
Ա.  ԳՅՈՒԼԲՈՒԴԱՂՅԱՆ,   Կ .  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ,   Տ .  ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՒԹՅՒՆ
9−րդ 

դԱՍԱրԱՆ

դԱՍԱգիրք հԱՆրԱկրթԱկԱՆ
հիմՆԱկԱՆ դպրոցի հԱմԱր

ԵՐԵՎԱՆ 2014



ՀՏԴ 373.167.1: 316(075.3)
ԳՄԴ 60.5 ց72
        Գ 674

Գյուլբուդաղյան Ա.
Գ 674  Հասարակագիտություն: Դասագիրք հանրակրթական հիմնական 

դպրոցի 9–րդ դասարանի hամար/ Ա. Գյուլբուդաղյան, Կ. Հարությունյան, 
Տ. Թովմասյան.— Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2014.— էջ:

ՀՏԴ 373.167.1: 316(075.3)
ԳՄԴ 60.5 ց72

ISBN    978–9939–68–183–2
© «Զանգակ–97» ՍՊԸ, 2014

Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից



3

 Սահ մա նադ րու թյու նը՝ որ պես մար դու ի րա
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ե րաշ խա վոր

 Նա խորդ ու սում նա կան տար վա դա սըն թա ցից ար դեն 
ծա նոթ ե նք ժո ղովր դա վա րու թյուն հաս կա ցու թյա նը: 

Քննարկում  ▶  Թվար կե՛ք ժո ղովր դա վա րու թյա նը բնո րոշ 
հատ կա նիշ ներ: 

Վերընթերցելով թվարկված հատկանիշներն ու 
խորհելով դրանց շուրջ՝ կարող ենք հանգել հետևյալ 
կարևոր եզրակացության. 

Ժո ղովր դա վա րու թյան գլ խա վոր հատ կա նի շը իշ խա նու
թյան պատ կա նելն է ժո ղովր դին:  

Ի սկ ի նչ պե՞ս է ի րա կա նաց վում ժո ղովր դաիշ խա նու թյու նը: 

Հին Ա թեն քում, օրինակ, նրա քա ղա քա ցի նե րը՝ չա փա
հաս ա զատ տղա մար դիկ,  հա վաք վում է ին շու կայի հրա
պա րա կում և քն նար կում քա ղա քի հա մար կար ևոր նշա
նա կու թյուն ու նե ցող հար ցեր (կա նայք, ան չա փա հաս նե
րը, ստ րուկ նե րը, ոչ քա ղա քա ցի բնա կիչ նե րը ձայ նի ի րա
վունք չու նե ին): 

Այ սօր, բնա կա նա բար, այդ պի սի կա ռա վա րու մը չի կա
րող ար դյու նա վետ լի նել: Սա կայն, ի նչ պես և Հին Ա թեն
քում, ժո ղովր դի իշ խա նու թյու նն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ են պաշ տո նյա ներ և նրանց լի ա զո րու թյու
նը սահ մա նող օ րենք ներ: Ա ռանց հս տակ ձևա կերպ ված 
օ րենք նե րի՝ ժո ղովր դի իշ խա նու թյու նը կվե րած վի կա մա

ԳԼՈՒԽ  1 ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ  ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

Դաս 1–2 

ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ
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յա կա նու թյան, ա նիշ խա նու թյան, խառ նաշ փո թի: Ի սկ դա 
ի վեր ջո կհան գեց նի բռնա կա լու թյան: Այդ ան ցան կա լի 
հե ռան կա րից խու սա փե լու լա վա գույն ճա նա պար հը ի րա
վուն քի և օ րեն քի հաս տա տումն է, պե տա կան մար մին
նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե
րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի սահ մա նու մը: Այդ ա մե նը 
ձևա կեր պող, սահ մա նող, հաս տա տող կար ևո րա գույն 
փաս տա թուղ թը սահ մա նադ րու թյունն է: Աշ խար հի գրե
թե բո լոր պե տու թյուն ներն ու նեն սահ մա նադ րու թյուն: 
Այն այն քան կար ևոր է, որ շատ հա ճախ ան վա նում են 
ե րկ րի մայր օ րենք, հիմ նա կան օ րենք, գլ խա վոր օ րենք 
կամ օ րենք նե րի օ րենք:

Վերհիշենք.

Հայաստանի ժողովուրդն իր համընդհանուր կամքն 
արտա հայտող քվեարկությամբ՝ հանրաքվեով, 1995 թվա
կանի հուլիսի 5ին ընդունեց հանրապետության Սահմա
նադրությունը, իսկ դրանից տասը տարի հետո՝ 2005 թ. 
նոյեմբերի 27–ին, դարձյալ հանրաքվեով փոփո խություններ 
կատա   րեց Սահմա նադրության մեջ:     

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու
նն ամ րագ րում է սահ մա նա դ րա կան կար գի հիմ նա կան 
դրույթ նե րը, մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա
վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, պե տա կան իշ խա նու
թյան հիմ նա կան մար մին նե րի՝ Հան րա պե տու թյան Նա
խա գա հի, Ազ գային ժո ղո վի, կա ռա վա րու թյան, ի նչ պես 
նաև դա տա կան իշ խա նու թյան և տե ղա կան ի նք նա կա
ռա վար ման մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րը: 

Քննարկում  ▶  Ըն թեր ցե՛ք Սահ մա նադ րու թյան ա ռա ջին 
գլխից ստորև տր վող տեքս տը և ա ռանձ
նաց րե՛ք ձեր կար ծի քով ա ռա վել կար ևոր 
հաս կա ցու թյուն նե րը: 
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Գ լուխ 1. ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԿԱՐ ԳԻ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Հոդ ված 1. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նն ի նք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո
ցի ա լա կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է:

 Հոդ ված 2. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նում իշ խա նու թյու նը պատ կա նում է ժո ղո
վր դին:

 Ժո ղո վուրդն իր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է ա զատ ը նտ րու թյուն նե րի, հան րա
քվե նե րի, ի նչ պես նաև Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված պե տա կան և տե ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով: 

