջրիմուռները և այլն:

Վերականգնվող էներգետիկայի չափաբաժինը համաշխարհային 
էներգետիկ շուկայում տարեցտարի աճում է: Եվրոպայում և ԱՄՆ-
ում արագորեն տարածում են գտնում քամու հողմաղացներն 
ու արևային մարտկոցները, գեոջերմային ամենամեծ կայանը 
կառուցված է Կալիֆոռնիայում (ԱՄՆ), Բրազիլիայում զարգանում 
է բիոէներգետիկան (օգտագործվում է շաքարեղեգը), վառելիքային 
էթանոլը լայնորեն կիրառվում է ԱՄՆ-ում:

Տե՛ս նաև Այլընտրանքային էներգետիկա:

Վերահսկիչ պալատ

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատը ձևավորվել 
և գործում է 2006 թ. ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի մասին» օրենքի հիման վրա: Պալատի 
նախագահը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի առաջարկությամբ` ԱԺ-ի կողմից, 6 տարի ժամկետով, 
իսկ Պալատի խորհուրդը, բացի նախագահից և տեղակալից, 
բաղկացած է ևս 5 անդամներից:

Վերահսկիչ պալատի գործառույթներն են`

•	 բյուջետային ելքերի նկատմամբ վերահսկողությունը,

•	 պետական պարտքի կառավարման նկատմամբ 
վերահսկողությունը,

•	 պետական արտաբյուջետային միջոցների օգտագործման 
նկատմամբ վերահսկողությունը,

•	 Կենտրոնական բանկի գործունեության նկատմամբ 
ֆինանսական, կատարողական և համապատասխանության, 
պետական բյուջեն և պետական պարտքը սպասարկող 
առևտրային բանկերի սպասարկման գործունեության 
վերահսկողությունը,
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Հայաստանի Հանրապետության 
էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն, տես`
http://www.minenergy.am

Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատ, տե’ս` http://www.
coc.am/



•	 համայնքների բյուջեի ելքերի նկատմամբ վերահսկողությունը,

•	 Հայաստանի Հանրապետության գանձապետական համակարգի 
կողմից իրագործվող խնդիրների օրինական և արդյունավետ 
կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը,

•	 պետական ու համայնքային սեփականության կառավարման, 
օգտագործման վերահսկողությունը,

•	 վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ 
հաշվետվությունների և պարբերականների կազմումը և 
հրապարակումը:

Վերաքննիչ դատարան
Վերաքննիչ դատարանները երկրորդ ատյանի դատարաններ են: 
Դրանք վերանայում են առաջին ատյանի դատարանների դատական 
ակտերը, քննելով ինչպես փաստին, այնպես էլ իրավունքին (օրենքի 
խախտմանը) վերաբերող հարցերը, իրականացնում են ինչպես 
գործում արդեն առկա, այնպես էլ նոր ներկայացված ապացույցների 
ստուգում և գնահատում: 

Վերաքննիչ դատարանը ստորադաս դատարանների կայացրած 
դատական ակտերը վերանայելու միջոցով` ստուգում է դրանց 
արդարացիությունը, օրինականությունը և հիմնավորվածությունը: 
Վերաքննության հնարավորությունը բարձրացնում է ստորին 
ատյանի դատարանների պատասխանատվությունն` իրենց 
կայացրած ակտերի համար: Բացի այդ, նվազագույնի են հասցվում 
դատական սխալները: Հետևաբար, վերաքննիչ դատարաններն 
ավելի արդյունավետ են դարձնում մարդու իրավունքների դատական 
պաշտպանությունը: 

Հայաստանում գործում են երկու վերաքննիչ դատարան՝ վերաքննիչ 
քաղաքացիական դատարանը և վերաքննիչ քրեական դատարանը: 

Տե՛ս նաև Արդարադատություն, Դատական ատյան, Դատական 
իշխանություն,Դատական համակարգ, Դատարան, Դատավոր, 
Վարչական դատարան, Վճռաբեկ դատարան:
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Վերաքննիչ դատարանների 
դատական տարածքը 
Հանրապետության ամբողջ 
տարածքն է: Վերաքննիչ դատարանի 
նստավայրը գտնվում է Երևան 
քաղաքում: Յուրաքանչյուր վերաքննիչ 
դատարանի կազմի մեջ մտնում 
են դատարանի նախագահը և 
դատավորները, որոնց թվաքանակը 
յուրաքանչյուր վերաքննիչ դատարանի 
համար սահմանվում է օրենքով:

1. Ի՞նչ են գործում առկա և նոր 
ներկայացված ապացույցները: 
2. Ի՞նչ է դատական ակտի 
հիմնավորվածությունը:

Ովքե՞ր կարող են բերել վերաքննիչ 
բողոք:
Առաջին ատյանի դատարանների 
դատական ակտերի դեմ, 
բացառությամբ այն ակտերի, որոնց 
համար վերաքննություն oրենքով 
նախատեuված չէ, վերաքննիչ բողոք 
բերելու իրավունք ունեն` ա) գործին 
մասնակցող անձինք, բ) դատախազըª 
օրենքով նախատեսված դեպքերում. 
գ) գործի քննությանը չմաuնակցած 
այն անձինք, որոնց իրավունքների և 
պարտականությունների վերաբերյալ 
կայացվել է գործն ըuտ էության լուծող 
դատական ակտ:



Վերջնագիր
Վերջնագիրը ( լատ. ultimatum 
-  մինչև  վերջ  հասցված, 
ուլտիմատում) պահանջ 
է՝ կապված ժամանակի 
սահմանափակման հետ, 
որը  տրված  է այդ պահանջի  
իրականացման համար, 
ինչպես նաև ենթադրում է 
լուրջ հետևանքների վտանգ 
դրա չիրականացման 
դեպքում: Վերջնագիրը 
հանդիսանում է որևէ տեսակի 
բանակցություններ վարելու 
ցանկության բացակայության 
ցուցադրություն:

Վերջնագիրը կիրառվում է, ամենից առաջ, քաղաքականության մեջ, 
առավելապես՝ միջազգային հարաբերություններում: Միջազգային 
ոլորտում վերջնագիրը դիվանագիտական նոտայի տարատեսակ 
է,  որը մի պետության կառավարությունն ուղղում է մյուսին` 
կոնկրետ քայլեր չձեռնարկելու կամ նշված ժամանակահատվածում 
պահանջը չկատարելու դեպքում` ենթադրելով դիվանագիտական 
հարաբերությունների  խզում  կամ  ռազմական ուժի կիրառում: 
Որպես կանոն, վերջնագրի ներկայացումը նախորդում է պատերազմի 
հայտարարմանը: Այս դեպքում, վերջնագրերը զուգորդվում են 
տնտեսական և սպառազինությունների վաճառքի արգելանքներով 
(սանկցիա): 

Վերջնագրի երևույթը հանդիպում է նաև այլ դեպքում, այդ թվում՝ 
առօրյա կյանքում: Օրինակ, մարդկանց առևանգումների ժամանակ 
նրանց հարազատներին կամ մերձավորներին ներկայացվում են ինչ-
որ բան կատարելու (հիմնականում փրկագին վճարելու) պահանջ: 
Ահաբեկչական և այլ հանցավոր խմբավորումները ևս կիրառում 
են առևանգում-վերջնագիր մեթոդը՝ պահանջելով փրկագին կամ 
ներկայացնելով տարբեր քաղաքական պահանջներ:

Ամենօրյա կյանքում ևս կիրառվում են վերջնագրեր տարբեր 
իրավիճակներում, ինչպիսիք են, օրինակ`

- առևտրային վեճերը – օրինակ` ապրանքի այսինչ 
գինը հաստատելու կամ գործարքը չեղյալ հայտարարելու 
պահանջը,

- աշխատանքային վեճերը – օրինակ` 
աշխատավարձի բարձրացման կամ աշխատանքային 

360

Նոտան դիվանագիտական 
հարաբերություններում մի 
պետության պաշտոնական դիմումն 
է մյուսին: Նոտայի միջոցով կարող է 
հայտարարվել իրավունք, բողոք որևէ 
պետության գործողությունների դեմ 
և այլն: Նոտան կարող է կրել նաև 
տեղեկատվական բնույթ:  

 Միջազգային հարաբերությունների 
ոլորտից ի՞նչ վերջնագրերի 
օրինակներ գիտեք:

Ո՞ր վերջնագրերն են արգելվում 
ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ:
ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն արգելում 
է սպառնալիք, ուժի գործադրում 
պարունակող վերջնագրերը:



պայմանների բարելավման պահանջը՝ հակառակ դեպքում 
գործադուլի անցնելու սպառնալիքով,

- ընտանեկան վեճերը – օրինակ` ինչ-
որ գործողությունը դադարեցնելու պահանջը՝ 
ամուսնալուծության սպառնալիքով:

Վերջնագրերը կարող են լինել իրավական և ոչ իրավական, 
սոցիալական տեսանկյունից ընդունելի և անընդունելի: 

Էթիկայի տեսանկյունից վերջնագիրն այսօր առավելապես 
բացասաբար է ընկալվում մարդկանց կողմից, հատկապես, եթե 
ուղեկցվում է շանտաժով: Այդուհանդերձ, մի շարք մասնագետներ 
գտնում են, որ վերջնագրերը «փոքր չարիքներ» են, որոնք շատ հաճախ 
կարողանում են կանխել ավելի «մեծ չարիքները»: 

Տե՛ս նաև Պատերազմ, Պատերազմի իրավունք, Հակամարտություն:

Վիզա
Վիզա լատիներեն visus - նայված 
բառից ծագած հասկացություն 
է: Ներկայումս վիզան ունի 
երկու իրավաբանական 
իմաստ: Առաջին, ընդհանուր 
իմաստով վիզա նշանակում 
է ինչ-որ պաշտոնական 
սուբյեկտի ստորագրություն 
իրավական փաստաթղթի վրա, 
որով այդ փաստաթուղթը համարվում է հաստատված, գրանցված 
կամ ստուգված: Օրինակ, ընկերության կամ կազմակերպության 
իրավախորհրդատուն հաստատում կամ մակագրում է ընկերության 
իրավական բովանդակություն ունեցող բոլոր փաստաթղթերը, 
ինչը նշանակում է, որ իրավական բովանդակության առումով այն 
ստուգված, օրինական է:

Վիզա եզրույթի երկրորդ իմաստն ունի արտաքին կամ միջպետական 
նշանակություն: Դա նշանակում է` անձի անձնագրում կամ անձնագրին 
փոխարինող այլ փաստաթղթում պաշտոնական նշում, որն այդ անձին 
իրավունք է տալիս` մուտք գործել վիզա տված պետության տարածք 
կամ անցնել նրա տարածքով: Այս իմաստով վիզան նշելու համար` 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունն օգտագործում 
է արտոնագիր եզրույթը: Որոշակի ժամկետի համար մուտքի կամ 
պետության տարածքով անցնելու արտոնագիր տալիս են պետության 
արտաքին հարաբերությունների մարմինները: 
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Շատ պետություններ անցել են առանց 
արտոնագրի (վիզայի) տեղաշարժման 
իրավունքի, օրինակ՝ Հայաստանի 
Հանրապետության ի և Ռուսաստանի 
Դաշնության միջև գործում է անձանց 
առանց վիզայի տեղաշարժման՝ 
մուտքի, ելքի, անցման (տրանզիտի) 
կարգը:

1. Ի՞նչ է «շենգենյան վիզան»: 
2. Բացի արտոնագրից կա նաև 
օտարերկրացու կացության իրավունք: 
Ի՞նչ է դա:

Օտարերկրացին արդյո՞ք ունի ազատ 
տեղաշարժվելու և բնակավայր 
ընտրելու իրավունք:
Ազատ տեղաշարժվելու և 
բնակավայր ընտրելու իրավունք 
ունի Հանրապետությունում 
օրինական հիմքերով գտնվող 
ամեն ոք, իսկ վերադառնալու 
իրավունք ունեն քաղաքացիները և 
Հանրապետությունում բնակվելու 
իրավունք ունեցողները: Օտարերկրյա 
քաղաքացին պարտավոր է ոչ ուշ, 
քան Հայաստանի Հանրապետություն 
մուտքի արտոնագրի կամ կացության 
ժամկետի լրանալը, հեռանալ 
Հայաստանի Հանրապետությունից:



Վճռաբեկ դատարան
Վճռաբեկ դատարանը բարձրագույն դատական մարմին է: Վճռաբեկ 
դատարանը բողոքի հիման վրա օրենքով նախատեսված դեպքերում 
և կարգով վերանայում է վերաքննիչ և վարչական դատարանների 
դատական ակտերը: Սակայն, ի տարբերություն վերաքննիչ 
դատարանի, վճռաբեկ դատարանը սահմանափակվում է հետևյալ 
հարցերի պարզաբանմամբ. արդյո±ք ճիշտ է կիրառվել օրենքը, և 
գործի քննության դատավարական կարգի խախտում թո±ւյլ է տրվել, 
թե` ոչ:

Վճռաբեկ դատարանի գործունեության նպատակն է ապահովել 
օրենքի միատեսակ կիրառությունը: Բարձրագույն մարմին 
արտահայտությունը չի ենթադրում կառավարչական ենթակայություն, 
այլ այն, որ այդ դատարանի կայացրած որոշումները վերջնական 
են` և առաջին ատյանի, և վերաքննիչ դատարանների  վճիռների, 
դատավճիռների և որոշումների վերաբերյալ:

Վճռաբեկ դատարանը կազմված է վճռաբեկ դատարանի նախագահից, 
պալատների նախագահներից և դատավորներից: Վճռաբեկ 
դատարանն ունի երկպալատանի կառուցվածք՝ ա) քրեական պալատ, 
բ) քաղաքացիական և վարչական պալատ: Վճռաբեկ դատարանի 
յուրաքանչյուր պալատ վճռաբեկության կարգով գործը քննում է իր 
իրավասության շրջանակներում, կոլեգիալ: Վճռաբեկ դատարանի 
նստավայրը գտնվում է Երևան քաղաքում, իսկ դատական տարածքը` 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է: 

          Տե՛ս նաև Արդարադատություն, Դատական ատյան, Դատական 
իշխանություն, Դատական համակարգ, Դատարան և դատավոր, 
Սահմանադրական դատարան, Վարչական դատարան, Վերաքննիչ 
դատարան, Վճռաբեկ դատարան:

Տարածաշրջան

Տարածաշրջանը (լատ. regio- երկիր, շրջան) կոնկրետ չափանիշների 
հիման վրա հարևան շրջաններից հստակ սահմանազատված տարածք 
է: Գոյություն ունեն «տարածաշրջան» հասկացության սահմանման մի 
քանի մեկնաբանություններ: 

Վարչատարածքային մոտեցման համաձայն, տարածաշրջանը 
որևէ կոնկրետ պետության վարչատարածքային միավոր է: 
Աշխարհագրական մոտեցմամբ տարածաշրջանը սահմանում 

362

Վճռաբեկ դատարանում բողոքարկելու 
իրավունք ունեն` ա) գործին 
մասնակցող անձինք, բ) գլխավոր 
դատախազը և նրա տեղակալներըª 
օրենքով նախատեսված դեպքերում: 
Անձը չի կարող դատական ակտերը 
բողոքարկել վճռաբեկ դատարանում, 
եթե նա վերաքննիչ դատարանում 
նույն հիմքերով չի բողոքարկել այդ 
ակտը: Բացառություն են կազմում 
այն ակտերը, որոնք վերաքննության 
կարգով բողոքարկման ենթակա չեն:

1. Ի՞նչ է օրենքի միատեսակ 
կիրառության ապահովումը: 
2. Ի՞նչ է դատարանի վերջնական 
որոշումը:

Ո՞ր դեպքերում է կարելի վճռաբեկ 
բողոք բերել:
Վճռաբեկ բողոք բերելու հիմքեր են. 
ա) գործին մասնակցող անձանց 
նյութական կամ դատավարական 
իրավունքների խախտումը, 
բ) նոր երևան եկած կամ նոր 
հանգամանքները: Հետևաբար, բողոք 
բերած անձը վճռաբեկ բողոքում պետք 
է նշի, թե օրենքի ո՞ր նորմերն են 
խախտվել կամ սխալ կիրառվել, կամ 
որո՞նք են նոր կամ նոր երևան եկած 
հանգամանքների հետևանքով գործի 
վերանայման հիմքերը:



են որպես երկրագնդի հողային մի հատված, որը շրջակա մյուս 
տարածքներից առանձնանում է ֆիզիկաաշխարհագրական մի շարք 
հատկանիշներով և նրանց հետ ունի աշխարհագրական սահմաններ 
(գետեր, լճեր, ծովեր, լեռնաշղթաներ և այլն):

Տնտեսագիտական մեկնաբանությամբ տարածաշրջանը պետության 
տարածքի մի մաս է, որտեղ տնտեսվարող սուբյեկտների միջև 
գոյություն ունի սոցիալ-տնտեսական միասնական ենթահամակարգ` 
արտաքին և ներքին միջավայրերի հետ իր կառուցվածքային կապերով:
Սոցիալ-քաղաքական առումով տարածաշրջանի սահմանման համար 
հիմք է հանդիսանում տվյալ տարածքի սոցիալական, տնտեսական, 
քաղաքական գործոնների միասնությունը: Այստեղ ներառվում են 
մի շարք բնութագրիչներ, ինչպիսիք են բնակչության էթնիկ կազմը, 
աշխատանքային ռեսուրսները, սոցիալական ենթակառուցվածքը, 
տարածքի զարգացման քաղաքական ասպեկտները, մշակութային 
գործոնները և այլն:

Տե՛ս նաև Շրջան, Համայնք:

Տեղական ինքնակառավարում
Տեղական ինքնակառավարումը քաղաքացիների կազմակերպման 
և գործունեության համակարգ է, որն ապահովում է բնակչության 
համար տեղական, համայնքային բնույթի հարցերի ինքնուրույն 
լուծում՝ առանց կենտրոնական, համապետական իշխանությունների 
մասնակցության: Դա իրագործվում է պետության կոնկրետ 
վարչատարածքային միավորի շրջանակներում և կարող է ունենալ 
մի քանի մակարդակներ՝ կախված պետության վարչատարածքային 
կազմակերպման ձևից (ունիտար, դաշնային, համադաշնային): 
Գոյություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մի քանի մոդելներ՝ 
անգլոսաքսոնական, մայրցամաքային-եվրոպական, խառը և այլն: 
Առավել լայն տարածքում են գտել տեղական ինքնակառավարման 
այն մոդելները, որոնք բնութագրվում են  կենտրոնական 
իշխանությունների և տեղական կառավարման մարմինների 
արդյունավետ, բալանսավորված փոխհարաբերություններով:

1995 թ. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 
ընդունումից սկսած՝ պետության հանրային կառավարման 
համակարգում պետական կառավարմանը զուգահեռ ստեղծվեց 
տեղական ինքնակառավարման համակարգը: Այստեղ տեղական 
ինքնակառավարումն իրականացվում է Սահմանադրության ու 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի, ինչպես նաև 
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Տեղական ինքնակառավարման մասին եվրոպական խարտիայի հիման 
վրա: Վերջինս Եվրոպայի խորհրդի միջազգային պայմանագրերից 
է: Այն պարտավորեցնում է ստորագրած պետություններին՝ 
ազգային օրենսդրությամբ ամրագրել և գործնականում ապահովել 
մունիցիպալ կազմավորումների քաղաքական, վարչական և 
ֆինանսական անկախությունն ապահովող իրավական նորմեր: 
Սահմանադրությունները ևս պետք է ամրագրեն տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) ինքնավարությունը: Այդ 
պայմանագրով մասնակից-պետությունները պետք է երաշխավորեն 
նաև սուբսիդիարության սկզբունքը. ՏԻՄ-երը պետք է ինքնուրույն 
տնօրինեն համայնքի բնակչության կարիքների բավարարմանն 
ուղղված հանրային ծառայությունների նշանակալի մասը, իսկ 
ծագած խնդիրները պետք է կարգավորվեն բնակչությանն առավել 
մոտ գտնվող կառավարման մակարդակում՝ ավելի բարձր կանգնած 
մարմիններին դիմելով միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում:

Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարում 
իրականացվում է միայն  համայնքների մակարդակով: Ըստ այդմ, 
յուրաքանչյուր քաղաքային կամ գյուղական համայնք բաղկացած է մեկ 
կամ մի քանի բնակավայրերից: ՏԻՄ-երն են համայնքի (քաղաքային 
կամ գյուղական) ղեկավարը (քաղաքապետ կամ գյուղապետ) 
և համայնքի ավագանին, որոնք օրենքով սահմանված կարգով 
ընտրվում են չորս տարի ժամկետով` ընդհանուր, հավասար, ուղղակի 
ընտրական իրավունքի հիման վրա` գաղտնի քվեարկությամբ: 
Համայնքի ավագանու անդամների թիվը պայմանավորված է 
համայնքի բնակչության թվով և կարող է կազմել 5-15 հոգի: 

ՏԻՄ-երի լիազորությունները բաղկացած են. 