իշ խա նու թյան յու րա ցու մը որ ևէ կազ մա կեր պու թյան կամ ան հա տի կող մից հան ցա
գոր ծու թյուն է:

 Հոդ ված 3. մար դը, նրա ար ժա նա պատ վու թյու նը, հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա
տու թյուն նե րը բարձ րա գույն ար ժեք ներ են:

 պե տու թյունն ա պա հո վում է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը՝ մի ջազ գային ի րա վուն քի սկզ բունք նե րին ու նոր մե րին 
հա մա պա տաս խան:

 պե տու թյու նը սահ մա նա փակ ված է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րով 
և ա զա տու թյուն նե րով՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա վունք:

 Հոդ ված 5. պե տա կան իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց վում է Սահ մա նադ րու թյա նը և 
օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան՝ օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման հի ման վրա:

 պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք 
ի րա վա սու են կա տա րե լու մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լի ա զոր ված 
են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենք նե րով:

 Հոդ ված 6. Սահ մա նադ րու թյունն ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ո ւժ, և նրա նոր
մե րը գոր ծում են ան մի ջա կա նո րեն:

O րենք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը: Այլ ի րա վա կան ակ
տե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք նե րին։ 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տերն ըն դուն վում են Սահ մա նադ րու թյան և օ րենք նե րի հի
ման վրա և դրանց ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

 Հոդ ված 7. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում են գա ղա փա րա խո սա կան 
բազ մա կար ծու թյու նը և բազ մա կու սակ ցու թյու նը:

 կու սակ ցու թյուն նե րը կազ մա վոր վում են ա զա տո րեն, նպաս տում ժո ղովր դի քա ղա քա
կան կամ քի ձևա վոր մանն ու ար տա հայտ մա նը: Նրանց գոր ծու նե ու թյու նը չի կա րող հա
կա սել Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք նե րին, ի սկ գոր ծե լա կեր պը՝ ժո ղովր դա վա րու թյան 
սկզ բունք նե րին:
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Հոդ ված 8. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե
փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

 հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր վում են տն տե սա կան գոր ծու նե ու
թյան ա զա տու թյունն ու ա զատ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյու նը:

 Հոդ ված 8.1. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նում ե կե ղե ցին ան ջատ է պե տու թյու նից:
 հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր վում է օ րեն քով սահ ման ված կար գով 

գոր ծող բո լոր կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյու նը: 
հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան և հա յաս տա նյայց ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցու հա

րա բե րու թյուն նե րը կա րող են կար գա վոր վել օ րեն քով:

 Հոդ ված 8.2. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան զին ված ու ժերն ա պա հո վում են հա
յաս տա նի հան րա պե տու թյան ան վտան գու թյու նը, պաշտ պա նու թյու նը և տա րած քային 
ամ բող ջա կա նու թյու նը, նրա սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը։ Զին ված ու ժե րը քա
ղա քա կան հար ցե րում պահ պա նում են չե զո քու թյուն և գտն վում են քա ղա քա ցի ա կան վե
րահս կո ղու թյան ներ քո։

 Հոդ ված 9. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյունն ի րա
կա նաց վում է մի ջազ գային ի րա վուն քի սկզ բունք նե րին և նոր մե րին հա մա պա տաս խան:

 Հոդ ված 10. պե տու թյունն ա պա հո վում է շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը և վե
րա կանգ նու մը, բնա կան պա շար նե րի ող ջա միտ օգ տա գոր ծու մը:

 Հոդ ված 11. պատ մու թյան և մշա կույ թի հու շար ձան նե րը, մշա կու թային այլ ար ժեք նե րը 
գտնվում են պե տու թյան հո գա ծու թյան և պաշտ պա նու թյան ներ քո:

 հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նը ... նպաս տում է հայ կա կան սփյուռ քի հետ կա պե րի 
ամ րապնդ մա նը, այլ պե տու թյուն նե րում գտն վող հայ կա կան պատ մա կան և մշա կու թային 
ար ժեք նե րի պահ պան մա նը, հայ կր թա կան և մշա կու թային կյան քի զար գաց մա նը:

 Հոդ ված 11.1. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան վար չա տա րած քային մի ա վոր ներն են 
մար զե րը և հա մայնք նե րը:

 Հոդ ված 11.2. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում է տե ղա կան ի նք նա
կա ռա վա րու մը: 

Հոդ ված 11.3. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը հա յաս տա նի հան րա
պե տու թյան տա րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս գտն վում են հա յաս տա նի հան րա
պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ներ քո: 

 Հոդ ված 12. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն հայե րենն է:

 Հոդ ված 13. հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան դրո շը ե ռա գույն է՝ կար միր, կա պույտ, 
նարն ջա գույն հո րի զո նա կան հա վա սար շեր տե րով:

հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան օ րհ ներ գը սահ ման վում է օ րեն քով:
 հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան մայ րա քա ղա քը Եր ևանն է:
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Գործնական աշխատանք 1

 Կար դա ցե՛ք ստորև ներ կա յաց ված տար բեր ե րկր նե րի սահ մա նա դրու թյուն նե րի 
նա խա բան նե րը: Տետ րում նշե՛ք ը նդ հան րու թյուն նե րը և ա ռանձ նա հատ կու  թյուն նե րը: 

ԱՄՆ Սահ մա նադ րու թյան նա խա բան, 1787
 մենք` մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի ժո ղո վուրդս, հայ տա րա րում 

ե նք, որ հաս տա տում ե նք Ա մե րի կայի մի ա ցյալ Նա հանգ նե
րի Սահ մա նադ րու թյու նը հա նուն ա վե լի կա տա րյալ մի ու թյան, 
հա նուն ար դա րու թյան և ներ քին խա ղա ղու թյան՝ ա պա հո վե լու 
պաշտ պա նու թյուն, ը նդ հա նուր բա րօրու թյուն և ա զա տու թյուն 
մեր և մեր սե րունդ նե րի հա մար:

 Գեր մա նի այի Հիմ նա րար օ րեն քի նա խա բա նը, 1949
(փո փոխ վել է գեր մա նի այի վե րա մի ա վո րու մից հե տո՝ 1990 թ.)