ա. սեփական լիազորություններից, որոնք ֆինանսավորվում են 
տեղական՝ համայնքային բյուջեից, 

բ. պատվիրակված լիազորություններից, որոնք ֆինանսավորվում են 
պետական բյուջեից:

Հայաստանում կա 1000 բնակավայր, որոնք միավորված են 915 
համայնքներում`  49-ը քաղաքային,  866-ը` գյուղական: 

Տե՛ս նաև Համայնք, Պետության տարածք, Կառավարում, Եվրոպայի 
խորհուրդ:
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Հայաստանի Հանրապետության 
«Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» օրենքը հիմնված է Տեղական 
ինքնակառավարման մասին 
եվրոպական Խարտիայի վրա, որը 
Հայաստանի Հանրապետությունը 
վավերացրել է 2002 թ.:

Ի՞նչ կարգավիճակ ունի Երևանը և 
ինչպե՞ս է այնտեղ իրականացվում 
տեղական ինքնակառավարումը:

Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքային կառավարման 
նախարարություն, տե՛ս`http://www.
mta.gov.am 

Տեղական ինքնակառավարման մասին 
եվրոպական խարտիա, տե՛ս`http://
conventions.coe.int 



Տեղեկատվության ազատություն
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն` 
յուրաքանչյուր ոք ունի տեղեկատվության ազատության իրավունք: 
Մարդը կարող է ազատորեն փնտրել, ստանալ, տարածել 
տեղեկություններ, գաղափարներ` տեղեկատվության ցանկացած 
միջոցով (տպագիր, ցուցահանդես, ժողով, հանրահավաք և այլն)` 
անկախ պետական սահմաններից: Տեղեկատվությունը, որպես 
կանոն, բաց է, հանրամատչելի, հավաստի: Բացառություն է արված 
պետական գաղտնիքի համար: 

Տեղեկատվական ազատության յուրահատուկ դրսևորում է 
Սահմանադրությամբ երաշխավորված` մարդու բնապահպանական 
տեղեկատվության իրավունքը, համաձայն որի` պետական 
մարմինները և պաշտոնատար անձինք պարտավոր են մարդկանց և 
հասարակությանը տեղեկացնել էկոլոգիական իրավիճակի մասին, 
հատկապես, եթե այն վնասակար է առողջության համար: Այդպիսի 
տեղեկությունները թաքցնելու կամ դրանց տրամադրումը մերժելու 
համար` պաշտոնատար անձինք կրում են պատասխանատվություն: 
Տեղեկույթը մարդկանց հնարավորություն կտա ժամանակին 
ձեռնարկել իրենց առողջության, գույքի պաշտպանության 
միջոցառումներ:

Տե՛ս նաև Զանգվածային լրատվության միջոցներ, «Չորրորդ 
իշխանություն», Մամուլ, Տպագիր լրատվամիջոց: 

Տնային տնտեսություն

Տնային տնտեսությունները շուկայական տնտեսության 
մեջ որոշումների ընդունման գործընթացին մասնակցող 
3 խմբերից մեկն են հանդիսանում:  Մյուս երկուսն են 
ձեռնարկությունները և պետությունը: Այս երեք խմբերի 
համար որպես կոորդինացնող մեխանիզմ հանդիսանում է 
շուկայական տնտեսությունը, հատկապես ռեսուրսների և 
ապրանքների շուկաները: Ապրանքների և եկամուտների 
շրջանառության մեջ տնային տնտեսությունները մի 
կողմից հանդիսանում են որպես ռեսուրսների առաջարկ 
ապահովող (հող, աշխատուժ, կապիտալ), իսկ մյուս կողմից 
որպես պատրաստի վերջնական արտադրանքի նկատմամբ 
պահանաջարկ ներկայացնող: Տնային տնտեսությունների 
կողմից առաջարկվող ռեսուրսների գները ձևավորվում են 
ռեսուրսների շուկայում, իսկ ձեռնարկությունների կողմից 
առաջարկվող պատրաստի վերջնական արտադրանքի 
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Տեղեկույթը մշտապես փոփոխվող 
տեսական գիտելիք է և 
տարաբնույթ տեղեկություններ, 
այդ թվում՝ մարդկանց գործնական 
հմտությունները: Տեղեկույթն 
առաջադիմության գրավականն է: 
Քաղաքակրթության բարձրագույն 
աստիճանին հասնում է այն 
հասարակությունը, որն ունի 
ամենից որակով տեղեկույթը, մեծ 
ծավալով և արագ յուրացնում է այն՝ 
արդյունավետ կերպով օգտագործելով 
համամարդկային նպատակների 
իրականացման համար:

1.  Ի՞նչ է հասարակական կարծիքի 
մանիպուլյացիան:
2. Ի՞նչ է պետական գաղտնիքը:

Ո՞րն է տեղեկատվական ազատության 
դերը:
Տեղեկատվական թափանցիկությունը, 
բացախոսությունը, կառավարական 
քաղաքականության 
հրապարակայնությունը, մարդու 
տեղեկատվական իրավունքները 
երաշխիք են պետության 
տեղեկատվական մենաշնորհի և 
չափից դուրս գաղտնիության դեմ: 
Տեղեկույթը և տեղեկացվածությունը 
մեծ դեր են խաղում մարդու 
իրավունքների իրականացման 
գործում:



գները՝ ապրանքների շուկայում: Այսպիսով, տնային 
տնտեսությունները  հանդիսանում են տնտեսական 
ռեսուրսների սեփականատերերը (արտադրական 
գործոններ) և ապրանքների ու ծառայությունների 
հիմնական սպառողները։ Կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող աշխատուժի դիմաց որպես եկամուտ 
ստանում են աշխատավարձ։ Տնային տնտեսությունները 
վճարում են հարկեր պետությանը և  ստանում են անհրաժեշտ 
տրանսվերտներ, այնպիսիք, ինչպիսիք են կենսաթոշակը, 
գործազրկության նպաստը, կրթաթոշակը և այլն:

Տնտեսական համակարգ
Տնտեսական համակարգը հասարակության ներսում 
առկա արտադրության մեխանիզմների և սեփականության 
հարաբերությունների հիման վրա ձևավորվող գործընթացների 
ամբողջությունն է: Որպես կանոն, տնտեսական համակարգերում 
առաջնային դերակատարություն ունեն արտադրությունը, 
բաշխումը փոխանակումը և սպառումը միասին վերցրած: Բոլոր 
տնտեսական համակարգերում արտադրության համար անհրաժեշտ 
են տնտեսական ռեսուրսներ, իսկ տնտեսական գործունեության 
արդյունքները բաշխվում են, փոխանակվում և սպառվում: Միևնույն 
ժամանակ, տնտեսական համակարգերում կան նաև տարրեր, որոնք 
միմյանցից տարբերվում են: Դրանք են`

- սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները, 

- տնտեսական գործունեության կազմակերպական-
իրավական ձևերը,

- տնտեսվարման մեխանիզմը,

- մասնակիցների խրախուսման և մոտիվացման համակարգը,

- տնտեսական կապերը ձեռնարկությունների և 
կազմակերպությունների միջև:

Տնտեսական համակարգերի տիպերից են ավանդականը, որը 
գոյություն ունի համեմատաբար թույլ զարգացած երկրներում, 
հենվում է հետամնաց տեխնոլոգիաների, ձեռքի աշխատանքի վրա, 
վարչահրամայականը, որի դեպքում հանրային սեփականությունը 
տարածվում է բոլոր տնտեսական ռեսուրսների վրա, տնտեսական 
համակարգը գերբյուրոկրատիզացվում է, խառը տնտեսությունը, որի 
դեպքում և՛ պետությունը, և՛ մասնավոր սեկտորը կարևոր դեր են 
խաղում արտադրական գործընթացում:
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Տե՛ս նաև Տնտեսություն, Տնտեսական քաղաքականություն, 
Վարչահրամայական (պլանային) տնտեսություն:

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողով
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նպատակն է՝ 
պաշտպանել և խրախուսել ազատ տնտեսական մրցակցությունը, 
ապահովել բարեխիղճ մրցակցության համար անհրաժեշտ միջավայր, 
նպաստել ձեռնարկատիրության զարգացմանը և սպառողների 
շահերի պաշտպանությանը Հայաստանի Հանրապետությունում: 
       Հանձնաժողովի խնդիրներն են՝

ձեռնարկատիրության զարգացման և սպառողների շահերի 
պաշտպանության նպատակով ազատ տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանումը և խրախուսումը,

•	 բարեխիղճ մրցակցության համար անհրաժեշտ միջավայրի 
ապահովումը,

•	 հակամրցակցային գործունեության կանխարգելումը, 
սահմանափակումը և նախազգուշացումը,

•	 տնտեսական մրցակցության պաշտպանության նկատմամբ 
վերահսկողությունը:

Հանձնաժողովը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
բնագավառում պետական քաղաքականություն իրականացնող 
մարմինն է:

Օրենքով սահմանված խնդիրները և գործառույթներն իրականացնելիս 
Հանձնաժողովն անկախ է պետական այլ մարմիններից:

Տե՛ս նաև Մրցակցություն:

Տնտեսական քաղաքականություն
Տնտեսական քաղաքականությունը տնտեսական միջոցառումների 
համակարգ է, որն իրականացվում է պետության կողմից՝ հիմնվելով 
պետության և հասարակության շահերի վրա: Այլ հավասար 
պայմաններում երկրի տնտեսական քաղաքականության վրա 
շատ գործոններ կարող են ազդել, օրինակ` դրա զբաղեցրած 
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աշխարհագրական դիրքը, բնակչության թվաքանակը, տնտեսության 
զարգացման աստիճանը, մշակութային առանձնահատկությունները 
և այլն: Ընդհանուր առմամբ ցանկացած երկրի կողմից իրականացվող 
տնտեսական քաղաքականությունը կարելի է բաժանել երկու մեծ 
խմբի՝ ազատական և հովանավորչական: Այս երկու մոտեցումներն էլ 
ունեն իրենց կիրառման արդարացումները և քննադատությունները: 
Համաշխարհային տնտեսության մեջ ամբողջովին ազատական 
տնտեսություն գոյություն չունի: Միևնույն ժամանակ, Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո համաշխարհային 
տնտեսության մեջ նկատվում է երկրների ազատականացման 
մակարդակների ավելացում: Այս համատեքստում կարող ենք նշել, 
որ երկրի տնտեսական քաղաքականությունը կարող է փոփոխվել 
արտաքին գործոններից կախված, օրինակ` գլոբալացումը շատ զգալի 
ազդեցություն կարող է ունենալ փոքր զարգացող երկրի տնտեսական 
քաղաքականության որոշման վրա:  Սովորաբար զարգացող երկրների 
տնտեսական քաղաքականությունը շատ ավելի հովանավորչական է, 
իսկ զարգացած երկրներինը` ազատական:

Տե՛ս նաև Տնտեսություն, Տնտեսական համակարգ, Տնային 
տնտեսություն:

Տնտեսություն
Տնտեսությունն արտադրական հարաբերությունների 
ամբողջություն է, որը համապատասխանում է արտադրական 
ուժերի զարգացման որոշակի մակարդակի: Տնտեսության 
մեջ առանցքային տեղ ու դեր ունի սեփականության ձևը, 
այսինքն` տնտեսության մեջ առկա է պետական, թե մասնավոր 
սեփականություն: Տնտեսության վրա մեծ ազդեցություն 
է ունենում քաղաքականությունը, որի բաղկացուցիչ 
մասն է կազմում տնտեսական քաղաքականությունը: 
Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական քաղաքականությունը 
որոշվում է ելնելով դրա սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
առանձնահատկություններից: Տնտեսության ոլորտներն 
են` գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերությունը 
և ծառայությունների ոլորտը: Զարգացող երկրների 
տնտեսության մեջ առավել մեծ բաժին է զբաղեցնում 
գյուղատնտեսությունը և արդյունաբերությունը, իսկ 
զարգացած երկրների տնտեսության մեջ՝ ծառայությունների 
ոլորտը: Այստեղ հարկ է նաև նշել, որ զարգացող և զարգացած 
երկրների տնտեսությունները համեմատելիս` պետք է հաշվի 
առնել այն հանգամանքը, որ այլ հավասար պայմաններում 
զարգացող երկրների տնտեսությունը հիմնվում է հումքային 
ապրանքների արտահանումից ստացվող միջոցների վրա, 
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իսկ զարգացած երկրների տնտեսությունը հիմնվում է 
պատրաստի վերջնական ապրանքների և ծառայությունների 
ոլորտի արտահանման վրա:

Տե՛ս նաև Վարչահրամայական տնտեսություն, Տնային 
տնտեսություն, Տնտեսական քաղաքականություն, 
Տնտեսական համակարգ:

Տպագիր լրատվամիջոց
Տպագիր լրատվամիջոցը ԶԼՄ-ի տարատեսակ 
է, որն, ի տարբերություն հաղորդակցվող 
(հեռուստատեսություն, ռադիո) և էլեկտրոնային 
(ինտերնետ) հաղորդակցության միջոցների, 
տարածվում է տպագիր տարբերակով:  Տպագիր 
մամուլը ներառում է բոլոր թերթերը, լրագրերը, 
տեղեկագրերը, բուկլետները, գրքույկները, 
ամսագրերը, պարբերականները և այլ տպագիր 
հրատարակություններ: Դրանք տպագրվում 
և տարածվում են կա՛մ միանգամյա, կա՛մ 
որոշակի պարբերականությամբ: Տպագիր 
մամուլը և հատկապես թերթերն ու ամսագրերը 
լինում են նաև մասնագիտացված. դրանց 
բովանդակությունն ունի որոշակի ուղղվածություն (սպորտային, 
մշակութային, քաղաքական, տնտեսական, ժամանցային, 
մանկական, կրոնական, գիտական և այլն): Դրանց թողարկման 
պարբերականությունը տարբեր է՝ սկսած որոշ թերթերի ամենօրյա 
հրատարակությունից (օրաթերթ)` վերջացրած տարեկան կամ մի 
քանի տարին մեկ հրատարակությունները: Տպագիր մամուլի հետ 
սերտորեն կապված է «տպաքանակ» հասկացությունը, որը մամուլի 
տվյալ միավորի միանգամյա տպագրվող քանակն է: Տպաքանակը ևս 
աչքի է ընկնում բազմազանությամբ և կախված է թե՛ տվյալ մամուլի 
նկատմամբ հասարակական պահանջարկից, լսարանի մեծությունից, 
թե՛ մամուլի խմբագրության ֆինանսական կարողություններից: 

Համաշխարհայնացմանը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացմանը զուգահեռ՝ տպագիր մամուլի որոշ տեսակներ, որոնք 
նախկինում առկա էին միայն կոնկրետ պետության տարածքում 
և միայն տպագիր օրինակով, այսօր հասանելի են աշխարհի 
տարբեր հատվածներում և ոչ միայն տպագիր, այլև էլեկտրոնային 
(ինտերնետային) տարբերակով:

Տե՛ս նաև Զանգվածային լրատվության միջոցներ, «Չորրորդ 
իշխանություն», Մամուլ:
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Տպագիր մամուլը, ինչպես և ԶԼՄ-
ների այլ տեսակներ, կարող են 
լինել մասնավոր կամ պետական, 
կուսակցական կամ ոչ կուսակցական: 
Շատ երկրներում տարածված են 
նաև գաղափարախոսական կոնկրետ 
ուղղվածություն ունեցող թերթերն ու 
ամսագրերը:



Տվյալների պաշտպանություն
Տեղեկատվության  տեխնոլոգիաների զարգացման 
ներկայիս մակարդակն  անհրաժեշտ է դարձրել տվյալների 
անվտանգության ապահովումը: Անձնական տվյալների 
գաղտնիությունը, դրանց նկատմամբ չսանկցիավորված 
մուտքը, օգտագործելը և փոփոխությունը բացառելուն ուղղված 
քաղաքականությունը տեղեկատվական անվտանգության 
խնդիրներից մեկն է, որն իրականացվում է տվյալների 
պաշտպանության միջոցով: Որպես պահպանվող տեղեկություն 
կարող են հանդես գալ բազմապիսի տվյալներ՝ անձնական–
անձնագրային, բանկային հաշվեհամարներ, համակարգչային-
համացանցային համակարգերի մուտքի, փաստաթղթային-
պայմանագրային  և այլ տվյալներ:

Տեղեկության   պաշտպանությունը պահպանվող տեղեկության 
նկատմամբ չթույլատրված մուտքի, արտահոսքի և 
օգտագործման կանխարգելումն է, չվավերացված  և 
չկանխատեսված ազդեցություններն այդ տեղեկության վրա, 
ինչպես նաև տեղեկության  անվերահսկելի տարածումը 
կանխող գործողություն է: Այդ նպատակին է ծառայում  
տեղեկատվության պահպանության համակարգը: Այն 
տարատեսակ մարմինների, նրանց կողմից օգտագործվող 
տեխնիկական միջոցների, տեղեկության  պահպանության 
կազմակերպչական-կարգադրական և  նորմատիվային 
փաստաթղթերի  ամբողջություն է:

Տրիբունալ
Տրիբունալ լատիներեն բառը թարգմանվում է` դատարան: Տրիբունալ 
անվանումը որոշ երկրներում օգտագործվում է դատարանների 
ինչ-որ տեսակ նշելու համար, օրինակ, Ֆրանսիայում՝ վարչական 
տրիբունալները, ՌԴ-ում՝ զինվորական տրիբունալները: 