 գեր մա նի այի ժո ղո վուր դը, Ա ստ ծո և մարդ կու թյան ա ռջև իր 
պա տաս խա նատ վու թյան գի տակց մամբ տո գոր ված, աշ խար հում 
խա ղա ղու թյան հա մար ծա ռայե լու վճռա կա նու թյամբ, որ պես 
մի ա ցյալ Եվ րո պայի ի րա վա հա վա սար մաս, ի րեն տված իշ խա
նու թյամբ ըն դու նում է այս հիմ նա րար օ րեն քը: գեր մա նա ցի նե րը 
Բա դենՎյուր տեն բուր գում, Բա վա րի ա յում, Բեռ լի նում, Բրան
դեն բուր գում, Բրե մե նում, համ բուր գում, Ներ քին Սաք սո նի ա յում, 
Սաար լան դում, մակ լեն բուրգԱ րևմ տյան պո մե րա նի ա յում, հյու
սի սային հռե նոս Վեստ ֆա լի ա յում և թյու րին գի ա յում հա սել են 
գեր մա նի այի մի աս նու թյանն ու ա զա տու թյա նը` ա զատ ի նք նո
րոշ ման ճա նա պար հով:

Ֆ րան սի այի Սահ մա նադ րու թյան նա խա բա նը, 1958
Ֆ րան սի այի ժո ղո վուր դը հան դի սա վո րա պես հռ չա կում է իր 

հա վա տար մու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րին և ազ գային ի նք
նիշ խա նու թյան սկզ բունք նե րին, ո րոնք ամ րագր ված են 1789 թ. 
հռ չա կագ րով և վե րա հաս տատ ված ու լրամ շակ ված 1946 թ. Սահ
մա նադ րու թյան նա խա բա նով: Այս սկզ բունք նե րից և ժո ղո վուրդ
նե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քից ել նե լով` հան րա պե տու թյունն իր 
ան դր ծո վ յան տա րածք նե րին ա ռա ջար կում է ի րենց ցան կու թյամբ 
հիմ նել նոր հաս տա տու թյուն ներ հա նուն ժո ղովր դա վա րու թյան 
զար գաց ման` հիմն ված հա մընդ հա նուր ի դե ալ նե րի` ա զա տու
թյան, հա վա սա րու թյան և եղ բայ րու թյան վրա:

Ընթերցանության  
նյութ
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  Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ մա նադ րու թյան նա խա
բա նը, 1993
 մենք` Ռու սաս տա նի դաշ նու թյան բազ մազգ ժո ղո վուրդս, հա

վաք ված այս հո ղի վրա ը նդ հա նուր ճա կա տագ րով, ե րաշ խա վո
րում ե նք մար դու ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, քա ղա քա
ցի ա կան խա ղա ղու թյունն ու հա մե րաշ խու թյու նը՝ պահ պա նե լով 
մեր ե րկ րի պատ մա կան մի աս նու թյու նը, ել նե լով հա վա սա րու
թյան և ազ գե րի ի նք նո րոշ ման հա մընդ հա նուր սկզ բունք նե րից և 
հար գե լով մեր նախ նի նե րի հի շա տա կը, ով քեր մեզ են փո խան ցել 
սեր և հար գանք մեր ե րկ րի հան դեպ, հա վատք բա րու և ար դա
րու թյան, Ռու սա կան պե տա կա նու թյան վե րածնն դի, ո րն ամ րագ
րում է ժո ղովր դա վա րու թյան ա նու րա նա լի ար ժեք ներ և ա պա հո
վում է Ռու սաս տա նի բա րօ րու թյու նը: որ պես հա մաշ խար հային 
հան րու թյան մաս նիկ, գի տակ ցե լով մեր պա տաս խա նատ վու թյու
նը ներ կա և գա լիք սե րունդ նե րի հան դեպ, հաս տա տում ե նք Ռու
սաս տա նի դաշ նու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը:

 Ուզ բեկս տա նի Սահ մա նադ րու թյան նա խա բա նը, 1992 
ուզ բեկս տա նի ժո ղո վուր դը հռ չա կում է իր հա վա տար մու թյու

նը մար դու ի րա վունք նե րին և պե տա կան ի նք նիշ խա նու թյան սկզ
բունք նե րին, գի տակ ցում է իր մե ծա գույն պա տաս խա նատ վու
թյու նը ներ կա և ա պա գա սե րունդ նե րի հան դեպ, հեն վե լով ո ւզ բե
կա կան պե տա կա նու թյան զար գաց ման փոր ձին՝ հաս տա տում է 
իր նվիր վա ծու թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան ի դե ալ նե րին և հա սա
րա կա կան ար դա րու թյա նը՝ ճա նա չե լով մի ջազ գային ի րա վուն քի 
հա մընդ հա նուր նոր մե րի գե րա կա յու թյու նը: Ձգ տե լով իր քա ղա
քա ցի նե րի հա մար ա պա հո վե լու բա րե կե ցիկ կյանք, ստեղ ծե լու 
մար դա սի րա կան և օ րեն քի եր կիր, ե րաշ խա վո րե լու քա ղա քա ցի
ա կան խա ղա ղու թյունն ու հա մե րաշ խու թյու նը` ո ւզ բեկս տա նի լի
ա զոր պատ գա մա վոր ներն ըն դու նում են ո ւզ բեկս տա նի ներ կայիս 
Սահ մա նադ րու թյու նը:

  Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու
թյան նա խա բա նը, 1979 
ի րա նի իս լա մա կան հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու

նը ե րաշ խա վո րում է ի րա նա կան հա սա րա կու թյան մշա կու թային, 
հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան և տն տե սա կան հաս տա տու թյուն
նե րի զար գա ցու մը` հեն վե լով իս լա մա կան սկզ բունք նե րի և նոր
մե րի վրա, ո րն իս լա մա կան Յումմայի (իս լա մա կան հա սա րա կու
թյան կազ մա կերպ ման ա վան դա կան ձև) ազ նիվ ձգ տումն է: Այս 
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ձգ տումն ար տա հայտ վում է իս լա մա կան մեծ հե ղա փո խու թյան 
է ու թյամբ և մահ մե դա կան ժո ղովր դի պայ քա րով` սկզ բից մինչև 
հաղ թա կան ա վարտ, ո րի մեջ ար տա ցոլ ված են բնակ չու թյան բո
լոր հատ ված նե րի վճ ռա կա նու թյունն ու հզոր կամ քը: հի մա՝ այս 
մեծ հաղ թա նա կի նա խա շե մին, մեր ո ղջ ազ գը մեկ մար դու պես 
սպա սում է դրա ի րա կա նաց մա նը…

  Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տու թյան Սահ
մա նադ րու թյան նա խա բա նը, 1949
 Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան հան րա պե տու թյու նը բազ մազգ 

մի աս նա կան պե տու թյուն է` կազմ ված իր ժո ղովր դի բո լոր ազ գու
թյուն նե րից: հաս տատ ված են սո ցի ա լիս տա կան հա րա բե րու թյուն
ներ՝ հա վա սա րու թյուն, մի աս նու թյուն և փո խօգ նու թյուն, ո րոնք 
պետք է շա րու նա կա կան լի նեն և գնա լով ա վե լի ամ րա նան: Ազ գու
թյուն նե րի մի աս նու թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար պետք է պայ քա
րել ի նչ պես մեծ ազ գի, այն պես էլ տե ղա կան շո վի նիզ մի (ազ գայ
նա մո լու թյան) դեմ: պե տու թյունն ա նում է հնա րա վո րի նը՝ ա պա հո
վե լու բո լոր ազ գու թյուն նե րի բա րօ րու թյու նը…: պե տու թյու նը հաս
տա տում է չին ժո ղովր դի ու բո լոր ազ գու թյուն նե րի նվա ճում նե րը և 
օ րեն քի ու ժով սահ մա նում պե տու թյան ա նե լիք ներն ու նպա տակ
նե րը: դա պե տու թյան հիմ նա րար օ րենքն է և գե րա գույն իշ խա նու
թյու նը: Չին ժո ղո վուր դը և մյուս ազ գու թյուն նե րը, ե րկ րում գոր ծող 
բո լոր պե տա կան, հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, տն տե սա կան 
հաս տա տու թյուն ներն ու կազ մա կեր պու թյուն նե րը պետք է հետ
ևեն Սահ մա նա դրու թյա նը, պա տաս խա նա տու լի նեն նրա ար ժա
նա պա տիվ պահ պան ման և կի րառ ման հա մար…

 Ճա պո նի այի Սահ մա նադ րու թյան նա խա բա նը, 1946
 մենք` Ճա պո նի այի ժո ղո վուրդս, գոր ծե լով Ազ գային դի ե տում 

(ժո ղո վում), մեր կող մից ը նտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո
ցով ո րո շե ցինք, որ պետք է ա պա հո վենք մեր և մեր սե րունդ նե րի 
հա մար մյուս ազ գե րի հետ խա ղաղ գո յակ ցու թյան բա րիք նե րը 
և մեր ե րկ րի վրա ա զա տու թյան օ րհ նու թյու նը, և վճ ռե ցինք, որ 
ե րբ ևէ այլևս իշ խա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռով չենք 
են թարկ վի պա տե րազ մի ար հա վիրք նե րին: Այս Սահ մա նադ րու
թյու նը հռ չա կում է, որ ժո ղովր դից է ստա նում իր լի ա զո րու թյուն
նե րը, ո րոնք կի րառ վում են հա նուն ժո ղովր դի իր ի սկ ը նտ րյալ
նե րի մի ջո ցով: Սա մարդ կու թյան կող մից ճա նաչ ված հա մընդ
հա նուր սկզ բունք է, ո րի վրա հեն վում է այս Սահ մա նադ րու թյու
նը: մենք մեր ժում ե նք այլ օ րենք ներ և սահ մա նա դրու թյուն ներ, 
ո րոնք հա կա սում են այս Սահ մա նադ րու թյա նը:
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  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան  Սահ մա նադ րու թյան նա
խա բա նը, 1995 
հայ ժո ղո վուր դը, հիմք ըն դու նե լով հա յաս տա նի ան կա խու

թյան մա սին հռ չա կա գրում հաս տա տագր ված հայոց պե տա կա
նու թյան հիմ նա րար սկզ բունք նե րը և հա մազ գային նպա տակ նե
րը, ի րա կա նաց րած ի նք նիշ խան պե տու թյան վե րա կանգ նման՝ իր 
ա զա տա սեր նախ նի նե րի սուրբ պատ գա մը՝ նվիր ված հայ րե նի քի 
հզո րաց մա նը և բար գա վաճ մա նը, ա պա հո վե լու հա մար սե րունդ
նե րի ա զա տու թյու նը, ը նդ հա նուր բա րե կե ցու թյու նը, քա ղա քա ցի
ա կան հա մե րաշ խու թյու նը, հա վաս տե լով հա վա տար մու թյու նը 
հա մա մարդ կային ար ժեք նե րին, ըն դու նում է հա յաս տա նի հան
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը:

 Գործնական աշխատանք 2

Ու սուց չի օգ նու թյամբ ու սում նա սի րե՛ք ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ա ռան ձին գլուխ
նե րի բո վան դա կու թյու նը: Խմ բե րին հանձ նա րար վող թե մա ներն են.