Տրիբունալներ են կոչվում նաև միջազգային ոլորտում հատուկ 
ստեղծված և գործող դատարանները: Դրանք հիմնադրվում են 
միջազգային հանցագործություններ կատարած ֆիզիկական անձանց 
և պետությունների գործերը քննելու համար: Հայտնի են Նյուրնբերգյան 
զինվորական տրիբունալը, որը գործել է 1945 թ-ից, Հեռավոր Արևելյան 
զինվորական տրիբունալը, որը ստեղծվել է 1946 թ-ին: 

1993 թ. ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը ստեղծեց Հաագայի 
միջազգային տրիբունալը՝ նախկին Հարավսլավիայի տարածքում 
միջազգային մարդասիրական իրավունքի լուրջ խախտումների 
համար պատասխանատու անձանց դատական հետապնդման 
նպատակով:         370

1993 թ. Հայաստանում ևս ստեղծվել են 
ռազմահեղափոխական տրիբունալներ 
անվանումներով դատարաններ՝ 
Էջմիածնում, Երևանում, Դիլիջանում: 
Դրանք արտակարգ դատարաններ 
էին, որոնք վերացվեցին Առաջին 
հանրապետության կայացմանը 
զուգընթաց: 

Ի՞նչի համար էր ստեղծվել Հեռավոր 
Արևելյան զինվորական տրիբունալը:

Ի՞նչ է Ռուանդայի միջազգային 
տրիբունալը:
1995 թ. Ռուանդայում իրականացված 
ցեղասպանության և մարդասիրական 
իրավունքի ոլորտում կատարված 
այլ հանցագործություններով 
արդարադատության իրականացման 
համար ստեղծվեց միջազգային 
քրեական տրիբունալ՝ ՄԱԿ-ի 
Անվտանգության խորհրդի ընդունած 
կանոնադրության հիման վրա:



Տե՛ս նաև Միջազգային քրեական դատարան, Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարան, Դատական համակարգ:

Տուրք
Տուրքն օրենքով սահմանված դրամական գումար է, որը գանձում է 
պետական լիազորված մարմինը կամ կազմակերպությունը որոշակի 
գործողություններ կատարելու (օրինակ` անձնագիր տալու) կամ 
իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր տալու 
համար, օրինակ՝ ամուսնությունը կամ ծնունդը գրանցելու և այլն: 

Տուրքը կարող է լինել դատական, մաքսային, արտոնագրային, 
նոտարական և այլն: Տուրքերը պետական բյուջեի կարևոր 
աղբյուրներից են: Տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ մուծելը 
յուրաքանչյուրիս սահմանադրական պարտականությունն է: 

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական մարմինների 
ծառայությունների և գործողությունների համար գանձվող պետական 
տուրքերի չափերը սահմանվում են «Պետական տուրքի մասին» 
օրենքով: 

Տե՛ս նաև Հարկ:

Ցեղասպանություն
Ցեղասպանությունը միջազգային հանցագործություն է, որն 
արտահայտվում է բնակչության առանձին ազգային, էթնիկական, 
ռասայական, կրոնական խմբերի ոչնչացմամբ` ռասայական, 
ազգային, կրոնական, քաղաքական կամ այլ դրդապատճառներով: 
Ցեղասպանությունը բնորոշվում է որպես հանցագործություն, որը 
կատարվում է ինչ-որ ազգային, էթնիկական, ռասայական կամ 
կրոնական խմբի` որպես այդպիսին, լրիվ կամ մասնակի ոչնչացնելու 
նպատակով, հետևյալ գործողություններով.

ա) թվարկված խմբերի անդամների սպանությունը,

բ) թվարկված խմբերի անդամներին լուրջ մարմնական վնասվածքներ 
և մտավոր քայքայում պատճառելը,

գ) թվարկված խմբերի համար այնպիսի կենսական պայմանների 
կանխամտածված ստեղծումը, որոնք հաշվարկված են նրանց լրիվ 
կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացման համար,
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Հայաստանում քաղաքային և 
գյուղական համայնքները կարող 
են սահմանել իրենց բնակիչներից 
գանձվող հարկեր և տուրքեր, ինչպես 
նաև` իրենց կողմից մատուցվող 
ծառայությունների դիմաց գանձվող 
վճարներ: Դրանք կուտակվում 
են համայնքի բյուջե` համայնքի 
կարիքները բավարարելու համար: 

 Պետական բյուջեի ուրիշ ի՞նչ 
աղբյուրներ գիտեք:

Ի՞նչ է այլ պարտադիր վճարը:
Այլ պարտադիր վճարը օրենքով 
սահմանված չափով վճարվող գումար 
է: Այդպիսին է, օրինակ՝ սոցիալական 
վճարը, որը պարտավոր են վճարել 
անհատները, իրավաբանական 
անձինք՝ պետական սոցիալական 
ապահովագրության ծրագրերի 
ֆինանսավորման նպատակով:

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտե, 
տե՛ս` http://www.petekamutner.am 
Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային ծառայություն, տե՛ս՝ http://
www.taxservice.am

Հայերի նկատմամբ ցեղասպանություն 
իրականացրել են Օսմանյան 
Թուրքիան և երիտթուրքերը 
19-20-րդ դարերում: Երկրորդ 
աշխարհամարտում հիտլերյան 
Գերմանիան ևս իրականացրեց 
ցեղասպանություն: 1949 թ. 
ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեան 
ընդունեց Ցեղասպանություն 
հանցագործությունը կանխելու և 
դրա համար պատժելու կոնվենցիան՝ 
հաշվի առնելով պատմության 
դասերը:

1. Ի՞նչ է սպիտակ ցեղասպանությունը: 
2. Ովքե՞ր էին յանիչարները 
Օսմանյան Թուրքիայում:

Ցեղասպանության նկատմամբ 
արդյո՞ք կիրառվում է վաղեմության 
ժամկետ: 
Ցեղասպանություն հանցագործության 
նկատմամբ վաղեմության ժամկետ չի 
կիրառվում:

Տես` www.genocide-museum.am



դ) այդ խմբերում ծնելիության կանխմանն ուղղված միջոցների 
ձեռնարկումը,

ե) երեխաներին մեկ խմբից բռնի մյուս խմբին հանձնելը:

Ուղղիչ հիմնարկ

Որոշակի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկման դատապարտված 
հանցագործները պատիժը կրում են ուղղիչ հիմնարկներում՝ հատուկ 
մասնագիտացված պետական կառույցներում, որոնք գործում 
են օրենքի հիման վրա: Ուղղիչ հիմնարկները պարիսպներով 
և փշալարերով շրջապատված և շրջապատից մեկուսացված 
տարածքներ են, որոնց սահմանների արտաքին պահպանությունն 
իրականացնում է հատուկ ստորաբաժանումը:

Ուղղիչ հիմնարկները, ըստ ազատազրկման դատապարտվածի 
մեկուսացվածության աստիճանների` լինում են բաց, կիսաբաց, 
կիսափակ, փակ և բուժական: Ուղղիչ հիմնարկների այս տեսակներն 
իրարից տարբերվում են դատապարտյալների շրջանակով, նրանց 
մեկուսացվածության աստիճանով, պատժի կրման պայմաններով: 
Օրինակ, ամենախիստ պայմանները գործում են փակ ուղղիչ 
հիմնարկում, որտեղ դատապարտյալները պահվում են մինչև չորս 
մարդու համար նախատեսված մեկուսացված խցերում: 

Տե՛ս նաև Ազատությունից զրկելը, Հանցագործություն, Մեղադրանք, 
Քրեական օրենսգիրք:
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V-XIV դդ. Հայաստանում 
որպես ազատազրկման վայրեր 
օգտագործում էին բերդերը, 
որոնցում այդ նպատակով կային 
հատուկ խցեր կամ, հատուկ փոսեր, 
կամ երկաթե վանդակներ: Խցերն 
իրենց պայմաններով տարբեր 
էին՝ նկուղային (խոնավ, մութ) և 
վերգետնյա (չոր, լուսավոր): Արդի 
որոշ երկրներում ուղղիչ հիմնարկների 
հատուկ տեսակ են բանտերը:

1.  Ի՞նչ են պատժի կրման 
պայմանները:
2. Հայոց պատմությունից ի՞նչ 
նշանավոր բանտեր գիտեք:

Որո՞նք են ուղղիչ հիմնարկների 
խնդիրները:
Ուղղիչ հիմնարկների խնդիրն է 
ազատազրկում քրեական պատժի 
կատարումը, այդ ընթացքում 
պատժի կրման կանոնակարգի 
պահպանումը, դատապարտյալների 
ուղղումը՝ համապատասխան 
միջոցների օգտագործմամբ: Այդ 
ընթացքում պետք է պահպանվեն 
դատապարտյալների` օրենքով 
սահմանված իրավունքներն ու 
ազատությունները:

Հայաստանի Հանրապետության 
քրեակատարողական հիմնարկների 
մասին տե՛ս http://www.moj.am



Ուտոպիա

Ուտոպիան (հին հունարեն` τοπος-տեղ, ου-τοπος – տեղ, որը 
գոյություն չունի, ցնորք, ցնորապաշտություն) գեղարվեստական 
գրականության ժանր է, որը մոտ է գիտական ֆանտաստիկային և 
բնութագրում է մարդկային համակեցության իդեալական մոդելը: 
Ուտոպիան հասարակության կառուցվածքի կատարելության իդեալ 
է, և, թերևս, գործնականում անիրականալի: Այն նաև գիտական  
ստեղծագործություն է, որը բնութագրում է հասարակության 
իդեալական կառուցվածքը: Ժանրի անվանումը ծագում է 16-րդ դարի 
անգլիացի մտածող Թոմաս Մորի «Ոսկե գրքույկ, նույնքան կարևոր, 
որքան էլ ծիծաղաշարժ` պետության լավագույն կազմակերպման 
և նոր կղզի Ուտոպիայի մասին» գրքից, որում «Ուտոպիան» միայն 
կղզու անվանումն է: Թ. Մորի կարծիքով, ուտոպիան հասարակության 
անհաս ու անիրականանալի երազանք է: Իսկ առաջին անգամ այդ 
բառը «կատարյալ հասարակության մոդել» իմաստով հանդիպում 
է անգլիացի հոգևորական Սեմյուել Պերչեսի «Ուխտագնացություն» 
(1613 թ.) ճանապարհորդությունների գրքում: Այնտեղ էլ հենց առաջին 
անգամ օգտագործվում է «ուտոպիական» (utopian) ածականը:

Չնայած տերմինի շրջանառության մեջ ուշ մտնելուն` 
արևմտյան գրականության մեջ առաջին ուտոպիան 
համարվում է Պլատոնի «Պետություն» երկխոսության 
մեջ կատարյալ հասարակության մոդելը: Բացի այդ, 
ուտոպիական մոտիվներ գոյություն ունեն գրեթե բոլոր 
ժողովուրդների առասպելներում:
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Փախստականների կարգավիճակի մասին ժնևյան 
կոնվենցիա (Ժնևյան կոնվենցիա)
Փախստականների կարգավիճակի մասին ժնևյան կոնվենցիան 
(Կոնվենցիա) միջազգային պայմանագիր է, որն ընդունվել է 1951 
թ. հուլիսին Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում անցկացված լիազոր 
ներկայացուցիչների համաժողովում, որը գումարվել էր ՄԱԿ 
Գլխավոր Ասամբլեայի 1950 թ. դեկտեմբերի 14-ի 429 (V) բանաձևի 
համաձայն: Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 1954 թ. ապրիլի 22-ին:

Կոնվենցիայով տրվում է «փախստական» հասկացության 
սահմանումը և սահմանում այն ընդհանուր հիմքերը, որոնցով 
մարդուն տրվում է փախստականի կարգավիճակ: Կոնվենցիան 
արգելում է որևէ տեսակի խտրականություն փախստականների 
նկատմամբ: Իրավունքների մի մասից փախստականներն օգտվում 
են ընդունող, փախստականի կարգավիճակ տվող պետության 
քաղաքացիներին համահավասար, իսկ մյուս մասից նրանք օգտվում 
են նույն կարգով, ինչ՝ օտարերկրացիները: Կոնվենցիան թույլ է տալիս`  
պետական անվտանգության նկատառումներով` փախստականի 
վտարում, սակայն արգելում է նրան վերադարձնել այն երկիր, 
որտեղից նա փախել է՝ զգուշանալով հնարավոր հետապնդումներից 
կամ հալածանքներից:

2011 թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ ՄԱԿ 193 անդամ-պետություններից 
Կոնվենցիային և 1967 թ. նրա Արձանագրությանը միացել են 147-
ը: Հայաստանի Հանրապետության համար Կոնվենցիան ու կից 
Արձանագրությունն ուժի մեջ են մտել 1993 թ. հոկտեմբերի 4-ից:

Փախստականների կարգավիճակի վերաբերյալ 
1951 թ. կոնվենցիա

Գոյություն ունեն մի շարք միջազգային 
փաստաթղթեր, որոնցում ամրագրված 
են փախստականներին վերաբերող 
հիմնական նորմերը: Հիմնականը 1951 
թ. Փախստականների կարգավիճակի 
վերաբերյալ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան է, 
որի առաջին հոդվածում սահմանվում 
է «փախստական» հասկացությունը: 
Կոնվենցիայի ուժը տարածվում էր միայն 
այն անձանց վրա, որոնք փախստական 
էին դարձել մինչև 1951 թ. հունվարի 1-ը 
տեղի ունեցած իրադարձությունների 
հետևանքով: Գաղութային համակարգի 
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Փախստականների կարգավիճակի 
մասին ժնևյան կոնվենցիան հայերեն, 
տե’ս` http://www.smsmta.am/?id=929

Փախստական է այն անձը, ով 
ցեղի, կրոնի, ազգության, որոշակի 
ընկերային խմբի պատկանելու կամ 
քաղաքական կարծիքի պատճառով` 
հալածանքի հիմնավորված երկյուղ 
կրելու կապակցությամբ` գտնվում է 
իր քաղաքացիության երկրից դուրս և 
անկարող է, կամ այդպիսի երկյուղի 
պատճառով, հրաժարվում է օգտվել 
այդ երկրի պաշտպանությունից, կամ 
նա, ով չունենալով քաղաքացիություն 
և նման պատահարների հետևանքով 
գտնվելով իր նախկին բնակավայրից 
դուրս` անկարող է, կամ այդպիսի 
երկյուղի պատճառով հրաժարվում է 
այնտեղ վերադառնալ:

1. Ի՞նչ նշանակություն ունեն 
իրավաբանորեն ամրագրվող 
հասկացությունները (բնորոշումները) 
իրավական կարգավորման գործում:
2. Կա՞ն Հայաստանում բնակվող 
փախստականներ, ովքե՞ր են 
նրանք: 

Ո՞րն է փախստականի և միգրանտի 
տարբերությունը:
Փախստականները 
տարբերվում են կամավոր այլ 
երկիր տեղափոխվածներից՝ 
միգրանտներից, որոնք 
սեփական երկիրը լքելու 
որոշումն ընդունել են անձնական 
նպատակահարմարությունից 
ելնելով, առանց արտաքին 
ստիպողական գործոնների 
ազդեցության:



փլուզման հետևանքով` աշխարհում առաջացավ փախստականների 
նոր հոսք: Նրանք ունեին օգնության կարիք: 1967 թ. ընդունվեց 
փախստականների կարգավիճակին նվիրված արձանագրությունը, 
որը կոնվենցիայի գործողությունը տարածեց նաև 1951 թ. հունվարի 
1-ից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով 
փախստական դարձած անձանց վրա: 

1951 թ. կոնվենցիան սահմանում է փախստականների հետ 
վարվելակերպի հիմնական նորմերը, ինչպես նաև ամրագրում է 
նրանց հիմնական իրավունքները. դատական պաշտպանության, 
կրթության, բնակարանի, սոցիալական ապահովության, 
տեղաշարժի ազատության և այլն: Հայաստանում 1999 թ. ընդունվել է 
«Փախստականների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: 

Փաստաբան
Յուրաքանչյուր ոք ունի իրավաբանական օգնություն ստանալու 
իրավունք: Քանի որ իրավական հարցերում ամեն ոք չէ, որ կարող է 
կողմնորոշվել, որովհետև դա իմացության հատուկ ոլորտ է, մարդը 
պետք է հնարավորություն ունենա ստանալու իրավաբանական 
օգնություն, այսինքն՝ նա կարող է դիմել համապատասխան 
մասնագետի՝ փաստաբանին` իրավական խորհրդատվության 
համար: 

Փաստաբան է համարվում այն անձը, ով օրենքով սահմանված կարգով 
ստացել է փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու 
արտոնագիր, փաստաբանների պալատի անդամ է և տվել է երդում: 
Փաստաբանն իրավական հարցերով անկախ խորհրդատու է, որն 
իրավունք ունի օրենքներով սահմանված կարգով ներկայացնելու 
կամ պաշտպանելու ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 
շահերը, ինչպես նաև ներկայացնելու վստահորդի շահերը պետական 
և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ոչ պետական 
մարմիններում և կազմակերպություններում: 

Հայաստանում փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունք ունեցող անձը պարտավոր է դառնալ փաստաբանների 
պալատի անդամ, որովհետև փաստաբանական գործունեության 
արտոնագիրը տալիս է միայն այդ պալատը: 

Տե՛ս նաև Իրավաբանական օգնության իրավունք:
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Փաստաբանի արտոնագիր տրվում 
է անձին, որն ունի բարձրագույն 
իրավագիտական կրթություն կամ 
իրավաբանի մասնագիտությամբ 
գիտական աստիճան և իրավաբանի 
առնվազն երկու տարվա 
աշխատանքային ստաժ, հանձնել է 
որակավորման քննություն և ստացել 
համապատասխան վկայագիր: 

 Ո՞վ կարող է ստանալ փաստաբանի 
արտոնագիր` առանց որակավորման 
քննություն հանձնելու: 

Ո՞րն է իրավաբանական օգնության 
իրավունքի երաշխիքը:
Անձի իրավաբանական 
օգնության իրավունքի երաշխիքը 
պետությունից անկախ գործող 
փաստաբանական ծառայությունն 
է: Այն արհեստավարժորեն 
փաստաբանական վճարովի 
գործունեությամբ զբաղվող անձանց 
կամավոր միություն է:

Հայաստանի Հանրապետության 
փաստաբանների պալատ, տե՛ս` 
http://www.pastaban.am



Փող
Փողը հանդես է գալիս մետաղադրամների և թղթադրամների 

տեսքով: Փողի առանձնահատկությունը դրսևորվում է նրա 
ֆունկցիաների միջոցով: Փողի առաջին ֆունկցիան 

կայանում է նրանում, որ առք ու վաճառքի ժամանակ 
փողը հանդիսանում է որպես ապրանքների 

արժեքի չափ: Ապրանքի արժեքն արտահայտված 
փողով` հանդիսանում է ապրանքի գինը, իսկ 
վերջինս որոշվում է շուկայում առաջարկի 
և պահանջարկի հարաբերակցությամբ:  
Փողը այս իմաստով հանդիսանում է 
համընդհանուր համարժեք, քանի որ նրա 
միջոցով հնարավոր է չափել և որոշել 
մյուս բոլոր ապրանքների արժեքը: Փողի 
երկրորդ ֆունկցիան կայանում է նրանում, 
որ այն շրջանառության միջոց է:  Փողը 

նաև հանդիսանում է վճարամիջոց և որպես 
կուտակման առարկա: Փողը կարևորվում է 

նաև նրանով, որ հանդիսանում է հարստության 
չափանիշ: Այսպես, տնտեսագիտության առաջին 

դպրոցի ներկայացուցիչները` մերկանտիլիստները 
գտնում էին, որ երկրի հարստության հիմքում ընկած 

է ոսկու և արծաթի կուտակումը: Ոսկու և արծաթի 
կուտակման համար ցանկացած երկրի տնտեսություն 

պետք է խթանի արտահանումը և սահմանափակի ներմուծումը: 
Փողի քանակը տնտեսության մեջ որոշում է Կենտրոնական բանկը: 
Այլ հավասար պայմաններում տնտեսության մեջ փողի քանակի 
ավելացումը բերում է ինֆլյացիայի (գնաճ): 

Տե՛ս նաև Ինֆլյացիա, Դեֆլյացիա, Էմիսիա:

Փոխզիջում (կոմպրոմիս)
Փոխզիջում (կոմպրոմիս) հասկացությունը ծագել է լատիներեն 
compromise - փոխադարձ խոստում բառից։ Հայերեն համարժեքը 
փոխզիջում բառն է։ Փոխզիջման հիմքում ընկած է բախումը 
(կոնֆլիկտը), հակադրությունը, իսկ փոխզիջումը նվաճելու միջոցը 
երկխոսությունն ու բանակցությունն է։ 

Բախումները և հակադրությունները գրեթե միշտ վերածվում են 
անվերջանալի սթրեսների և այլ անախորժությունների։ Հետևաբար, 
ճիշտ է բախումն արագ հարթելը, լուծելը։ Բախումների լուծման ձևերից 
է բանակցությունը։ Բախումների ընթացքում կողմերը կարող են 
ընտրել ագրեսիվ ոճ, ինչը ենթադրում է միայն մեկ կողմի հաղթանակը։ 
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Փոխզիջման համար շատ կարևոր 
է համագործակցությունը, սե-
փա կա նին հաս նե լու ձգտումը՝ 
հաշ վի առ նե լով ու րի շի շա հե րը։ 
Համագործակցության նպատակն 
է՝ գտնել եր կու կող մե րին բա վա րա-
րող լու ծում։ Շատ կարևոր է բախման 
կողմերի վարքը՝ հաշ վի առ նել դի մա-
ցի նի ցան կութ յուն նե րը, պա հանջ նե-
րը և կար ծիք նե րը, ընդ դի մա խո սին 
լսե լու և նրա տե սա կե տը հաս կա նա լու 
ցան կութ յունը, խնդրի համ բե րա տար 
քննար կումը և այլն։ 

1. Ի՞նչ է նշանակում բախման 
ագրեսիվ ոճ։
2. Ի՞նչպես եք դուք պահում ձեզ 
բախման ընթացքում։ 

Ի՞նչ է բախումը (կոնֆլիկտը)։

 Կյան քի ըն թաց քում մարդիկ 
երբեմն դառ նում են բախման կողմ։ 
Դրանից խու սա փելն անհ նա րին է։ 
Բախումները ե ղել և միշտ էլ լի նե լու 
են, քա նի դեռ մարդ կանց մոտ կան 
տար բեր կար ծիք ներ և մո տե ցումն եր 
միևնույն երևույ թի, խնդրի նկատ-
մամբ։ Բախումը շա հե րի բա վա րար-
ման հետ առնչ վող (կամ շա հե րի) 
հակադրություն է։



Սակայն կա նաև համագործակցության դիրքորոշմամբ ոճը, որը 
ենթադրում է բանակցությունների միջոցով փոխզիջումային լուծում 
գտնելը։ Այսպիսով, փոխզիջումը նշանակում է երկու հակամարտող 
կողմերի՝ իշխանությունների, ուժերի, խմբերի, պետությունների, 
մարդկանց միջև կայացված համաձայնություն, որում երկու կողմերն 
էլ գնում են փոխադարձ, երկուստեք զիջումների։ Փոխզիջման 
արդյունքում գտնված լուծումը բավարարում է հակամարտող երկու 
կողմերին։

Փոքրամասնություն
Փոքրամասնությունը որևէ 
հատկանիշով (սոցիալական, 
մշակութային, էթնիկական) 
բնակչության ընդհանուր 
կազմից տարբերվող և դրա 
մեջ, որպես կանոն, փոքր 
թվակազմ ունեցող խումբ 
է, որի ներկայացուցիչները 
չունեն գերակայող դիրքեր 
հասարակության մեջ: 
Փ ո ք ր ա մ ա ս ն ո ւ թ յ ա ն 

սահմանման կարևոր բաղադրիչը սուբորդինացիան է, որն առկա 
է փոքրամասնության և մեծամասնության ներկայացուցիչների 
փոխհարաբերություններում հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում: Սակայն կան դեպքեր, երբ հասարակության մեջ 
գերիշխող է փոքր թիվ ունեցող խումբը, մինչդեռ մեծամասնության 
ներկայացուցիչների իրավունքները պաշտպանված չեն: Այդպիսի 
բնորոշում ունի Հարավային Աֆրիկայում իրավիճակը 1950-1991 
թթ., որը հայտնի է ապարտեիդ անունով: Սա նշանակում է, որ 
փոքրամասնության պայմանական կարգավիճակի համար տվյալ 
խմբի թվաքանակը հիմնարար չէ:

Ժողովրդավարության պայմաններում հիմնարար սկզբունքը 
մեծամասնության կառավարմանը զուգահեռ փոքրամասնության 
իրավունքների պաշտպանությունն է: Այդ սկզբունքն ունի մի շարք 
դրսևորումներ` ինչպես էթնոմշակութային, լեզվական, կրոնական, 
այնպես էլ` (ընդդիմադիր) քաղաքական փոքրամասնության շահերի 
պաշտպանության հարցերում: Որպես կանոն, փոքրամասնության 
իրավունքների պաշտպանությունն ամրագրված է լինում տվյալ 
պետության օրենսդրության, ինչպես նաև միջազգային տարատեսակ 
համաձայնագրերի մեջ:

Տե՛ս նաև Ազգային փոքրամասնություն,Մեծամասնության սկզբունք:
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Քաղաքական սպեկտր
«Քաղաքական սպեկտր» տերմինն օգտագործվում է 
քաղաքագիտության և քաղաքականության մեջ՝ այս կամ այն 
քաղաքական ուժի՝ քաղաքական գործչի, կուսակցության, 
խմբավորման ընդհանուր գաղափարախոսական ուղղվածությունը 
բնորոշելու համար: Սպեկտրային մոտեցումն ի հայտ է եկել դեռևս 
18-րդ դ. Ֆրանսիայի խորհրդարանում` քաղաքական ուժերի 
տեղերի բաշխման հիման վրա: Այն ներկայացվում է մոդելավորման 
տեսքով, երբ թվաբանական առանցքի վրա քաղաքականության 
սուբյեկտներին դասավորում են նրանց գաղափարախոսական 
ուղղվածություններին համապատասխան՝ ձախ, կենտրոնամետ և 
աջ: Ըստ այդմ, ձախից աջ առանցքի վրա սովորաբար դասակարգվում 
են` ձախ ծայրում կոմունիզմը, անարխիզմը, էլոլոգիզմը, 
կենտրոնից դեպի ձախ՝ սոցիալիզմը, սոցիալ-դեմոկրատիզմը, 
կենտրոնում գտնվում է ազատականությունը, կենտրոնից դեպի աջ՝ 
պահպանողականությունը, իսկ աջ ծայրամասում՝ ֆաշիզմը:

Սակայն որոշ գիտական շրջանակներ քննադատում են այս 
ավանդական մոտեցումը՝ գտնելով, որ այն չի արտացոլում 
քաղաքական դաշտի իրական պատկերը: Դրա փոխարեն նրանք առաջ 
են քաշում բազմաչափ համակարգի մոտեցումը, որտեղ քաղաքական 
ուժերը դասավորված են ոչ թե գծային «ձախ-աջ» առանցքի վրա, այլ 
երկրաչափական ավելի բարդ համակարգում՝ ուղղահայաց խաչվող 
առանցքներով՝ հիմք ընդունելով քաղաքական դաշտի ուժերի 
գաղափարախոսական մոտեցումները հասարակական կյանքի 
մի քանի հանգուցային հարցերի, օրինակ, քաղաքականության, 
տնտեսության, մշակույթի, անհատի և հասարակության 
փոխհարաբերությունների վերաբերյալ:

«Քաղաքական սպեկտր» հասկացությանը զուգահեռ հաճախ 
կիրառում են նաև «քաղաքական ճամբար» տերմինը: Այն, ի 
տարբերություն առաջինի, պարտադիր չէ, որ հենվի քաղաքական 
ուժերի գաղափարախոսական ուղղվածությունների վրա: Այն 
առավելապես բնորոշում է պետական իշխանության նկատմամբ 
քաղաքական ուժերի դիրքավորվածությունը՝ ընդդիմադիր ճամբար, 
իշխանական ճամբար: Ըստ որում, այդ ճամբարներում կարող են 
միավորված լինել նաև գաղափարական քիչ ընդհանրություն ունեցող 
կամ բոլորովին չունեցող, սակայն ընդհանուր նպատակի խնդրի շուրջ 
համախմբված քաղաքական ուժերը:

Քաղաքական ուժերի սպեկտրային ուսումնասիրությամբ զբաղվում 
են քաղաքական գիտությունները:

Տե՛ս նաև Քաղաքականություն, Ժողովրդավարություն, 
Ժողովրդավարական համակարգ, Հասարակություն, Աջեր, Աջ 
ծայրահեղականություն, Ձախեր, Ձախ ծայրահեղականություն:
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Քաղաքական մշակույթ

Քաղաքական մշակույթը արժեքների, համոզմունքների, 
պատկերացումների, վարքի մոդելների պատմականորեն 
ձևավորված և համեմատաբար կայուն համակարգ է: Դա 
դրսևորվում է քաղաքական տարատեսակ գործընթացներում՝ 
ապահովելով հասարակության քաղաքական կյանքի հաջորդական 
վերարտադրությունը: Քաղաքական մշակույթը կախված է տվյալ 
հասարակության անդամների քաղաքական գիտելիքների, 
մոտեցումների մակարդակից ու բնույթից, նրանց գործունեությունից, 
ինչպես նաև մարդկանց քաղաքական վարքը կանոնակարգող հոգևոր 
արժեքներից, ավանդույթներից ու նորմերից: Այդ իսկ պատճառով 
ամեն մի հասարակություն ունի իրեն հատուկ քաղաքական 
մշակույթ, ինչը, սակայն, չի բացառում նաև այլ հասարակությունների 
քաղաքական մշակույթի հետ ընդհանրությունները: 

Գոյություն ունեն քաղաքական մշակույթների բազմաթիվ 
դասակարգումներ, որոնք ելնում են տարբեր չափանիշներից: 
Օրինակ, ըստ քաղաքական կյանքի կազմակերպման բնույթի՝ 
շուկայական ու պետականապաշտական, ըստ նորարարությունների 
նկատմամբ վերաբերմունքի՝ բաց և փակ, ըստ քաղաքակրթական 
գործոնի՝ արևմտյան, արևելյան, արևելաեվրոպական և այլն, 
ըստ քաղաքականության սուբյեկտների հոգեբանության՝ անգլո-
ամերիկյան, մայրցամաքային-եվրոպական, ավտորիտար-
նահապետական և ամբողջատիրական (տոտալիտար), ըստ 
քաղաքական մասնակցության մակարդակի՝ գավառական, 
ենթակայական և ակտիվիստական:

 Քաղաքական մշակույթը դինամիկ երևույթ է: Այն ձևավորում 
է տարբեր արժեքային կողմնորոշումների և քաղաքացիների 
քաղաքական մասնակցության ձևերի, ազգային սովորույթների, 
ավանդույթների փոխազդեցությունների արդյունքում:

Քաղաքականություն

Գոյություն ունեն քաղաքականության բազմաթիվ սահմանումներ, 
որոնք արտացոլում են մարդկային գործունեության այդ ոլորտի այս 
կամ կողմը: Ընդհանուր առմամբ, քաղաքականությունն առանձին 
անհատների կամ նրանց կազմակերպված խմբի կողմից ցանկալիին, 
նպատակին հասնելուն ուղղված հաշվարկված, համակարգված 
և պլանավորված քայլերի, գործողությունների համալիր է: 
Քաղաքականության սուբյեկտն այն իրականացնողն է (անհատը, 
խումբը, ժողովուրդը, կազմակերպությունը, պետությունը), օբյեկտը՝ 
նա, ում նկատմամբ իրականացվում է քաղաքականությունը, իսկ 
քաղաքականության առարկան հարցերի այն շրջանակն է, որի 
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շուրջ կամ որի համար իրականացվում է քաղաքականությունը 
(իշխանություն, հոգևոր կամ նյութական արժեքներ): 
Քաղաքականությունը նրա սուբյեկտների շահերի պայքարն է, 
ռեսուրսների կառավարման արվեստ` կապված իշխանությունը 
վերցնելու, պահպանելու և օգտագործելու հետ:

Լայն մոտեցմամբ, քաղաքականությունն առկա է հասարակական 
կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում, իսկ նեղ մոտեցմամբ, 
քաղաքականությունը սահմանափակվում է իշխանության համար 
մրցապայքարով: Տարբերում են ինչպես քաղաքականության 
մակարդակներ (անհատական, կազմակերպական, պետական, 
միջպետական և համաշխարհային), այնպես էլ քաղաքականության 
ոլորտներ (տնտեսություն, կրթություն, մշակույթ, բնապահպանություն, 
պաշտպանություն և այլն): Պետական քաղաքականության մեջ 
տարբերակվում են ներքին և արտաքին ուղղությունները:

Քաղաքակրթություն
Ք ա ղ ա ք ա կ ր թ ո ւ թ յ ո ւ ն ը 
մարդկային հասարակության 
զարգացման բարձրագույն 
փուլն է: Մեկ այլ մոտեցմամբ, 
քաղաքակրթություն են 
հանդիսանում բոլոր ազգային 
հ ա ս ա ր ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ն 
իրենց մշակույթներով: 
Ներկայումս գոյություն ունեն 
ք ա ղ ա ք ա կ ր թ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի 
մեկնաբանման և դասակարգման 
բազմաթիվ մոտեցումներ: 
Գիտնականներն առանձնացնում 

են նաև քաղաքակրթության «կյանքի» փուլերը`ծնունդ,զարգացում, 
ծաղկում և մարում: Սակայն բոլոր քաղաքակրթությունները չէ, 
որ անցնում են այս շրջափուլը, քանի որ դրանց կյանքը կարող է 
ընդհատվել նաև այլ քաղաքակրթությունների կողմից նվաճվելու կամ 
էլ բնական աղետների պատճառով:

Նախնական էտապում ձևավորվում և զարգանում է քաղաքակրթության 
ամբողջական սոցիալական կարգը, որը ցույց է տալիս 
քաղաքակրթական համակարգի հիմքային կողմնորոշումը: Ծաղկումը 
կապված է զարգացման համակարգային ինստիտուտների վերջնական 
ձևավորման հետ: Ծաղկումը ուղեկցվում է քաղաքակրթական 
տարածության միասնականացմամբ: Իսկ մարման փուլում 
քաղաքակրթությունը մտնում է ճգնաժամի մեջ, որը հանգեցնում է 
սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական հակամարտությունների, 
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հոգևոր քայքայման: Ներքին ինստիտուտների թուլացումը 
հասարակությունը դարձնում է ավելի խոցելի արտաքին ագրեսիայի 
նկատմամբ: Արդյունքում քաղաքակրթությունը մահանում է կա՛մ 
ներքին ցնցումների արդյունքում, կա՛մ էլ ուրիշի կողմից նվաճվելու 
պատճառով:

Քաղաքապետ  
Քաղաքապետը քաղաքային համայնքի ընտրովի ղեկավարն է: 
Համայնքի ղեկավարն ընտրվում է համայնքի բնակիչների կողմից՝ 
4 տարի ժամկետով: Համայնքի ղեկավար կարող է ընտրվել 25 
տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր 
քաղաքացի, ով ունի տվյալ համայնքում առնվազն վերջին մեկ տարվա 
հաշվառում և ընտրական իրավունք: Ընտրությունից հետո համայնքի 
ղեկավարը  կազմավորում է իր աշխատակազմը, սահմանում է դրա 
հաստիքացուցակը, իր իրավասության շրջանակներում ընդունում է 
որոշումներ և անում կարգադրություններ: 

Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները և դրանց իրականացման 
կարգը սահմանվում են օրենքով: Նրա գործունեությունը ներառում 
է բազմաթիվ ոլորտներ: Համայնքի ղեկավարը ձեռնարկում է 
միջոցներ բնակիչների իրավունքները պաշտպանելու համար, 
տալիս է հանրային հավաքներ և զանգվածային այլ միջոցառումներ 
անցկացնելու թույլտվությունը, միջոցներ է ձեռնարկում աղետների 
կանխման, դրանց հետևանքների վերացման համար: Նա նաև 
քննության է առնում առաջարկությունները, դիմումները և 
ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցներ:  

Տե՛ս նաև Համայնք, Տեղական ինքնակառավարում:

Քաղաքացի
«Քաղաքացի» հասկացությունն ունի բարոյական և իրավական 
իմաստներ: Իրավական իմաստով «քաղաքացի» հասկացությունը 
մատնանշում է տվյալ պետության մշտական բնակչին, որը 
կապված է պետության հետ փոխադարձ իրավունքներով ու 
պարտականություններով: «Քաղաքացի» հասկացությունից 
ածանցված է «քաղաքացիություն» հասկացությունը, որը որոշում 
է մարդու իրավական կարգավիճակը: Քաղաքացիությունն 
արտահայտում է պետության և մարդու քաղաքական, իրավական 
կապը, որը բնութագրվում է կայունությամբ: Այն կայուն է, որովհետև, 
որպես կանոն, ծագում է մարդու ծննդյան պահից և պահպանվում 
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Հայերեն քաղաքապետ բառին 
համապատասխանում է 
անգլոսաքսոնական «մեր» բառը 
(ծագել է լատ. major, ֆրանս. maire, 
անգլ. mayor), որը նշանակում է ավագ 
անձ: Մերը համարվում է տեղական 
մունիցիպալ (ինքնակառավարման) 
մարմինների՝ մունիցիպալիտետի 
գլխավորը:
Համայնքի ղեկավարի թեկնածուին 
ներկայացվող պահանջները արդյո՞ք 
բավարար են, թե՝ ոչ: Ուրիշ  ինչ 
պահանջներ կառաջադրեիք և ինչո՞ւ:

Ի՞նչ իրավասություն ունի համայնքի 
ղեկավարը երկրի պաշտպանության 
ոլորտում:

Երկրի պաշտպանության 
բնագավառում համայնքի 
ղեկավարը աջակցում է 
զորակոչին, զորահավաքներին, 
ուսումնավարժական հավաքներին, 
քաղաքացիական պաշտպանության 
մարմինների գործունեությանը:



է նրա ամբողջ կյանքի ընթացքում, անկախ նրանից, թե որտեղ է 
գտնվում քաղաքացին՝ պետության ներսում, թե արտասահմանում:

Սահմանադրությունը բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները, 
ինչպես նաև պարտականությունները վերապահում է միայն 
քաղաքացիներին: Ոչ քաղաքացիներն իրավունքների և 
ազատությունների որոշակի մասով չեն օժտված, և որոշ 
պարտականություններ չեն կրում: Համաձայն Սահմանադրության` 
«Յուրաքանչյուր մարդ ունի քաղաքացիության իրավունք: Ոչ ոք 
չի կարող կամայականորեն զրկվել քաղաքացիությունից կամ 
իր քաղաքացիությունը փոխելու իրավունքից»: Յուրաքանչյուր 
պետության օրենսդրություն սահմանում է, թե ով է համարվում իր 
քաղաքացին: Քաղաքացիությունը հիմնականում ձեռք է բերվում 
ծնունդով: 

Քաղաքացիական անձ
«Քաղաքացիական անձ» հասկացությամբ բնորոշում են այն անձանց, 
ովքեր գտնվում են պատերազմող պետությունների տարածքում, 
սակայն չեն ծառայում հակամարտող պետությունների կանոնավոր 
զինված ուժերում և/կամ մարտական գործողությունների ուղղակի 
մասնակից չեն:

Միջազգային իրավունքի նորմերը պաշտպանում են քաղաքացիական 
անձանց (քաղաքացիական կամ խաղաղ բնակչության) շահերն ու 
իրավունքները պատերազմական իրավիճակներում: Դրան առնչվող 
առավել հայտնի միջազգային փաստաթղթերն են 1899 և 1907 թթ. 
Հաագայի կոնվենցիաներն ու հռչակագրերը, 1949 թ. Պատերազմական 
իրավիճակում քաղաքացիական անձանց պաշտպանության ժնևյան 
կոնվենցիաները, այդ կոնվենցիաների I և II արձանագրությունները՝ 
ընդունված 1977 թ.: Այդ իրավական կարգավորումները 
գլխավորապես ուղղված են նրան, որպեսզի հակամարտող կողմերը 
նվազագույնի հասցնեն խաղաղ բնակչության զրկանքներն ու 
կորուստները պատերազմի արդյունքում: Խաղաղ բնակչությանն 
անձեռնմխելիություն է տրվում ռազմական գործողություններից. 
նա անձի արժանապատվության, կրոնական և այլ համոզմունքների 
նկատմամբ հարգանքի իրավունք է ստանում: 

Միջազգային նորմերով արգելվում է առանց համապատասխան 
դատական որոշման ու ընթացակարգերի պահպանման գերի վերցնել, 
վախեցնել, դատապարտել կամ պատժել: Խաղաղ բնակչության 
նկատմամբ` հակամարտող կողմի կիրառած միջոցները չպետք 
է ենթադրեն քաղաքացիական անձի նկատմամբ հարկադրանք՝ 
մարտնչել հակառակորդի կողմից: Անթույլատրելի են համարվում 
խաղաղ բնակչությամբ բնակավայրերի օդային ու հրետանային 
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Միջազգային պայմանագրերը 
և ներպետական օրենքները 
տարբերակում են այն իրավունքներն 
ու ազատությունները, որոնցով 
մարդն օժտված է` անկախ իր 
քաղաքացիությունից: Դրանք 
կրող սուբյեկտին նշելու համար` 
գործածվում են «մարդը», «ամենքը», 
«յուրաքանչյուր ոք», «բոլորը» 
հասկացությունները: 

Ի՞նչ իրավունքներ գիտեք, 
որո՞նք պատկանում են միայն 
քաղաքացիներին:

Քաղաքացիության կարգավորման 
ի՞նչ սկզբունքներ կան:
Գոյություն ունեն արյան կամ հողի 
սկզբունքները: Արյան սկզբունքի 
դեպքում նորածնի քաղաքացիությունը 
որոշվում է ծնողների 
քաղաքացիությամբ և կախված չէ 
նրա ծննդյան վայրից: Հայաստանում 
սահմանված է արյան սկզբունքը: 
Հողի սկզբունքի դեպքում, երեխայի 
քաղաքացիությունը որոշվում է 
նրա ծննդյան վայրով և կախված 
չէ ծնողների քաղաքացիությունից: 
Օրինակ, Բրազիլիայի քաղաքացի 
է նրա տարածքում ծնված ամեն մի 
երեխա: 



ռմբակոծությունները:

Ծովային մարտերի ժամանակ խաղաղ բնակչությանն են 
հավասարեցվում նաև հակամարտող և չեզոք պետությունների 
բեռնատար և մարդատար նավերի անձնակազմերն ու ուղևորները:

Տե՛ս նաև Անձեռնմխելիություն:

Քաղաքացիական իրավունք
Հասարակական կյանքի ոլորտներից է քաղաքացիական (գույքային) 
շրջանառությունը, որը ներառում է ապրանքափոխանակության 
հարաբերությունները, դրանք ձևակերպող գործարքները, այդ 
հարաբերությունների բոլոր մասնակիցների պարտավորական 
հարաբերությունները: Այդ շրջանառության մի մասը 
ձեռնարկատիրական շրջանառությունն է` որպես ձեռնարկատերերի 
հարաբերությունների համակցություն: 

Քաղաքացիական ազատ շրջանառությունը կարգավորում 
է իրավունքի առանձին ճյուղ՝ քաղաքացիական իրավունքը: 
Քաղաքացիական իրավունքը կարգավորում է գույքային և 
անձնական ոչ գույքային հարաբերությունները՝ կառուցված այդ 
հարաբերությունների մասնակիցների կամքի ինքնավարության 
և գույքային առանձնացվածության հիման վրա, օրինակ՝ առք 
ու վաճառք: Ստորադասության մեթոդով կառուցված գույքային 
հարաբերություններն այդ իրավունքը չի կարգավորում: 
Քաղաքացիական իրավունքի աղբյուր են Սահմանադրությունը, 
քաղաքացիական օրենսգիրքը, այլ օրենքները և նորմատիվ այլ 
ակտերը: 

Քաղաքացիական խիզախություն
Քաղաքացիական կամ սոցիալական խիզախությունը կամ 
արիությունն (civil/social courage) ունի տարբեր մեկնաբանություններ: 
«Քաղաքացիական խիզախություն» բառն ունի երկու հիմնական 
բաղադրիչ՝ լատ. civilis-քաղաքացիական (ի տարբերություն 
ռազմականի կամ զինվորականի) և ֆրանս. courage-խիզախություն, 
արիություն, քաջություն: Ընդհանուր առմամբ, այդ տերմինը բնորոշում 
է այն դեպքերը, երբ քաղաքացիական անձինք ընդդիմանում են 
ինչ-որ  բանի, որը նրանք համարում են անարդար, վատ, սխալ՝ 
գիտակցելով հանդերձ, որ իրենց գործողությունների հետևանքները 
կարող են բացասաբար անդրադառնալ հենց իրենց վրա: Որոշ 
երկրներում (օրինակ` Ֆրանսիայում և Գերմանիայում) վտանգի 
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Գույքային հարաբերությունները 
գույքի փոխանակման, 
ծառայությունների մատուցման 
այնպիսի հարաբերություններ 
են, որոնց արժեքը կարող է 
արտահայտվել դրամական 
ձևով, օրինակ՝ հեռուստացույցի 
առուվաճառք, ինչպես նաև կրթական, 
առողջապահական, մշակութային և 
նման այլ բնույթի ծառայությունների 
մատուցում (համերգ, թատրոն):

1. Ի՞նչ է ձեռնարկատիրությունը:
2. Ի՞նչ է գույքային 
առանձնացվածությունը:

Ի՞նչով են տարբերվում գույքային 
և անձնական ոչ գույքային 
հարաբերությունները:
Անձնական ոչ գույքային 
հարաբերություններից են կյանքը 
և առողջությունը, անձի պատիվը, 
գործարար համբավը և այլն: Օրինակ՝ 
անձը, որի մասին տարածվել է 
գործարար համբավն արատավորող 
տեղեկություններ, իրավունք ունի 
դրանք հերքելու հետ միասին 
պահանջել հատուցելու` դրանց 
տարածմամբ պատճառված վնասները: 
Եթե գույքային հարաբերություններում 
գերիշխում է նյութական, գույքային 
բովանդակությունը, ապա 
անձնական ոչ գույքայիններն 
ունեն գլխավորապես հոգևոր 
բովանդակություն: 



մեջ գտնվող համաքաղաքացուն օգնության հասնելն ամրագրված 
է օրենսդրության մեջ, սակայն այն չի պարտադրում օգնություն, 
աջակցություն ցուցաբերել, եթե դա կարող է խիստ վտանգավոր 
հետևանքներ ունենալ օգնություն ցուցաբերողի համար:

Քաղաքացիական արիությունը, նախևառաջ, առօրյա կյանքում 
բռնության նկատմամբ ոչ անտարբեր վերաբերմունքն է, ցանկություն 
է՝ միջամտել ծայրահեղ իրավիճակում` այն շտկելու մտադրությամբ: 
Դա նաև այդպիսի իրավիճակներում վարքի որոշակի կանոնների 
տիրապետում է: Գերմանիայում քաղաքացիական խիզախության 
երևույթն ունի հարյուրամյակից ավելի պատմություն, և նրա առաջին 
հիշատակումը կապված է «երկաթյա կանցլեր» Օտտո ֆոն Բիսմարկի 
անվան հետ, ով 1864թ-ին ասել է. «Մարտի դաշտում արիությունը 
մեր ընդհանուր ժառանգությունն է, բայց դուք հաճախ կտեսնեք, 
որ շատ ազնիվ մարդկանց մոտ բացակայում է արիությունը»: 
Քաղաքացիական արիության տակ Բիսմարկը հասկանում էր` ինչ-
որ մեկի կողմից իր կարծիքը հրապարակայնորեն արտահայտելու 
խիզախություն՝ անտեսելով իշխանական մարմինների, 
ղեկավարության ու բարձրաստիճան անձանց կողմից հնարավոր 
արձագանքները կամ վերաբերմունքը: Ըստ այդմ, քաղաքացիական 
արիության երևույթի տակ այդ ժամանակաշրջանում հասկանում 
էին պրուսական պետության և ավտորիտար բյուրոկրատական 
մեքենայի կամայականության հանդեպ սեփական կարծիքի ազատ 
արտահայտում:

Այդպիսով, քաղաքացիական խիզախությունը սոցիալական 
պատասխանատու գործողություն է, այլ ոչ թե անձի բնութագրիչ 
հատկանիշ: Այդ երևույթն ի հայտ է գալիս այն իրավիճակներում, 
երբ խախտվում են արժեքային համոզմունքները, սոցիալական 
նորմերը (օրինակ` անձի արժանապատվությունը, իրավունքները, 
արդարությունը, քաղաքացիների միջև հակասությունների ոչ 
բռնի կարգավորումը և այլն), ֆիզիկական կամ հոգեբանական 
անվտանգությունը (որևէ մեկին ծեծելու, նվաստացման դեպքերում): 
Քաղաքացիական արիություն է ցուցաբերում նա, ով, չնայած իր 
իսկ համար հնարավոր բացասական հետևանքներին, որպես անձ 
կամ, ավելի քիչ չափով` որպես խմբի ներկայացուցիչ, հանդես է 
գալիս ի պաշտպանություն մարդու իրավունքների և սոցիալական 
արժեքների, օրինականության, անհատական կամ խմբային ոչ 
նյութական, հոգևոր շահերի: Դա հաճախ նույնացվում է օգնության 
հետ, սակայն, եթե քաղաքացիական արիությունն անպայման 
ենթադրում է օգնություն, ապա ամեն օգնություն չէ որ ենթադրում է 
քաղաքացիական արիություն:

Գոյություն ունեն չորս գլխավոր հատկանիշներ, որոնցով 
քաղաքացիական արիությունը տարբերվում է օգնությունից, 
ալտրուիզմից (այլասիրություն) կամ համերաշխությունից: Դրանք են.
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- գոյություն ունի բացահայտ կամ թաքնված հակամարտություն 
վերոնշյալ արժեքները խախտողների և դրանց 
պաշտպանությամբ հանդես եկողների միջև,

- գործողության ռիսկերը միշտ չէ, որ հաշվարկելի են: Այսինքն, 
քաղաքացիական արիության գործողության հաջողությունը 
երաշխավորված չէ, սակայն անձը պատրաստ է ռիսկի դիմել,

- քաղաքացիական արիության գործողությունը հրապարակային 
է, այսինքն, դրա ականատեսն են երկուսից ավելի մարդիկ,

- գոյություն ունի նշված արժեքները խախտողների և դրանց 
պաշտպանողի միջև իրական կամ ենթադրյալ ուժային 
անհավասարակշռություն: Որպես կանոն, քաղաքացիական 
արիություն ցուցաբերողն ինքն իրեն փոքրամասնություն է 
զգում: 

Քաղաքացիական կրթություն  
Քաղաքացիական կրթությունն անհատի դաստիարակության 
և ուսուցման համակարգն է, որի նպատակն այդ անհատի մոտ 
քաղաքացիական հասարակության մեջ ապրելու, գործելու, 
զարգանալու և ստեղծելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների ու 
հմտությունների փոխանցումն է և դրանց կատարելագործումը:

Ընդհանուր առմամբ, քաղաքացիական կրթությունն անհատից` 
քաղաքացու «կերտման» գործընթացն է, որի ընթացքում անհատի 
մոտ զարգացվում են քաղաքական և քաղաքացիական կյանքին 
մասնակցելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և ունակություններ: 
Այդկերպ քաղաքացիական կրթությունը հանդես է գալիս որպես 
անձի սոցիալականացման՝ տվյալ հասարակության լիիրավ անդամ 
դառնալու ուսուցողական բաղադրիչներից մեկը: Այդ ուսուցումը 
կազմակերպվում և իրականացվում է ինչպես ֆորմալ ինստիտուտների, 
օրինակ, հանրակրթական դպրոցների, այնպես էլ ոչ ֆորմալ 
ինստիտուտների կողմից, ինչպիսիք են` ընտանիքը, հասարակական 
կազմակերպությունները, խմբակները, ընկերական միջավայրը, 
ԶԼՄ-ն և այլն: Քաղաքացիական կրթության ընթացքում անձի կողմից 
յուրացվում են այնպիսի կարևոր գիտելիքներ և հմտություններ, 
ինչպիսիք են` իր քաղաքացիական իրավունքների, ազատությունների 
ու պարտավորությունների իմացությունը, դրանք պաշտպանելու 
կարողությունները, հասարակության մյուս անդամների իրավունքների, 
պետության, նրա ինստիտուտների, օրենքների նկատմամբ հարգանքը, 
քաղաքացիական պատասխանատվությունը և այլն:

Տե՛ս նաև Կրթական քաղաքականություն:
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Քաղաքացիական հասարակություն
Քաղաքացիական հասարակությունը պետությունից անկախ և 
ինքնուրույն հասարակական ինստիտուտների և միջանձնային 
հարաբերությունների համակարգ է, որը պայմաններ է ստեղծում 
անհատների և նրանց միությունների ինքնաիրացման համար: 
Հաճախ որպես քաղաքացիական հասարակության բաղադրիչներ 
են ներկայացվում ընտանիքը, մշակութային արժեքները, ԶԼՄ-ները, 
եկեղեցին, տարատեսակ մասնագիտական միավորումները և այլն:

Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման և կայացման 
հիմնապայմաններ են համարվում անձի ազատությունները և 
նրա ակտիվ մասնակցությունը հանրային կյանքին, կրթության 
և դաստիարակության արդյունավետ համակարգը, բարոյական 
կենսունակ նորմերն ու սկզբունքները: Քաղաքացիական 
հասարակության բնորոշ գծերից են ազատ շուկայական 
տնտեսվարումը, զարգացած ժողովրդավարությունը, հասարակական 
բարձր զարգացած իրավաքաղաքական գիտակցությունը և 
քաղաքական մշակույթը: 

Ընդհանուր առմամբ, քաղաքացիական հասարակությունը 
տնտեսական, մշակութային, էթնիկական, կրոնական և այլ 
հարաբերությունների համակարգ է, որը գտնվում է պետության 
անմիջական հսկողությունից դուրս: Քաղաքացիական 
հասարակության առկայությունը հանդիսանում է ժողովրդավարական, 
իրավական պետության անհրաժեշտ պայմանը, նրա սոցիալական 
հիմքը: Քաղաքացիական հասարակության և պետության կապն 
ապահովվում է տարբեր մակարդակի իշխանության մարմինների 
պարբերական ընտրությունների, հանրաքվեների և քաղաքական 
մասնակցության այլ միջոցներով:

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ու 
օրենսդրությունն ամրագրում են քաղաքացիական հասարակության 
ու նրա ինստիտուտների բնականոն գործառնության իրավական 
հիմքերը: Դրանք ապահովված են նաև մի շարք միջազգային 
պայմանագրերով, որոնց միացել է Հայաստանը: Մասնավորապես, 
ազգային իրավական համակարգով ապահովված են խոսքի, 
միավորումներ, կուսակցություններ կազմելու ազատություններն 
ու իրավունքները, բազմակարծությունը, իշխանության տարբեր 
մակարդակների մարմինների պարբերական ընտրությունները և 
այլն: Գոյություն ունեն նաև դրանց վերաբերող առանձին օրենքներ: 
Միջազգային պայմանագրերից առանձնակի կարևոր են Եվրոպայի 
խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության  
վավերացրած կոնվենցիաները, մասնավորապես, Մարդու 
իրավունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության 
եվրոպական կոնվենցիան:
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Քաղաքացիական պատերազմ
Քաղաքացիական պատերազմը որևէ պետության ներսում 
կազմակերպված խմբավորումների կամ պետության կազմի մեջ 
մտնող երկու և ավելի ազգերի միջև լայնամասշտաբ զինված 
հակամարտություն է, որի նպատակը, որպես կանոն, իշխանության 
գրավումն է` ողջ պետության կամ դրա մի մասի նկատմամբ, 
պետության կազմի մեջ մտնող որևէ տարածքի անկախացումը կամ 
կառավարության քաղաքականության փոփոխությունը:

Որպեսզի ներպետական հակամարտությունը համարվի 
քաղաքացիական պատերազմ, այն պետք է համապատասխանի 
հետևյալ չափանիշներին.