•ՀանրապետությանՆախագահը
•ՀՀԱզգայինժողովը
•Կառավարությունը
•Դատականիշխանությունը
•Տեղականինքնակառավարում:

ՀՀ Սահմանադրությանը տեքստը տե՛ս http://www.arlis.am/ իրավական 
տեղեկա տվական կայքում:
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Օ ՐԵՆ ՔԻ ԵՎ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ԳԵ ՐԱ ԿԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Օ րեն քը մարդ կային ի մաս տու թյան բարձ րա գույն դրս ևո րումն է, 
ո րն օգ տա գոր ծում է մարդ կանց փոր ձը հա սա րա կու թյան բա րօ րու թյան հա մար:          

Ս. Ջոն սոն

 Օ րեն քը սար դոս տայն չէ, ո րի մի ջից խո շոր ճան ճե րը ճեղ քում դուրս են գա լիս, 
ի սկ ման րե րը լռ վում մնում են: 

Օ. Բալ զակ
                                                                                               

Վերընթերցենք ՀՀ Սահմանադրության առաջին հոդվածը: Մեր հանրապե
տությունը այն, ի թիվս այլ հատկանիշների, բնութագրում է որպես իրավական
պետություն:

Իսկի՞նչնէբնորոշիրավականպետությանը:

Իրավականէայնպետությունը,որտեղօրենքներնընդունվումևփոփոխվումեն
միայնօրինականճանապարհով:Իրավականպետությունըքաղաքացունտալիսէ
պաշտպանվածությունևբացառումկամայականությունները:

Իրավականպետությունում մարդնազատ է անել այն ամենը, ինչ արգելված
չէ օրենքով, մասնավորապես, կարող է օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով
պաշտպանելիրիրավունքներըևազատությունները:Նմանպետությունումերաշ
խավորվում է մարդու բոլոր իրավունքների և ազատությունների լիակատար
դատականպաշտպանությունը:

Օրենքիևիրավունքիգերակայություննապահովումէվստահություն:Այնդառ
նումէամուրհենարան,հիմք,ևհասարակության յուրաքանչյուրանդամպաշտ
պանվածէլինումիրերկրում:

 Օրենքիևիրավունքիգերակայությանդեպքումբոլորպետականմարմիննե
րը,կազմակերպությունները,պաշտոնատարանձինքևքաղաքացիները`անկախ
քաղաքական հայացքներից  և հասարակության մեջ զբաղեցրած դիրքից, հար
գումեներկրիՍահմանադրություննուօրենքներըևհավասարպատասխանատ
վու թյուն կրում  օ րեն քի ա ռաջ: Օ րենք ն է սահ մա նում մարդ կանց ի րա վունք նե րը և 
նախատեսումնրանցպարտականությունները:Օրենքներըկոչվածենհաստատե
լու կարգուկանոն,պաշտպանելու քաղաքացիներիազատությունը,անվտանգու
թյունը,իրավունքներըևպայմաններստեղծելուբարեկեցիկկյանքիհամար:

  Օրենքի գե րա կա յու թյան բնու թագ րի չը այն է, որ ան կախ այն բա նից՝ օ րեն
քը«լավնէ»,թե«վատը»,կամ`նպաստումէհանրայինայսկամայնխնդրի լուծ
մանը,թեոչ,միանշանակընդունելիպետքէլինիբոլորիհամար,քանիդեռայնչի
փոխվել:
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ԲԱՆԱՎԵճ–ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 

Կազմակերպե՛ք ոչ մեծ քննարկում հետևյալ հարցի շուրջ. 

Համապատասխանո՞ւմ է արդյոք իրականությանը իրավական պետության 
վերը նշված սահմանադրական դրույթը: Ի՞նչ խոչընդոտներ կան մեր երկրում 
իրավական պետու թյան կայացման ճանապարհին, և ինչպե՞ս կարելի է 
հաղթահարել դրանք: 

Քննարկման ընթացքում կարող եք օգտագործել ՀՀ Սահմանադրության 
2–րդ գլխից ստորև բերվող քաղվածքը:

 Հոդված 42. Յուրաքանչյուր ոք ազատ է կատարելու այն, ինչն արգելված չէ օրենքով 
և չի խախտում այլոց իրավունքները և ազատությունները: ոչ ոք չի կարող կրել պար տա
կանու թյուն ներ, որոնք սահմանված չեն օրենքով:

Անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները և այլ իրավական ակտեր 
հետադարձ ուժ չունեն:

Անձի իրավական վիճակը բարելավող, նրա պատասխանատվությունը վերացնող 
կամ մեղմացնող իրավական ակտերը հետադարձ ուժ ունեն, եթե դա նախատեսված է 
այդ ակտերով:

Հոդված 42.1. մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները 
տարածվում են նաև իրավաբանական անձանց վրա այնքանով, որքանով այդ իրա վունք
ներն ու ազատություններն իրենց էությամբ կիրառելի են դրանց նկատմամբ:

Հոդված 43. մարդու և քաղաքացու ...հիմնական իրավունքները և ազատությունները 
կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է ժողովրդավարական 
հասարակությունում պետական անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանման, 
հանցագործությունների կանխման, հանրության առողջության ու բարոյականության, 
այլոց սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների, պատվի և բարի համբավի 
պաշտպանության համար: 

Հոդված 44. մարդու և քաղաքացու առանձին հիմնական իրավունքներ ու ազա
տություններ, բացառությամբ Սահմանադրության 15–րդ, 17–22–րդ և 42–րդ հոդվածներում 
նշվածների, կարող են օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավորապես սահմանա
փակ վել ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ՝ արտակարգ իրավիճակներում 
պարտա վո րություններից շեղվելու վերաբերյալ ստանձնած միջազգային պարտա վորու
թյունների շրջանակներում:

Հոդված 47. Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է պահպանել Սահմանադրությունը և 
օրենքները, հարգել այլոց իրավունքները, ազատությունները և արժանապատվությունը:
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Արգելվում է իրավունքների և ազատությունների օգտագործումը սահմանադրական 
կարգը բռնի տապալելու, ազգային, ռասայական, կրոնական ատելություն բորբոքելու, 
բռնություն կամ պատերազմ քարոզելու նպատակով:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1.Ձերկարծիքովինչպե՞սենմերերկրիքաղաքացիներըվերաբերվումօրենքին:
Օրինապա՞հենքարդյոք:Եթեոչ,ապաի՞նչպատճառներկարողեքնշել:Ինչո՞ւենք
ան վս տա հու թյամբ վե րա բեր վում օ րեն քին: 

2.Այդառումովհամեմատե՛քմերերկիրըորևէզարգացած,ժողովրդավարական
հա րուստ ա վան դույթ ներ ու նե ցող ե րկ րի հետ:

Գործնական աշխատանք 3

Ի րա վի ճակ 1. Տղանպատրաստվումէրդպրոցգնալու,երբհայրըմտավխո
հանոց՝ասելով.«Այսօրինձանհրաժեշտէքոօգնությունը.դուպետքէմնաստանը
ևօգնեսհավաքելուբերքը,այլապեսչենքհասցնի»:Տղանփորձեցբացատրել,որ
իրմասնակցություննայդդասինչափազանցկարևորէ,քանիորկիսամյակային
ամփոփիչգրավորենգրելու:Հայրըպնդեցիրպահանջը,նաևմեղադրեցորդուն՝
ա սե լով, որ ըն տա նի քի հոգ սե րը նրան բո լո րո վին չեն հե տա քրք րում:  

Ի րա վի ճակ 2. Արգամն ու Արեգը 15տարեկան էին: Սովորում էին նույն դպ
րո ցում: Ճա նա չում է ին ի րար եր կար տա րի ներ, սա կայն եր բեք մտե րիմ չէ ին  ե ղել: 
ՄիանգամԱրգամիբջջայինհեռախոսըդպրոցումկորավ:Արգամըմեղադրումէր
Արեգին,սակայնապացույցներչուներ:Բանըհասավնրան,որդասերիավարտից
հետոդպրոցիբակումկռիվսկսվեց:Արգամըկանչել էրընկերներին,որմիասին
պատժենԱրեգին:Տղանարդարանումէր,որինքըկապչունիայդամենիհետ,սա
կայնանիմաստէր:Ծեծկռտուքիցհետոխումբըփախավ՝Արեգինթողնելովշատ
վատ վի ճա կում:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1.Ներկայացվածիրավիճակներըվերլուծե՛քևգնահատե՛քիրավականտեսան
կյու նից: 

2.Իրավացի՞էինարդյոք,համապատասխանաբար՝առաջինդեպքումհայրնու
մայրը,երկրորդում՝Արգամնուընկերները:
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 Դաս 3

ՓՈՔ ՐԱ ՄԱՍ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ                            ՆԵՐ ԵՎ ՍԵ ՌԱ ՅԻՆ 
Ի ՐԱ ՎԱ ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև:
Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի 

գույ նից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենե տի
կական հատկա նիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհա յաց
քից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոք
րա  մասնությանը պատկանե լու թյունից, գույ քային վիճա կից, 
ծննդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ 
սոցիա լական բնույթի այլ հանգա մանքներից, արգելվում է:

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 14.1

Աշ խար հի գրե թե բո լոր ե րկր նե րի բնակ չու թյու նը բազ
մա զան է: Այ սինքն՝ կազմ ված է տար բեր ազ գու թյուն նե
րից, կրո նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի հետ ևորդ նե րից և այլն: 
Մար դիկ ի րա րից տար բեր վում են լեզ վով, ա վան դույթ նե
րով, մշա կու թային և ռա սա յա կան հատ կա նիշ նե րով:

 Ցան կա ցած ե րկ րի բնա կա նոն զար գաց ման հա մար 
շատ կար ևոր է, որ այդ տար բե րու թյուն նե րը մարդ կանց 
նկատ մամբ ի րա վա կան, հա սա րա կա կան և այլ կար գի 
խտ րա կա նու թյան հիմք չդառ նան: 

Խտ րա կա նու թյու նը հա կա սում է մար դու ի րա վունք
նե րի հիմ նա րար սկզ բունք նե րին.

•  Խտ րա կա նու թյուն դնել նշա նա կում է ան ձին զր կել իր 
քա ղա քա կան, քա ղա քա ցի ա կան, հա սա րա կա կան և 
մշա կու թային ի րա վունք նե րից ու ա զա տու թյուն նե րից 
օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու նից:

 •  Բո լոր մար դիկ հա վա սար են ար ժա նա պատ վու թյամբ և 
ու նեն միև նույն հիմ նա կան ի րա վունք նե րը:

Խտ րա կա նու թյան հիմ քում հա ճախ ըն կած են տգի տու
թյու նը, կան խա կա լու թյու նը և բա ցա սա կան կարծ րա տի պե

 
 Տու նը պետք է լի
նի կնոջ աշ խար հի 
կենտ րո նը, բայց ոչ 
սահ մա նը:

 Մար գա րետ Թետ չեր, 

բրի տա նա ցի քա ղա

քա կան գոր ծիչ
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րը: Քա նի որ մարդ կանց մեծ մա սը վա խե նում, խու սա փում 
է այն ա մե նից, ի նչ ան ծա նոթ կամ օ տար է, նրանց ար ձա
գան քը, որ պես կա նոն, լի նում է կաս կա ծա միտ վե րա բեր
մուն քը կամ բռ նու թյու նը այն մարդ կանց նկատ մամբ, ո րոնց 
ար տա քի նը, մշա կույ թը կամ վար քա գիծն ան սո վոր են: 

Այն վե րա բեր մուն քը, գոր ծո ղու թյու նը կամ գոր ծե լա
կեր պը, որ ը նկ ճում, մե կու սաց նում է մար դուն, կա րող է 
հա մար վել խտ րա կա նու թյուն: Մաս նա վո րա պես, պատ
մա կան ար մատ ներ ու նի ռա սիս տա կան այն հա մոզ մուն
քը, թե մարդ կանց ի նչ–որ խումբ ա ռա վել կամ գե րա կա է 
մեկ այլ խմ բի նկատ մամբ: Այս հա մոզ մուն քը մի ժա մա
նակ օգ տա գործ վել է «ս տո րա կարգ» մարդ կանց նկատ
մամբ խտ րա կա նու թյունն ար դա րաց նե լու հա մար: 

Խտ րա կա նու թյու նը կա րող է կի րառ վել բա ցա հայ տո
րեն, ե րբ խմ բի կամ ան հա տի հան դեպ մի տում նա վոր 
խտ րա կան վե րա բեր մունք է դրս ևոր վում: Օ րի նակ` ե րբ 
որ ևէ ազ գային խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ ե րե խայի դպ րոց չեն 
ըն դու նում: Այ սօ րի նակ խտ րա կա նու թյունն ան վա նում են 
նաև ո ւղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն:  Ա նուղ ղա կի խտրա կա նու
թյու նը ո րո շա կի քա ղա քա կա նու թյան կամ մի ջո ցա ռում
նե րի ար դյունք է: Դրանք ա ռա ջին հա յաց քից չե զոք են, 
բայց ի րա կա նում հետ ևո ղա կա նո րեն սահ մա նա փա կում 
են ո րո շա կի փոք րա մաս նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ի րա վունք նե րը: Օ րի նակ, ե րբ որոշ խա նութ ներում աշ
խա տան քի չեն ըն դու նում գլ խա շո րով կամ եր կա րա փեշ 
տա րա զով կա նանց: 

Քննարկում  ▶  Հա մա ձա՞յն եք ա րդյոք ստորև բեր ված նա
մա կի բո վան դա կու թյա նը. մեր ե րկ րում ի րա
կա նում հարգ վո՞ւմ են փոք րա մաս նու թյուն
նե րի ի րա վունք նե րը: 

«Դպ րո ցում սո վո րե լիս ե րբ հարց րի իմ հա սա րա կա
գի տու թյան ու սուց չին, թե ի նչ պես կն կա րագ րի ժո ղովր
դա վա րա կան ար դյու նա վետ հա մա կար գը, նա ա ռանց 
եր կար մտա ծե լու ա սաց. « Մե ծա մաս նու թյան կա նոն ներ, 
փոք րա մաս նու թյան ի րա վունք ներ»: Նա ըն դա մե նը չորս 

 
Ե թե կինն ի րա վունք 
ու նի բարձ րա նալու 
կ ա  ռ ա փ  ն ա  ր ա ն , 
ա պա ի րա վունք ու նի 
նաև բարձ րա նա լու 
ամ բի ոն: 

 Օ լիմ պի ա դը Գուժ

«Կ նոջ և քա ղա քա ցու

հու ի րա վունք նե րի հռ

չա  կա գիր» (1792 թ.)
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բա ռով ար տա հայ տեց այդ միտ քը:  Ա սեմ, որ սկզ բում 
շատ տպա վոր ված է ի այս ձևա կերպ մամբ, բայց աս տի
ճա նա բար սկ սե ցի նկա տել ո րոշ ան հա մա պա տաս խա
նու թյուն ներ ի րա կան վի ճա կի հետ: 

Անդ րա դառ նանք մեր ե րկ րին ու տես նենք, թե որ
քա նով է կի րա ռե լի այս բա նաձ ևը մեզ հա մար հի մա, և 
որքա նով կի րա ռե լի կլի նի, ա սենք, մի տա սը տա րի հե
տո: Փոր ձենք  խո րա նալ այս ձևա կերպ ման ի րա կան 
ի մաս տի մեջ: Չգի տեմ՝ ով ի նչ պես, բայց ես դա ըն կա լում 
եմ հետ ևյալ կերպ. հա սա րա կու թյան՝ մե ծա մաս նու թյուն 
կազ մող մա սը սահ մա նում է ո րո շա կի կա նոն նե րի հա
մա կարգ՝ ել նե լով տվյալ հա սա րա կու թյա նը բնո րոշ հո
գե կերտ ված քից, պատ մամ շա կու թային, բա րո յա կան և 
այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Այս պի սով ձևա վոր
վում է ո րո շա կի բա րո յա հո գե բա նա կան մթ նո լորտ, հա
սա րա  կա կան կա նոն նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րին քիչ թե 
շատ պետք է հար մար վեն հա սա րա կու թյան ան դամ նե
րը: Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ հաշ վի են ա ռն վում հա սա
րա կու թյան մեջ ապ րող փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա
վունք նե րը, և քա նի դեռ դրանք ո ւղ ղա կի կեր պով չեն 
բախ վում մե ծա մաս նու թյան կա նոն նե րին, պաշտ պան
վում ու պահ պան վում են:

 Սա ի դե ա լա կան տար բե րակն է, սա կայն վեր լու ծե լով 
մեր ի րա կա նու թյու նը՝, ես տես նում եմ գրե թե հա կա ռակ 
մի պատ կեր»: 

Նախ կին շր ջա նա վարտ

 Սե ռային ի րա վա հա վա սա րու թյուն

 Սե ռային (գենդերային) հա վա սա րու թյուն հաս կա ցու
թյունն ա ռա ջի նը 1968 թ. կի րա ռել է Ա ՄՆ–ի Կա լի ֆոռ նի
այի հա մալ սա րա նի հո գե բա նու թյան դասախոս Ռո բերտ 
Սթո լե րը` կա նանց և տղա մարդ կանց հա սա րա կա կան
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ը նդ գծե լու 
հա մար: Դա ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես են ներ կա յաց ված 
կա նայք կամ տղա մար դիկ հա սա րա կու թյան մեջ կամ ի նչ 
դիրք են գրա վում:
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 Կա նայք և տղա մար դիկ տար բեր վում են թե՛ կեն սա
բա նա կան, թե՛ հա սա րա կա կան տե սան կյու նից: Սե ռա կան 
ա սե լով` հաս կա նում ե նք կա նանց և տղա մարդ կանց կեն
սա բա նա կան, բնա խո սա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, ի սկ սե ռային ա սե լով` նրանց բնո րոշ ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը հա սա րա կա կան դե րեր կա տա րե լիս:

 Տար բեր են նաև հա սա րա կու թյան սպա սե լիք նե րը 
նրան ցից: Օ րի նակ` ակնկալ  վում է, որ կա նայք լի նեն հա
մեստ, զի ջող, խո նարհ, ի սկ տղա մար դիկ՝ հա մար ձակ, 
ձեռ նե րեց, հա մառ, իշ խա նա տենչ և այլն: 

Կա նանց և տղա մարդ կանց կեն սա բա նա կան տար բե
րու թյուն նե րից է, օ րի նակ՝ այն, որ մի այն կի նը կա րող է 
ե րե խա ծնել: Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ մի այն նա 
պետք է զբաղ վի ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյամբ: Հա
սա րա կա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող գոր ծա
ռույթ նե րին կա նայք և տղա մար դիկ պետք է մաս նակ
ցեն հա վա սա րա պես, և դա պայ մա նա վոր ված է ար դեն 
նրանց սո ցի ա լա կան դե րե րով:

 Կա նանց և տղա մարդ կանց հա սա րա կա կան դե րը 
պայ մա նա վոր ված է մաս նա գի տու թյան, գոր ծու նե ու
թյան ո լոր տի, աշ խա տան քի ը նտ րու թյան և այդ ը նտ րու
թյունն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րով: Մար
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դիկ հա վա սար են օ րեն քի առջև և ու նեն հա վա սար ի րա
վունք ներ ու ա զա տու թյուն ներ` ան կախ այն հան գա ման
քից, թե որ սե ռին են պատ կա նում: Նրանց կեն սա բա նա
կան տար բե րու թյուն նե րը չեն կա րող խտ րա կա նու թյան 
պատ ճառ դառ նալ:

 Մար դա բան նե րը, ազ գագ րա գետ ներն ու պատ մա
բան նե րը վա ղուց հաս տա տել են, որ «տ ղա մարդ կային» 
և « կա նա ցի» հատ կա նիշ նե րի մա սին պատ կե րա ցում նե
րը հա րա բե րա կան են. այն, ի նչ մի հա սա րա կու թյու նում 
պատ մա կան ո րո շա կի ժա մա նա կաշր ջա նում հա մար վում 
է տղա մարդ կային զբաղ մունք, մեկ այլ հա սա րա կու թյու
նում կա րող է բնու թագր վել որ պես կա նա ցի:

 Սե ռային դե րե րը պայ մա նա վոր ված են տվյալ հա սա
րա կու թյան մշա կույ թով, քա ղա քակրթ վա ծու թյան աս տի
ճա նով, հո գե բա նու թյամբ, ժո ղովր դի ա վան դույթ նե րով 
և կրո նա կան պատ կե րա ցում նե րով: Սե ռային դե րե րը  
ձևա վոր վում են նաև տվյալ ժո ղովր դի կու տա կած փոր
ձի, պատ մա կան ան ցյա լի, հան րու թյան հա սա րա կա կան 
կազ մի, ե րկ րի աշ խար հագ րա կան դիր քի և աշ խար հա
քա ղա քա կա նու թյան ազ դե ցու թյամբ: Սե ռային դե րե րը 
բազ մա զան են, ի նչ պես տար բեր ու փո փո խա կան է մշա
կույ թը:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1.Ի՞նչազգայինփոքրամասնություններկանմերերկրում:Լրացուցիչաղբյուր
նե րից տե ղե կու թյուն նե՛ր հա վա քեք նրանց մշա կույ թի, ա վան դույթ նե րի մա սին: 

2.Ի՞նչեքկարծում՝ի՞նչդերունիկինըընտանիքում,ևի՞նչդեր`տղամարդը:

3.Ինչպիսի՞ն էվերաբերմունքնընտանիքումտարբերսեռերիներկայացուցիչ
երեխաներինկատմամբ:Արդարացի՞եքդահամարում:

4.Տետրումինքնուրույնգրե՛ք,այնուհետևքննարկե՛ք,թեմիջոցառումներիժա
մանակինչենմաղթումկնոջը(աղջկան),իսկինչ`տղամարդուն(տղային):
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 Դաս 4 

Ը ՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐ

 
Ի՞նչ դեր ու նի ը նտ րու թյու նը մեր կյան քում: Ին չո՞ւ է դա 

կար ևոր, ը նդ ո րում՝ այն քան, որ, բեր ված ա սույ թի հե ղի
նա կի կար ծի քով, կապ ված է մար դու ար ժա նա պատ վու
թյան հետ: Ձեր կար ծի քով ի ՞նչ նկա տի ու նի հե ղի նա կը:  

Հայաստանի Հանրապետությունում իշխա նությունը պատ
կա նում է ժողովրդին:

Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրա կա նացնում է ազատ 
ընտ րու  թյունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև Սահմա նա
դրու թյամբ նախատեսված պետական և տեղա կան ինքնա կառա
վար ման մարմին ների ու պաշտո նատար անձանց միջոցով:

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 2

 Ինչ է ը նտ րու թյու նը 

Ընտ րու թյունն այն գոր ծըն թացն է, ո րի մի ջո ցով 
տվյալ ե րկ րի քա ղա քա ցի ներն ընտ րում են ի րենց ներ
կա յա ցու ցիչ նե րին և ղե կա վար նե րին՝ նրանց լի ա զո րե լով 
իշ խա նու թյամբ: Ը նտ րու թյու նը պետք է պար բե րա կան 
բնույթ կրի, որ պես զի ը նտր ված պաշ տո նյա նե րը հաշ վե
տու լի նեն ժո ղովր դի ա ռջև: Ե թե նրանք պատ շաճ կեր 
պով չկա տա րեն ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը, ա պա 
ը նտ րող նե րը հա ջորդ ը նտ րու թյա նը այլևս չեն քվե ար կի 
նրանց օգ տին: Ը նտ րու թյան մի ջո ցով ձևա վոր ված պե
տա կան իշ խա նու թյու նը հա մար վում է օ րի նա կան: Սա
կայն  ը նտ րու թյունն ի նք նին դրա ե րաշ խի քը չէ: Ե րաշ խիք 
կա րող է լի նել մի այն ա զատ և ար դար ը նտ րու թյու նը: 

Ընտ րու թյու նը նաև հաշ վետ վո ղա կա նու թյան կար ևո
րա գույն մի ջոց է, քա նի որ ընտ րո ղը կա րող է իր վե րա
բեր մունքն ար տա հայ տել ը նտր ված ներ կա յա ցուց չի հան
դեպ՝ հա ջորդ ան գամ չընտ րե լով նրան, ե թե նա պատ շաճ 
կեր պով չի կա տա րել իր պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Մար դու ար ժանա 
պ ա տ  վ ո ւ  թ յ ո ւ ն ն 
ա զատ ը նտ րու թյան 
մեջ է: 

 Մաքս Ֆրիշ
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