•	 ապստամբած կողմերը պետք է տնօրինեն պետության 
տարածքի մի մասը,

•	 ապստամբները պետք է ունենան փաստացի իշխանություն 
այդ տարածքում ապրող բնակչության վրա,

•	 ապստամբները պետք է համարվեն հակամարտող կողմ,

•	 զինված բախումները կառավարական ուժերի և 
ապստամբների զինված ստորաբաժանումների միջև:

Քաղաքացիական պատերազմները հայտնի են դեռևս անտիկ 
աշխարհից: Ժամանակակից աշխարհում ևս հայտնի են 
քաղաքացիական պատերազմի դեպքեր, ինչպիսիք են ԽՍՀՄ 
և խորհրդային ճամբարի փլուզման արդյունքում ի հայտ եկան 
պատերազմները նախկին Հարավսլավիայում, Վրաստանում, 
Տաջիկստանում, չեչենական երկու պատերազմները Ռուսաստանում, 
ինչպես նաև 2011թ. պատերազմները Լիբիայում և Սիրիայում: 
Ժամանակակից քաղաքացիական պատերազմների բնորոշ 
կողմերից մեկը դրանցում արտաքին դերակատարների ակտիվ 
ներգրավվածությունն է:

Տե՛ս նաև Պատերազմ, Հեղափոխություն:
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Քաղաքացիականություն 
Քաղաքացի հասկացությունն ունի նաև բարոյական իմաստ: 
Պատմականորեն «քաղաքացի» հասկացությունը նշանակում է ազատ 
և պատասխանատու մարդ: Այս իմաստը ծագել է Հին Հունաստանում 
և զարգացվել է Հին Հռոմում: Այստեղ քաղաքացիներ էին անվանում 
տվյալ պետության անդամ համարվող ազատ մարդկանց: Հետևաբար, 
«քաղաքացի» հասկացությունը դեռևս այս ժամանակներից 
ենթադրում էր անհատ, որին բնորոշ են ազատությունը, պատիվը և 
արժանապատվությունը: Ազատ քաղաքացիների համակեցությունն 
անվանում են «քաղաքացիական հասարակություն», որում մարդու 
բնական ազատությունը վերածվում է քաղաքացիական ազատության: 

Այսպիսով, բարոյական իմաստով, «քաղաքացի» հասկացությունը 
նշանակում է` անհատ, որին հատուկ են պատասխանատվությունն 
իր երկրի ու քաղաքացիական պարտականությունների նկատմամբ, 
որն ունի իսկական քաղաքացիական դիրքորոշում: Անհատի այդպիսի 
որակն անվանում են քաղաքացիականություն: Նման որակով օժտված 
անհատը գիտակցում է իր իրավունքները և պարտականությունները 
հայրենիքի և պետության նկատմամբ: 

Քննիչ

Քննիչը պաշտոնատար անձ է, որն իր իրավասության սահմաններում 
քրեական գործով կատարում է նախնական քննություն: Քանի որ 
հանցագործությունները մեծապես գաղտնի կատարված արարքներ 
են, ապա ամեն անգամ հանցանքի կատարման մեջ մեղադրվողի 
մեղքը պետք է ապացուցվի: Հետևաբար, քրեական գործը` մինչև 
դատարան հասնելն, անցնում է մինչդատական փուլ, որի ընթացքում 
քննիչը` դատախազի հսկողության տակ, բազմակողմանիորեն քննում 
է գործը՝ նախապատրաստելով այն դատական քննության համար: 
Քննության նյութերը դատարանի համար ընդամենը մեղադրական 
ենթադրություններ են և ենթակա են մանրակրկիտ ստուգման: Այդ 
պատճառով այն կոչվում նախաքննություն: 

Նախաքննության խնդիրն է` բացահայտել հանցագործությունը և 
հայտնաբերել այն կատարող անձին, ապացուցել նրա մեղքը: Դրա 
համար օրենքով նախատեսված քննչական գործողությունների 
օգնությամբ` ձեռք են բերվում անհրաժեշտ ապացույցներ, որոնք 
վեր են հանում գործի հանգամանքները, ապացուցում են անձի 
մեղավորությունը կամ անմեղությունը և հիմքեր նախապատրաստում 
գործը դատարանում քննելու համար: Հաստատելով 
նախաքննության ավարտից հետո քննիչի կողմից կազմված 
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Հայաստանի քաղաքացին 
ազատ անհատն է, որն իրեն 
պատասխանատու է համարում իր 
արարքների համար, զգում է իրեն 
իր ժողովրդի և հայրենիքի մասնիկը, 
կապված է ժողովրդի հետ անցյալով, 
ներկայով, ապագայով և ընդհանուր 
ճակատագրով: 

1. Ի՞նչ է հոգեբանական դիրքորոշումը:
2. Իսկական քաղաքացու ի՞նչ 
բնութագրեր կարող եք մատնանշել:

Որ՞ն է  իսկական քաղաքացու 
նկարագիրը:
Իսկական քաղաքացին 
օրինահպատակ է, հանրորեն ակտիվ, 
հասարակությունից չօտարված: 
Իսկական քաղաքացին անտարբեր չէ, 
թե ինչ է կատարվում իր հայրենիքում: 
Իսկական քաղաքացին լինելով 
տնտեսապես անկախ, և ունենալով 
անձնական ազատություն, ակտիվ 
մասնակցում է հասարակության և 
պետության խնդիրների լուծմանը:

Քրեական գործով որպես 
ապացույցներ թույլատրվում են` 
կասկածյալի կամ մեղադրյալի 
ցուցմունքները, տուժողի և վկայի 
ցուցմունքները, դատապարտյալի 
ցուցմունքները, փորձագետի 
եզրակացությունը, իրեղեն 
ապացույցները, քննչական և 
դատական գործողությունների 
արձանագրությունները և այլ 
փաստաթղթերը:

1. Ի՞նչ է քրեական գործի հարուցումը:
2. Բացի նախաքննությունից, 
քրեական դատավարությունում կա 
նաև հետաքննություն: Ի՞նչ է այն: 



մեղադրական եզրակացությունը, դատախազը գործն ուղարկում է 
դատարան:    

Տե՛ս նաև Դատախազություն, Հանցագործություն,Մեղադրանք:

Քվոտա
Քվոտան լատիներեն արմատից ծագած եզրույթ է (լատ. quota) ,  
որը նշանակում է` յուրաքանչյուրին հասնող մաս: Արդի 
ժամանակաշրջանում քվոտա եզրույթն ունի տնտեսական, հարկային 
և քաղաքական-իրավական իմաստներ:

Քվոտան տնտեսության մեջ արտադրության, արտահանման կամ 
ներմուծման մեջ տնտեսական սուբյեկտների մասնակցության 
մասնաբաժինն է: Այն կարող է սահմանվել կոնկրետ պետության 
ներսում որևէ ապրանքատեսակի արտադրության նկատմամբ՝ 
սահմանելով, թե արտադրական ձեռնարկությունները որքան 
կարող են արտադրել և շուկա ներմուծել որևէ  կոնկրետ 
ապրանքատեսակ: Քվոտա կարող է կիրառվել նաև այլ երկրներից 
ներմուծվող ապրանքատեսակների նկատմամբ՝ նպատակ ունենալով 
պաշտպանել նույն ապրանքատեսակն արտադրող հայրենական 
ձեռնարկությունները: Դա հայտնի է «պրոտեկցիոնիզմ» անունով: 
Այս դեպքում քվոտավորումն ունի դրական և բացասական կողմեր: 
Տնտեսական օգուտն ակնհայտ է հայրենական արտադրողների 
համար: Սակայն հասարակ սպառողի համար այդ քվոտավորումը 
կարող է բացասական հետևանք ունենալ, քանի որ հայրենական 
արտադրանքը կարող է լինել ավելի թանկ, քան դա կարող էր 
լինել արտասահմանյան ապրանքների հետ ազատ մրցակցության 
դեպքում: Պրոտեկցիոնիստական քվոտավորման դեպքում սպառողի 
ընտրության հնարավորությունները ևս սահմանափակվում են: 
Այդուհանդերձ, պրոտեկցիոնիզմը կարող է ունենալ նաև այլ դրսևորում, 
օրինակ, չքվոտավորելով արտասահմանյան արտադրության 
ապրանքների ներմուծումը, պետական իշխանությունները կարող 
են սուբսիդավորել (տարեկան ֆինանսական անվարձահատույց 
օգնության տրամադրում) նույն ապրանքն արտադրող հայրենական 
տնտեսվարողներին՝ շուկայում նրանց ապրանքների գինը դարձնելով 
ավելի մատչելի, քան արտասահմանյան ապրանքներինը:

Քվոտան միգրացիոն քաղաքականության մեջ կիրառվում է 
հիմնականում ներգաղթը կառավարելու և վերահսկելու նպատակով: 
Այս դեպքում քվոտայով կարող են սահմանվել ինչպես տվյալ երկիր 
տարեկան կտրվածքով ներգաղթողների ընդհանուր, այնպես էլ ամեն 
կոնկրետ երկրից ներգաղթողների թիվը: Ի հավելում, որոշ երկրներ 
(օրինակ, Մեծ Բրիտանիան) կիրառում է միգրացիայի կառավարման 
բազմաչափ քվոտա, որը ներառում է թե՛ ներգաղթյալների տարեկան 
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Ինչպե՞ս կարող է ավարտվել 
նախաքննությունը:
Նախաքննությունը կարող է 
ավարտվել գործը կարճելու մասին 
որոշում կայացնելով: Այդ որոշումը 
կայացվում, եթե չի ապացուցվել 
հանցավոր դեպքը կամ անձի 
մեղավորությունը: Նախաքննությունն 
ավարտվում է մեղադրական 
եզրակացությամբ, եթե քննիչը 
նախաքննության ընթացքում ձեռք 
բերված ապացույցների գնահատման 
արդյունքում համոզվում է, որ 
հանցավոր արարքը առկա է և 
մեղադրյալը մեղավոր է այդ արարքի 
կատարման մեջ:



ընդհանուր թիվը, թե՛ կոնկրետ երկրներից թույլատրելի թիվը, թե՛ 
մարդկանց այն կատեգորիաները (ըստ մասնագիտության), ովքեր 
կարող են ստանալ ներգաղթի թույլտվություն: Ներկայումս, հաշվի 
առնելով համաշխարհային մասշտաբով թույլ զարգացած երկրներից 
դեպի զարգացածներ միգրացիոն հոսքերի մեծացումը, ինչպես 
նաև դրա բացասական հետևանքները` ներգաղթի երկրի սոցիալ-
տնտեսական, մշակութային և այլ ոլորտների վրա, ներգաղթի 
վերահսկողությունը գնալով խստանում է:

Քաղաքական իմաստով քվոտավորում կիրառվում է և՛ ներքին, և՛ 
արտաքին քաղաքականության որոշ ոլորտներում: Մասնավորապես, 
ներքին քաղաքականության մեջ կիրառվում է ընտրական քվոտան՝ 
ընտրողների ձայների այն նվազագույն չափը, որն անհրաժեշտ է 
քաղաքական գործչին կամ կուսակցությանը ներկայացուցչական 
մարմնում (ավագանի, խորհրդարան, համայնքի ղեկավար, 
նախագահ) ընտրվելու համար: Քվոտան քաղաքական-իրավական 
իմաստով օգտագործվում է ընտրական օրենսդրության մեջ, օրինակ՝ 
ընտրական քվոտա՝ չափաբաժին: Համամասնական ընտրական 
համակարգում կուսակցությունների համար սահմանվում է X 
տոկոսի արգելք (մեր հանրապետությունում դա 5 տոկոս է): Դա 
նշանակում է, որ այդ տոկոսային քվոտայի հաղթահարումը ձայների 
այն նվազագույն չափն է, որն անհրաժեշտ է ընտրություններում գոնե 
մեկ պատգամավորական տեղ ստանալու համար:

Որոշ երկրներում ընտրությունների ժամանակ կիրառվում է 
նաև գենդերային քվոտա՝ սահմանվում է կուսակցությունների 
համամասնական ցուցակներում տղամարդկանց և կանանց 
թվի համամասնությունը: Միջազգային հարաբերություններում 
պետությունների ձայների կամ ներկայացվածության թվի 
քվոտավորման վառ օրինակ են Եվրոպական միության Խորհրդարանն 
ու Խորհուրդը: Կախված բնակչության թվից՝ անդամ-երկրներից 
յուրաքանչյուրից Խորհրդարանի պատգամավոր են ընտրվում տարբեր 
թվով անձինք, իսկ Խորհրդում պետությունների ներկայացուցիչներն 
ունեն տարբեր թվով ձայներ: Ամենաշատ քվոտան այս մարմիններում 
ունեն Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Մեծ Բրիտանիան, իսկ 
ամենաքիչը՝ Մալթան, Կիպրոսը, Էստոնիան, Լյուքսեմբուրգը:

Տե՛ս նաև Քվոտա կանանց համար, Եվրոպական միության 
խորհրդարան, Եվրոպական միության խորհուրդ, Ազատ առևտրի 
գոտի, Առևտրային պայմանագիր:
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Մի շարք երկրներում 
ընտրություններում կամ հանրային 
ծառայության ոլորտում սահմանված 
է կանանց մասնակցության 
քվոտա՝ չափաբաժին: Օրինակ՝ 
համամասնական ընտրական 
ցուցակներում կին թեկնածուների 
քանակը պետք է լինի ինչ-որ տոկոս: 
Սկանդինավյան երկրներում դա 50 
տոկոս է: Կանանց մասնակցության 
քվոտան կոչված է լուծելու այդ սեռի 
իրավահավասարությունը հանրային 
կառավարման ոլորտում:

 Որքա՞ն է համամասնական 
ընտրական ցուցակներում 
կին թեկնածուների քվոտան 
Հայաստանում:

   
Ի՞նչ է քվոտան Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամում: 
Քվոտա եզրույթն օգտագործում 
է միջազգային տնտեսական, 
արժութային-ֆինանսական 
կազմակերպություններում, 
օրինակ՝ Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամում պետությունների 
ներդրումային չափաբաժինը տվյալ 
կազմակերպության մեջ նշելու 
համար: Առանց կանոնադրական 
կապիտալում այդ քվոտայի 
ներդրման` պետությունը չի կարող 
մասնակցել այդ կազմակերպությանը: 
Քվոտայի չափից է կախված նաև 
պետության ձայների քանակը 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամում 
քվեարկելիս:
       



Քվոտա կանանց համար

Կանանց համար քվոտաների ամրագրման էությունը և նպատակը 
կանանց մասնակցությունը քաղաքականությանը և որոշումների 
ընդունման գործընթացին ապահովելն է: Սա ենթադրում է, որ կանայք 
պետք է ունենան որոշակի տոկոսային ներկայացվածություն որոշում 
ընդունող կենտրոններում՝ խորհրդարաններում, կառավարության 
կազմում, տարատեսակ հանձնաժողովներում: Քվոտավորման 
համակարգով կանանց ներկայացվածության տոկոսները տարբեր 
երկրներում ու տարբեր կառույցներում տարբեր են՝ 20-50 %: 

«Կոշտ» գենդերային քվոտան, օրինակ, կարող է սահմանել, որ 
կուսակցություններն իրենց համամասնական ցուցակներում ինչ-որ 
կոնկրետ տոկոս հատկացնեն կանանց: 

«Փափուկ» քվոտային համակարգը (օրինակ՝ Շվեդիայում) ենթադրում 
է, որ որևէ պաշտոնի համար հավասարապես պայքարելու 
հնարավորություն պետք է ունենան թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ: 

«Կրկնակի» քվոտային համակարգերն, իրենց հերթին, սահմանում են 
կանանց նվազագույն թիվը ոչ միայն համամասնական ընտրական 
ցուցակներում, այլև այդ ցուցակների առաջատար (անցողիկ) 
տեղերում: Այս համակարգերը կիրառվում են Արգենտինայում և Մեծ 
Բրիտանիայում:

«Չեզոք» քվոտային համակարգերը սահմանում են երկու սեռերի 
հավասար ներկայացվածության առավելագույն շեմերը: Այսպիսի 
համակարգերից է, օրինակ, «50/50» քվոտային համակարգը:

Քրեական օրենսգիրք
Քրեական օրենսգիրքը համակարգված կերպով կոնկրետ իրավական 
նորմեր սահմանող միասնական օրենք է, որը նախատեսում 
է, թե որ հանրորեն վտանգավոր արարքներն են համարվում 
հանցագործություն և ինչ պատիժներ են նշանակվում դրանց համար: 

Քրեական օրենսգրքի կարգավորումն ամբողջական և համապարփակ 
է, հետևաբար, քրեական օրենսդրությունը չունի աղբյուրների 
բազմաթվություն: Քրեական իրավունքի միակ աղբյուրն օրենսգիրքն 
է: Քրեական պատասխանատվություն  նախատեսող նոր օրենքներն 
ընդգրկվում են քրեական օրենսգրքում: 

Քրեական օրենսգիրքը հիմնվում է Հայաստանի Հանրապետության 
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Սահմանադրության և միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու 
նորմերի վրա: Քրեական օրենսգիրքը կառուցված է օրինականության, 
օրենքի առջև հավասարության, պատասխանատվության 
անխուսափելիության, անձնական պատասխանատվության, ըստ 
մեղքի պատասխանատվության, արդարության, մարդասիրության և 
պատասխանատվության անհատականացման սկզբունքների վրա:  

Տե՛ս նաև Հանցագործություն:

Քրիստոնեություն 

Քրիստոնեությունը (հուն. Χριστός — «օծյալ», բառից) մոնոթեիստական 
(միաստվածային) կրոն է, որն իսլամի և բուդդիզմի հետ դասվում է 
երեք համաշխարհային կրոնների, իսկ իսլամի և հուդայականության 
հետ՝ աբրահամիկ կրոնների շարքում: Քրիստոնեությունն առաջացել 
է մ.թ. I դ. Պաղեստինի տարածքում, որն այդ ժամանակ գտնվում 
էր Հռոմեական կայսրության տիրապետության տակ: Սկզբնապես 
այն տարածում է գտել հրեաների շրջանում, սակայն հետագայում 
ընդունվել է այլ տարածքներում և այլ էթնիկ խմբերի կողմից: Որպես 
պետական կրոն այն առաջինն ընդունվել է Մեծ Հայքում 301 թ. հայոց 
Տրդատ Գ Մեծ արքայի օրոք:
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Պատասխանատվության 
անհատականացման սկզբունքը 
քրեական իրավունքում նշանակում 
է, որ անձի նկատմամբ կիրառվող 
պատիժը պետք է համապատասխանի 
հանցանքի ծանրությանը, դա 
կատարելու հանգամանքներին, 
հանցավորի անձնավորությանը, 
անհրաժեշտ և բավարար լինի նրան 
ուղղելու, նոր հանցագործությունները 
կանխելու համար: 

1. Ի՞նչ քրեական 
պատասխանատվության 
անխուսափելիության սկզբունքը: 
2. Ի՞նչ է անձնական 
պատասխանատվության սկզբունքը:

Որո՞նք են Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի խնդիրները:
Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքի խնդիրներն 
են՝ հանցավոր ոտնձգություններից 
պաշտպանել մարդու ու քաղաքացու 
իրավունքներն ու ազատությունները, 
իրավաբանական անձանց 
իրավունքները, սեփականությունը, 
շրջակա միջավայրը, հասարակական 
կարգը և անվտանգությունը, 
սահմանադրական կարգը, 
խաղաղությունը և մարդկության 
անվտանգությունը, ինչպես նաև` 
կանխել հանցագործությունները:



Քրիստոնեության գլխավոր հատկանիշներն են՝

	 միաստվածությունը՝ նրա մեջ դրսևորվող դեմքերի՝ Երրորդության 
(Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի) միամբողջականության վերաբերյալ 
վարդապետությամբ:

	 հասկացություն Աստծո՝ որպես բացարձակ Հոգու, բացարձակ 
Բանականության և Ամենազորության, բացարձակ Բարու և Սիրո 
մասին,

	 վարդապետություն մարդու՝ Աստծո նմանությամբ արարված 
անմահ հոգևոր գոյության, բոլոր մարդկանց՝ Աստծո առջև 
հավասար լինելու, ազատ կամքի և աստվածային շնորհի միջոցով 
Աստծուն միանալու, աստվածային կատարելությանը հասնելու և 
հավիտենական երանությունը վայելելու վերաբերյալ,

	 Աստված է նյութական աշխարհի Արարիչը, մարդուն 
վերապահված է տերը լինել նյութական արարչության:

Քրիստոնեության կարևորագույն հրամանակարգն է մեղքից, մահից 
և անեծքից մարդուն ազատելու նպատակով Աստծո որդու՝ Հիսուս 
Քրիստոսի մասին վարդապետությունը: Քրիստոնեական 
դավանաբանության եզրափակիչ մասը Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ 
գալստյան, մեռելների համընդհանուր հարության, ահեղ դատաստանի 
և երկնային արքայության մասին է. մեղավորները դատապարտվելու 
են դժոխքի տանջանքների, իսկ արդարները հարություն են առնելու՝ 
հավիտենական երանությունը վայելելու համար: 

Քրիստոնեական եկեղեցին 395 թ. Հռոմեական կայսրության 
բաժանումից հետո տրոհվել է հռոմեական-արևմտյան և հունական-
արևելյան մասերի, որոնց միջև 451 թ. Քաղկեդոնի ժողովից 
հետո խորացել են հակասությունները: Հակաքաղկեդոնական 
ավանդապաշտ եկեղեցիները, հավատարիմ մնալով առաջին 3 
տիեզերական ժողովների դավանաբանական սահմանումներին 
և աստվածաբանությանը, կազմել են Ընդհանրական եկեղեցու 
Արևելյան ուղղափառ ընտանիքը: 1054 թ. Սուրբ Հոգու բխման մասին 
վարդապետության մեջ Հռոմի կողմից ավելացված «և Որդու» (այսինքն՝ 
Սուրբ Հոգին բխում է Հորից և Որդուց) հավելվածի պատճառով 
այդ եկեղեցիները բաժանվել են: Բաժանումից հետո հռոմեական 
եկեղեցին՝ Վատիկան կենտրոնով, կոչվել է Կաթոլիկական, իսկ 
հունա-բյուզանդական եկեղեցին՝ Ուղղափառ (երկաբնակ): 9-10-րդ 
դդ. սկսած՝ կազմավորվել են ինքնուրույն երկաբնակ եկեղեցիներ, 
որոնք միավորվում են Ուղղափառ-Արևելյան երկաբնակ եկեղեցիներ 
անվան տակ: Դրանցից են Կոստանդնուպոլսի, Ալեքսանդրիայի, 
Դամասկոսի, Երուսաղեմի աթոռները, Ռուս ուղղափառ եկեղեցին, 
Սերբիայի, Բուլղարիայի, Ռումինիայի պատրիարքությունները, 
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Հայ Առաքելական Եկեղեցի, տե՛ս` 
http://www.armenianchurch.org/

Հայ Կաթողիկե Եկեղեցի, տե՛ս`http://
www.armeniancatholic.org/

Մերձավոր Արևելքի Հայ 
Ավետարանական Եկեղեցիների 
միություն, տե՛ս`http://www.uaecne.org/

Ֆրանսիայի Հայ Ավետարանական 
միություն, տե՛ս` www.ueeaf.or

Հյուսիսային Ամերիկայի Հայ 
Ավետարանական Միություն, տե՛ս`
http://www.aeuna.org/



Հունաստանի, Վրաստանի, Լեհաստանի, Աֆրիկայի, ԱՄՆ-ի և այլ 
ուղղափառ եկեղեցիներ:

Արևելյան ուղղափառ եկեղեցի են Հայ առաքելական, Եգիպտական 
ղպտի, Ասորական, Հնդիկ մալաբար և Եթովպական կամ Հաբեշական 
եկեղեցիները:

16-րդ դ. Կաթոլիկ եկեղեցում սկիզբ է առել հակակաթոլիկական 
շարժում՝ բողոքական ռեֆորմացիան: Կաթոլիկ եկեղեցուց 
առանձնացել են լյութերականները, կալվինականները, 
անգլիկանները, անաբապտիստները և այլն:

Հայ առաքելական եկեղեցին աշխարհի հնագույն եկեղեցիներից է. 
սկզբնավորվել է սբ. Թադեոս և սբ. Բարդուղիմեոս առաքյալների 
քարոզչությամբ: 301 թ-ին, Հայոց Տրդատ Գ Մեծ արքայի օրոք, Սբ. 
Գրիգոր Լուսավորչի ջանքերով Հայաստանում քրիստոնեությունը 
հռչակվել է պետական կրոն (առաջինը` աշխարհում):

Քրիստոնեության սրբազան գիրքը Բիբլիան է (հուն. Biblia-գիրք 
բառից, հայերենում՝ Աստվածաշունչ): 

Տե՛ս նաև Կրոն, Բուդդայականություն, Հինդուիզմ, Իսլամ, 
Հուդայականություն:

Օլիգարխիա
Օլիգարխիան (հուն. oligarchia – քչերի 
իշխանություն) քաղաքական ռեժիմ է, որի 
պայմաններում պետական-քաղաքական 
իշխանությունը կենտրոնացված է 
համեմատաբար փոքր թվով մարդկանց 
ձեռքում, և հաճախ ծառայեցվում է նրանց 
անձնական և/կամ խմբային շահերին, 
այլ ոչ թե ժողովրդին: Հույն փիլիսոփա 
Արիստոտելն այդ տերմինն օգտագործում 
էր, երբ փոքրաթիվ մարդկանց խմբի 
կողմից իշխանությունն իրականացվում 
էր անարդարացիորեն՝ վերածվելով 
արիստոկրատիայի խեղաթյուրված ձևի: 
Դրան հակառակ, արիստոկրատիան 
լավագույնների իշխանությունն էր: 
Օլիգարխիաները, որպես կանոն, ի հայտ 
են գալիս այն ժամանակ, երբ կառավարող 
վերնախավի ձևավորման սկզբունք դառնում 
են ոչ թե մարդկանց մասնագիտական 
կարողությունները, բարոյական նկարագիրը, 
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այլ, օրինակ, ազգակցական կապերը, սոցիալական ծագումը, 
ֆինանսական կարողությունները և այլն: Այդպիսի վերնախավը, 
որպես կանոն, սկսում է իրականացնել իր խմբի շահերից բխող 
իշխանություն: 

Ներկայումս բավական տարածված է օլիգարխիայի այն ընկալումը, 
ըստ որի դա փոքր թվով տնտեսապես ազդեցիկ մարդկանց վճռորոշ 
ազդեցությունն է պետական քաղաքականության վրա: Որպես կանոն, 
այդպիսի իրավիճակ առաջանում է տնտեսության մեջ մենաշնորհային 
ճյուղերի ի հայտ գալու և տնտեսական և քաղաքական վերնախավերի 
սերտաճման արդյունքում:

Պլուտոկրատիան (հուն. Πλούτος-հարստություն, κράτος- 
իշխանություն), համարվում է օլիգարխիայի տեսակներից մեկը: Այն 
կառավարման ձև է, երբ իշխանության որոշումներն արտացոլում են 
ոչ թե ամբողջ ժողովրդի, այլ ազդեցիկ դասի շահը: Սրա հետ մեկտեղ 
առկա է սոցիալական խոր անհավասարություն և սոցիալական 
զարգացման ցածր դինամիկա:

ՕՊԵԿ
ՕՊԵԿ-ը (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, 
Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպություն) նավթի գների 
կայունացման նպատակով նավթարդյունաբերող երկրների կողմից 
ստեղծված միջազգային միջկառավարական կազմակերպություն 
(«նավթային կարտել») է, որն ստեղծվել է 1960 թ.: Այսօր նրան 
անդամակցում են 12 երկրներ՝ Իրանը, Իրաքը, Քուվեյթը, Սաուդյան 
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Գերմանացի սոցիոլոգ Ռ. Միխելսը 
սահմանել է «օլիգարխիայի 
երկաթյա օրենքը»: Ինչպե՞ս է դա 
մեկնաբանվում:



Արաբիան, Վենեսուելան, Քաթարը, Լիբիան, Արաբական Միացյալ 
Էմիրությունները, Ալժիրը, Նիգերիան, Էկվադորը և Անգոլան։ 
Կենտրոնակայանը գտնվում է Վիեննայում (Ավստրիա)։ Նրանց 
էներգետիկայի և նավթարդյունաբերության նախարարները 
տարեկան երկու անգամ հանդիպում են նավթի միջազգային շուկայի 
և զարգացման միտումների գնահատման համար:

ՕՊԵԿ-ի նպատակն է՝ իր անդամ-պետությունների գործունեության 
ուղղորդումն ու ընդհանուր քաղաքականության մշակումը 
նավթարդյունահանման ոլորտում, նավթի միջազգային գների, 
նավթամատակարարումների կայունության պահպանումը, 
նավթարդյունահանման ոլորտում ներդրումներից եկամուտներ 
ստանալը:

ՕՊԵԿ-ի անդամ-պետությունները տնօրինում են նավթի 
համաշխարհային պաշարների շուրջ 2/3-ը: Նրանց է բաժին ընկնում 
նաև նավթարդյունահանման համաշխարհային ծավալների 40%-
ն ու արտահանման շուրջ կեսը: Խոշոր արտադրողներից «Նավթի 
գագաթնակետը» չեն գերազանցել միայն ՕՊԵԿ-ի անդամները 
(բացառությամբ Վենեսուելայի) և Կանադան:

ՕՊԵԿ-ն ունի մի քանի ղեկավար մարմիններ. 

	 ՕՊԵԿ-ի գլխավոր մարմին է Նախարարների համաժողովը, որը 
գումարվում է առնվազն տարին երկու անգամ: Այն սահմանում 
է ՕՊԵԿ-ի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, 
դրանց իրագործման համար ուղիները և միջոցները, ընդունում 
է Կառավարման խորհրդի կողմից ներկայացրած որոշումները 
և առաջարկությունները, զբաղվում բյուջեի հարցերով: 
Համաժողովը ձևավորում է նաև Կառավարման խորհուրդ 
(ամեն երկրից մեկական ներկայացուցիչ՝ որպես կանոն, նավթի 
կամ էներգետիկայի նախարարների մակարդակով), ընտրում 
Համաժողովի նախագահ, նշանակում կազմակերպության 
Գլխավոր քարտուղարին: Համաժողովի աշխատանքները 
կազմակերպվում են մի շարք կոմիտեների միջոցով:

	 Կառավարման խորհուրդը հանդիպում է տարեկան առնվազն 2 
անգամ, որոնց մասնակցում են բոլոր անդամ-պետությունների 
ներկայացուցիչները: Խորհուրդը պատասխանատու է 
ՕՊԵԿ-ի կառավարման գործունեության համար, ինչպես նաև 
իրականացնում է Համաժողովի որոշումները և հրահանգները, 
ընդունում որոշումներ Գլխավոր քարտուղարի ներկայացրած 
հաշվետվությունների վերաբերյալ, ներկայացնում զեկույցներ 
և առաջարկություններ Համաժողովին, պատրասում 
կազմակերպության տարեկան բյուջեն:

	 Գլխավոր քարտուղարն ՕՊԵԿ-ի բարձրագույն պաշտոնյան է, 
լիազորված ներկայացուցիչը և քարտուղարության ղեկավարը: 396

Ի՞նչ է «ՕՊԵԿ-ի զամբյուղը»

Ի՞նչ է «նավթի գագաթնակետը»:

Համաշխարհային մասշտաբով 
նավթարտադրության առավելագույն 
չափը, որը երբևէ ձեռք է բերվել կամ 
կբերվի ապագայում:

ՕՊԵԿ-ի կայքը, տե՛ս` http://www.
opec.org/opec_web/en/ 



Նա կազմակերպում և ղեկավարում է ՕՊԵԿ-ի աշխատանքները:

	 Տնտեսական կոմիտեն զբաղվում է միջազգային նավթային 
շուկաներում մատակարարման և գների կայունության 
հարցերով, հետևում է շուկաներում էներգիայի սպառմանը ու 
գների փոփոխմանը, այդ մասին տեղեկացնում Համաժողովին:

Օտարերկրացի
Պետության բնակչությունը ներառում է քաղաքացիներին, 
երկքաղաքացիներին, օտարերկրացիներին, քաղաքացիություն 
չունեցողներին: Օտարերկրացին այլ պետության քաղաքացին է, 
որը գտնվում կամ բնակվում է Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում: 

Օտարերկրացին  ունի մտքի, խոսքի, խղճի և դավանանքի 
ազատության իրավունք օրենսդրությանը համապատասխան: 
Նա իրավունք ունի պահպանել իր ազգային լեզուն, մշակույթը և 
սովորույթները: Օտարերկրացին ունի անձնական և ընտանեկան 
կյանքին անօրինական միջամտությունից օրենքով պաշտպանվելու, 
անձի և բնակարանի անձեռնմխելիության, հաղորդակցության 
գաղտնիության, պատվի և արժանապատվության, կյանքի 
և առողջության, անձնական ազատության և գույքի դեմ 
ոտնձգություններից դատական պաշտպանության՝ Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացուն հավասար իրավունքներ: Նա 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ունի սեփականության, 
աշխատանքի և ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունք: Նա կարող է ամուսնանալ կամ ամուսնալուծվել և 
ընտանեկան հարաբերություններում ունի քաղաքացուն հավասար 
իրավունքներ ու պարտականություններ:

Օտարերկրացին Հայաստանի Հանրապետությունում չունի 
քաղաքական մի շարք իրավունքներ. չի կարող ընտրվել կամ 
նշանակվել այնպիսի պաշտոնների կամ զբաղվել այնպիսի 
գործունեությամբ, որոնց համար օրենսդրությամբ նախատեսված է 
ունենալ քաղաքացիություն: Օտարերկրյա քաղաքացին պարտավոր 
է ոչ ուշ, քան Հայաստանի Հանրապետության մուտքի արտոնագրի 
կամ կացության ժամկետի լրանալը, հեռանալ Հայաստանի 
Հանրապետությունից:
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 Օտարերկրացուն 
ձերբակալելիս, կալանելիս, 
քրեական պատասխանատվության 
ենթարկելիս կամ Հայաստանի 
Հանրապետությունից նրա ելքն 
արգելելիս` համապատասխան 
պաշտոնատար անձիք պարտավոր 
են ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում 
այդ մասին տեղյակ պահել նրա 
շահերը պաշտպանող պետության 
ներկայացուցչությանը, իսկ 
փախստականների դեպքում՝ ՄԱԿ-ի 
փախստականների գծով գերագույն 
հանձնակատարին:

1.  Ովքե՞ր են քաղաքացիություն 
չունեցող անձինք:
2. Ո՞ր օրենսդրությամբ է 
ամուսնանում օտարերկրացին 
Հայաստանում: 

Ի՞նչ պարտականություններ է կրում 
օտարերկրացին Հայաստանում:
Օտարերկրացին պարտավոր 
է պահպանել Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունը և 
օրենքները, մուծել հարկեր, 
տուրքեր, կատարել պարտադիր 
այլ վճարումներ, հարգել այլոց 
իրավունքներն ու ազատությունները, 
արժանապատվությունը:
   



Օրենսդիր իշխանություն
Ազատության ապահովման համար իշխանությունների բաժանումը 
ենթադրում է երեք առանձնացված գործառույթներ` օրենսդրական, 
գործադիր և դատական (արդարադատության): Օրենսդրումն 
առանձնացված է գործադրողից, օրենքը սահմանողը չի զբաղվում 
դրա կիրառմամբ, իսկ գործադրողը չի զբաղվում օրենսդրմամբ, այլ 
միայն օրենքների կիրառմամբ: Այստեղից հետևում է, որ գործադիր 
իշխանության մարմինները չպետք է զբաղվեն օրենսդրմամբ: 
Օրենսդիրն էլ, իր հերթին, իրավունք չունի միջամտել գործադիր 
իշխանության գործունեությանը` ընդունելու ակտեր, որոնք 
Սահմանադրությամբ վերապահված են միայն գործադիր իշխանության 
իրավասությանը: Օրենսդիրը գործադիրի նկատմամբ ունի միայն 
վերահսկողության իրավունք սահմանադրությամբ սահմանված 
ձևերով: Իշխանությունների բաժանումը կանխում է օրենսդիրի 
անուղղակի ներխուժումն արդարադատության իրականացման 
ոլորտ` նույնիսկ օրենսդրման ձևով: Դրա երաշխիքներից է նաև 
այն, որ օրենսդիր մարմնի կազմում չեն կարող մտնել գործադիր 
իշխանության և դատական համակարգում պաշտոնավարող անձինք:

Օրենսդիր իշխանությունը մարմնավորում է ժողովրդի կողմից 
ընտրվող մարմինը՝ խորհրդարանը, որը կոչված է որոշելու 
հասարակության զարգացման ռազմավարությունը՝ օրենքներ 
ընդունելու ճանապարհով: Օրենքները որոշում են հասարակության 
և պետության մեջ մարդու ազատության չափը: Մասնավորապես, 
օրենսդիրը սահմանում է հասարակության և անհատի ազատության, 
անվտանգության, սեփականության ապահովման համար 
անհրաժեշտ և թույլատրելի հարկադրանքի կիրառման կանոնները: 

Տե՛ս նաև Խորհրդարան, Պատգամավոր, Իշխանությունների 
բաժանում:
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Օրենսդիրը, որը սահմանում է 
հարկադրանքը, չունի հարկադրանք 
կիրառելու իրավունք: Նույնը նաև 
դատական իշխանությունը, ինքը 
չի կիրառում, այլ թույլատրում 
կամ թելադրում է հարկադրանքի 
կիրառումը: Ստացվում է, որ 
կիրառողը մնում է գործադիրը, 
որն ինքը չունի օրենսդրման և 
արդարադատության գործառույթ, 
այլ ընդամենը գործում է օրենքների 
հիման վրա և ի կատարումն 
օրենքների ու դատարանների 
որոշումների:

1. Ի՞նչ է հասարակության 
զարգացման ռազմավարությունը:
2. Ի՞նչ է ազատության չափը:

Համատարած է արդյո՞ք 
պատգամավորական մանդատի 
անհամատեղելիությունը: 
Պատգամավորական մանդատի 
անհամատեղելիությունն այլ 
պաշտոններ զբաղեցնելու հետ` 
բնորոշ է արդի պետությունների 
մեծ մասին: Բացառություն են 
կազմում խորհրդարանական 
հանրապետության և 
խորհրդարանական միապետության 
գծեր ունեցող երկրները, որոնցում 
խորհրդարանի անդամները 
միաժամանակ կարող են դառնալ 
կառավարության անդամ:

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային Ժողովի կայքը, տե՛ս` http://
www.parliament.am



Օրենսդրություն
Օրենսդրությունն իրավունքի նորմերի արտահայտման արտաքին 
ձևն է: Իրավունքի նորմերը հանրային իրավաստեղծ մարմինները 
սահմանում են նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման 
միջոցով: Որևէ երկրում գործող նորմատիվ իրավական ակտերի 
ամբողջությունը կազմում է տվյալ երկրի օրենսդրությունը: Այդ 
ակտերի մեջ կարևոր տեղ են գրավում օրենքները:

Օրենսդրության համակարգն ունի բարդ կառույց: Ամենից առաջ 
նորմատիվ իրավական ակտերը բաժանվում են հարաբերականորեն 
ինքնուրույն ճյուղերի՝ ըստ կարգավորման ոլորտների: Դրանից ելնելով 
օրենսդրության համակարգում առանձնացվում են սահմանադրական, 
քրեական, քաղաքացիական, ամուսնաընտանեկան, մաքսային և այլ 
օրենսդրությունները: 

Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրական ակտեր են 
համարվում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը 
և դրանում կատարված փոփոխությունները, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքները, Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի որոշումները, Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի հրամանագրերը և կարգադրությունները, Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի որոշումները, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները կամ 
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումները:

Նորմատիվ իրավական ակտերը տարբերակվում են` ելնելով 
իրավաբանական ուժից և կարող են դասակարգվել հետևյալ կարգով՝ 
Սահմանադրություն, օրենսգրքեր, այլ օրենքներ, օրենսդրական 
ակտեր, գերատեսչական ակտեր և այլն:

Կան իրավական կարգավորման ոլորտներ, որոնցում գործող 
նորմատիվ իրավական ակտերը բազմազան են: Օրինակ՝ 
ընտրական ոլորտում գործում է Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունը, ընտրական օրենսգիրքը, բազմաթիվ այլ 
նորմատիվ իրավական ակտեր: Մինչդեռ, օրինակ՝ քրեական 
օրենսդրությունը կազմված է միայն քրեական օրենսգրքից:  

Տե՛ս նաև Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ, 
Նորմատիվ իրավական ակտ, Սահմանադրություն, Օրենք:
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Կան իրավական կարգավորման 
ոլորտներ, որոնցում գործող 
նորմատիվ իրավական ակտերը 
բազմազան են: Օրինակ՝ 
ընտրական ոլորտում գործում է 
Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունը, ընտրական 
օրենսգիրքը, բազմաթիվ այլ 
նորմատիվ իրավական ակտեր: 
Մինչդեռ, օրինակ՝ քրեական 
օրենսդրությունը կազմված է միայն 
քրեական օրենսգրքից:  

1.  Ի՞նչ է սահմանադրական օրենքը:
2. Ի՞նչ է գերատեսչական ակտը:

Ի՞նչ դեր է խաղում Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրությունը օրենսդրության 
համակարգում:
Սահմանադրությունը գերակայող 
աղբյուր է օրենսդրության բոլոր 
ճյուղերի համար: Լինելով «օրենքների 
օրենքը» Սահմանադրությունը 
պարունակում է օրենսդրության բոլոր 
ոլորտների կարգավորման հիմնարար 
սկզբունքներ և նորմեր, որոնք ունեն 
բարձրագույն իրավաբանական ուժ 
այլ իրավական ակտերի նկատմամբ և 
գործում են անմիջականորեն:



Օրենք
Օրենքը օրենսդիր իշխանության 
մարմնի կողմից կամ 
համաժողովրդական հանրաքվեի 
միջոցով ընդունված նորմատիվ 
ակտն է, որ կոչված է կարգավորելու 
կարևոր նշանակություն ունեցող 
հասարակական հարաբերությունները 
և օժտված է գերակայությամբ: 
Օրենքներն ունեն գերակայություն, 
այսինք` Հանրապետության 
Նախագահի, կառավարության և այլ 
պետական մարմինների ընդունած 

ակտերը (որոնց հավաքական անվանումն է ենթաօրենսդրական 
ակտեր) պետք է համապատասխանեն օրենքներին, ընդունվում են ի 
կատարումն օրենքների:

Օրենքը կարգավորում է կարևոր, հիմնական հասարակական 
հարաբերությունները: Բացառապես օրենքներով են սահմանվում՝ 
անձանց իրավունքներն իրականացնելու և պաշտպանելու 
պայմանները և կարգը, նրանց իրավունքների և ազատությունների 
սահմանափակումները, նրանց պարտականությունները, 
ինչպես նաև պատասխանատվության տեսակները, չափերը, 
պատասխանատվության ենթարկելու կարգը, հարկադրանքի 
միջոցներն ու դրանք կիրառելու կարգը, անձանց կողմից վճարվող 
հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների տեսակները, չափը, 
վճարման կարգը և այլ հարցեր: 

Օրենքի տեսակներն են Սահմանադրությունը, օրենսգրքերը և 
ընթացիկ օրենքները:

Տե՛ս նաև Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ, 
Նորմատիվ իրավական ակտ, Սահմանադրություն, Օրենսդրություն:

Ֆաշիզմ

Ֆաշիզմը (իտալ. Fascisմօ, fascio «կապ, փունջ, միություն» 
բառից) ծայրահեղ աջ քաղաքական շարժումների, 
գաղափարախոսությունների և նրանց համապատասխան 
կառավարման բռնապետական (դիկտատորական) ձևերի 
ընդհանրացնող անվանումն է, որի բնորոշ գծերն են` անհատի 
պաշտամունքը, ռազմականությունը և ամբողջատիրությունը: 
Առավել նեղ պատմական իմաստով այս եզրույթի տակ հասկացվում 
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Օրենքները պետք է արտահայտեն 
արդարություն, ազատություն, 
իրավահավասարություն, 
մարդասիրություն: Իրավական 
պետությունում կան ընթացակարգեր, 
որոնք երաշխիք են օրենքի նման 
որակներն ապահովելու համար, 
օրինակ՝ սահմանադրական 
դատարան դիմելու միջոցով` անձինք 
կարող են հասնել ոչ իրավական 
օրենքների անվավեր ճանաչվելուն: 

Ի՞նչ են ընթացիկ օրենքները:

Ի՞նչ է օրենսգիրքը:
Օրենսգիրքը միասնական, 
համակարգված, ամբողջական 
օրենք է, որը կարգավորում է 
հասարակական որևէ ոլորտ: 
Օրենքների մեջ Սահմանադրությունից 
հետո, գլխավոր տեղը զբաղեցնում 
է օրենսգիրքը, որովհետև այլ 
օրենքներում ու ակտերում 
պարունակվող իրավունքի նորմերը 
պետք է համապատասխանեն 
օրենսգրքին: Այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերի` օրենսգրքին 
հակասելու դեպքում, կիրառվում է 
օրենսգիրքը: 



է զանգվածային քաղաքական շարժումը, որը գոյություն ուներ 
Իտալիայում 1920–1940 թթ. սկիզբն ընկած ժամանակահատվածում Բ. 
Մուսսոլինիի գլխավորությամբ: 

Ֆաշիզմի հիմնական բնորոշիչներն են ծայրահեղ աջ 
քաղաքականությունը, հակակոմունիզմը, տրադիցիոնալիզմը, 
ծայրահեղականությունը, էտատիզմը, պոպուլիզմը, միլիտարիզմը, 
անհատի պաշտամունքը և այլն:

Ֆաշիստական ռեժիմին բնորոշ է նաև պետության կարգավորող 
դերի ուժեղացումը ինչպես տնտեսության, այնպես էլ 
գաղափարախոսության ոլորտում, հասարակության խմբային 
սկզբունքներով կազմավորումը՝ զանգվածային կառույցների և 
հասարակական միությունների ստեղծում, հասարակությունում 
այլախոհության բռնի ճնշման մեթոդների առկայություն, քաղաքական 
և տնտեսական ազատականության սկզբունքների մերժում, ակնհայտ 
ահաբեկչություն աշխատավորական շարժման դեմ:

Հաճախ, պետությունում ֆաշիզմի առաջացումը պայմանավորված 
է տնտեսական ճգնաժամի առկայությամբ այն դեպքում, եթե 
այն ճգնաժամ է առաջացնում նաև սոցիալական և քաղաքական 
ոլորտներում: 

Լայն իմաստով, ֆաշիզմը որակվում է որպես Լուսավորիչների 
դարաշրջանի ժողովրդավարական մարդասիրության արժեքներին 
դեմ ելնող գաղափարախոսություն: 

Տե՛ս նաև Նեոնացիզմ:
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Ֆեմինիզմ

Ֆեմինզիմ (լատ. femina, «կին» բառից) – հասարակական-քաղաքական 
շարժում է, որը կանանց ձգտումն է՝ հավասարվել տղամարդկանց 
կյանքի բոլոր ոլորտներում: Նեղ իմաստով՝ կանացի շարժում, որի 
նպատակն է կանանց նկատմամբ կիրառվող խտրականության 
վերացումը և տղամարդկանց հավասար իրավունքների 
տրամադրումը: 

Կանանց իրավունքների համար պայքարի համար հիմք են 
հանդիսացել երկու հզոր գործոն.

•	 լիբերալ կամ ազատական փիլիսոփայական ավանդույթը, 
որի ներկայացուցիչներն էին Ջոն Լոկը, Ժան Ժակ Ռուսոն, և 
որի շրջանակներում զարգանում էին մարդու իրավունքների 
մասին տեսությունների հիմքերը,

•	 ուտոպիական սոցիալիզմը, որի ազդեցությունը բավական 
ուժեղ էր։ Այս ուղղության հետևորդներն էին Շ. Ֆուրյեն, Ա. 
Սեն-Սիմոնը, Ռ. Օուենը։

Ֆեմինիզմի պատմության մեջ առանձնացնում են երեք շրջան, 
որոնցից ամեն մեկին բնորոշ են յուրահատուկ նպատակներ։

	 Առաջին ալիքի սկիզբ համարվում է 1848 թ., 
երբ Անգլիայում և ԱՄՆ-ում սկիզբ առավ հասարակական 
շարժման հզոր ալիք՝ ի պաշտպանություն կանանց իրավունքների։ 
Եթե ֆեմինիզմի առաջին ալիքը կենտրոնանում էր այնպիսի 
հարցերի վրա, ինչպիսիք են` աշխատանքային իրավունքը, 
ընտրական իրավունքը, ապա երկրորդ ալիքը վերաբերում 
էր հավասարության այլ հարցերի, ինչպես՝ շահագործման 
վերացումը։

	 Երկրորդ ալիքը վերաբերում է 1960-1980-ական թթ. ընկած 
ժամանակահատվածին։ Համարվում է, որ այն առաջին 
փուլի շարունակությունն է ու գոյություն ունի նաև այժմ և 
համագոյակցում է երրորդ ալիքի հետ։ Նրանք կոչ էին անում 
կանանց գիտակցել, որ իրենց անձնական կյանքի առանձին 
կողմերը խորապես քաղաքականացված են և հանդիսանում են 
սեքսիստական (սեռական խտրականություն դնող) իշխանական 
համակարգի արտացոլումը։

	 Երրորդ ալիք - ներկայիս փուլն է:

«Ֆեմինիզմ» եզրույթը չի ենթադրում միասնական 
գաղափարախոսություն և այդ շարժման ներսում գոյություն ունեն 
բազմաթիվ խմբեր և հոսանքներ: Դա պայմանավորված է պատմական 
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տարբեր նախադրյալներով, տարբեր հասարակություններում 
կանանց դերերի տարբերությամբ և այլ գործոններով: 

Ֆեոդալիզմ (ավատատիրություն)
Ֆեոդալիզմը պետականորեն կազմակերպված մինչբուրժուական 
հասարակություններին բնորոշ հողատիրության ձև է: Ֆեոդալական 
հարաբերություններում հողատերերը` ֆեոդալները դասակարգված 
ու աստիճանակարգված էին. ամենացածր կանգնածը վասալն էր, որը 
ծառայության համար ստանում էր հողաբաժին, իսկ բարձրաստիճան 
հողատերերը սենյորներն էին: Աստիճանի վերևում կանգնած 
էր միապետը, որի իշխանությունը թույլ էր համեմատած խոշոր 
սենյորների հետ, որոնք սակայն չունեին բացարձակ իշխանություն 
իրենցից ցածր բոլոր հողատերերի նկատմամբ` «Իմ ափսոսալի վասալն 
իմ վասալը չէ» սկզբունքով: Ֆեոդալիզմի դարաշրջանում նյութական 
բարիք ստեղծողը գյուղացին էր, որն, ի տարբերություն ստրուկի կամ 
վարձու աշխատողի, ինքն էր ղեկավարում իր տնտեսությունը: 

Արևմտյան Եվրոպայում ֆեոդալիզմն ի հայտ է եկել 5-րդ դ.-ում՝ 
Հռոմեական կայսրությունում: Եվրոպական ֆեոդալիզմի տարբերակիչ 
գործոններից էր քաղաքական ապակենտրոնացվածության բարձր 
աստիճանը: 

Մեծ Հայքում ավատատիրական կարգերը ձևավորվել են 1-3-րդ 
դդ.; Դրանք նախորդած ստրկատիրական կարգից հիմնականում 
տարբերվում են արտադրության հիմնական միջոցի` հողի մասնավոր 
սեփականատիրոջը պատկանալով: Ստրկատիրական կարգերի օրոք 
հողը հիմնականում պատկանում է թագավորներին: 

Ավատատիրական կարգերի ժամանակ հայկական հասարակությունը 
բաժանվում էր 2 դասակարգի` շահագործող ավատատերների 
և շահագործվող գյուղացիության: Գյուղացիական համայնքը 
Հայաստանում մեկ գյուղում ապրող գյուղացիների միությունն էր, 
որը ամեն տարի, ըստ գյուղացիական ընտանիքների շնչի, փողի 
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վերաբաժանում էր կատարում: Մեծ Հայքի թագավորությունում ամեն 
մի գյուղացիական ընտանիքի բաժին էր հասնում քառորդ հեկտար 
հող, որը կոչվում էր «Եդիկի հող»:

Ֆիզիկական անձ
Իրավունքի նորմերով կարգավորվող հարաբերություններին 
մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց անվանում են «իրավունքի 
սուբյեկտ»: Իրավունքի սուբյեկտներ են ճանաչվում՝ անհատները 
(ֆիզիկական անձինք), իրավաբանական անձինք, Հայաստանի 
Հանրապետությունը (պետությունը), տեղական ինքնակառավարվող 
համայնքները, պետական մարմինները, ընդհանրությունները և այլն: 
Քաղաքացիական օրենսգիրքը իրավունքի անհատ սուբյեկտներին 
նշելու համար օգտագործում է «քաղաքացի» հասկացությունը: 
Սակայն հասարակական հարաբերությունների մասնակից են 
նաև այլ պետությունների քաղաքացիները և քաղաքացիություն 
չունեցողները: Երեքին միասին նշելու համար քաղաքացիական 
օրենսգիրքն օգտագործում է «ֆիզիկական անձ» հասկացությունը: 

Ֆիզիկական անձի կարևոր հատկանիշը նրա անհատականացումն 
է: Ֆիզիկական անձի անհատականացման միջոցներ են նրա 
անվանումը և բնակության վայրը, որոնցով նա առանձնանում, 
տարբերվում է այլ անձանցից: Ֆիզիկական անձին (քաղաքացուն) 
անվանում տրվում է ծննդյան պահից և ներառում է նրա ազգանունը 
և անունը, նրա ցանկությամբ՝ նաև հայրանունը: Անձը իրավունքներ և 
պարտականություններ է ձեռք բերում ու իրականացնում իր անվամբ: 
Օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով` անձը կարող է 
օգտագործել կեղծանուն (մտացածին անուն):

Տե՛ս նաև Գործունակություն, Իրավունակություն, Չափահասություն, 
Քաղաքացի, Օտարերկրացի: 

Ֆինանսներ
Ֆինանսները տնտեսական հարաբերություններ են, որոնք 
առաջանում են ազգային եկամտի վերաբաշխման գործընթացում` 
կապված դրամական միջոցների ձևավորման և օգտագործման 
հետ: Համաձայն մեկ այլ սահմանման` ֆինանսները տնտեսական 
հարաբերությունների ամբողջություն է, որոնք առաջանում են 
պետական և մասնավոր դրամական միջոցների ձևավորման, 
վերաբաշխման և օգտագործման գործընթացում: Ֆինանսները 
բաժանվում են պետական և մասնավոր ֆինանսների: Պետական 
ֆինանսների ոլորտում շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական 
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Ֆիզիկական անձը որպես իրավունքի 
սուբյեկտ` իրավական զանազան 
ոլորտներում հանդես է գալիս 
տարբեր իրավական որակներով: 
Օրինակ՝ քրեական հանցագործության 
համար պատասխանատվություն 
կրելու համար` անձը պետք է լինի 
մեղսունակ և օրենքով սահմանված 
տարիքին հասած: 

Ի՞նչ է ֆիզիկական անձի 
մեղսունակությունը:

Որո՞նք են ֆիզիկական անձի 
իրավական պատասխանատվության 
առանձնահատկությունները:
Անձի իրավական 
պատասխանատվության 
հարցում իրավունքի զանազան 
ճյուղերում գործում են տարբեր 
սկզբունքներ: Օրինակ՝ քրեական 
իրավունքում գործում է անձնական 
պատասխանատվության սկզբունքը. 
անձը պատասխանատու է միայն 
անձամբ իր կատարած հանցանքի 
համար: Մինչդեռ, քաղաքացիական 
ոլորտում վնասի հատուցման 
պարտականությունն` օրենքով 
կարող է դրվել վնաս չպատճառած 
անձի վրա: Օրինակ` 14 տարեկան 
չդարձած անչափահասի պատճառած 
վնասի համար` պատասխանատու են 
նրա ծնողները,  որդեգրողները կամ 
խնամակալը: 
         



բյուջեն: Եթե բյուջեի եկամուտները գերազանցում են ծախսերին, ապա 
բյուջեն ավելցուկային է, իսկ եթե բյուջեի ծախսերը գերազանցում 
են եկամուտներին, ապա բյուջեն պակասուրդային է: Պետական 
ֆինանսների համար առաջնային են համարվում ծախսերը, քանի որ 
ֆինանսավորվում են կոնկրետ նպատակային ծրագրեր: Մասնավոր 
ֆինանսների համար առաջնային են համարվում եկամուտները: 
Կապիտալիզմի բուռն վերելքը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին հանգեցրեց 
նրան, որ արևմտյան զարգացած երկրներում տեղի ունեցավ բանկային 
համակարգի հետ` ֆինանսական համակարգի սերտաճում, որի 
արդյունքում պետական ֆինանսները սկսվեց ներկայացվել որպես 
դրամական միջոցների կառավարում կամ , ավելի լայն իմաստով` 
փողի հետ առնչվող գործարար հարաբերություններ: Ինչ վերաբերում 
է մասնավոր ֆինանսներին, ապա դրանք, պարզապես, համարվում 
են միջոց` նոր գործ սկսելու կամ արդեն գործող բիզնեսի զարգացման 
համար:

Տե՛ս նաև Արժույթ, Ինֆլյացիա, Դեֆլյացիա, Էմիսիա, Կենտրոնական 
բանկ:
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Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարության կայք, 
տե՛ս` http://www.minfin.am/ 




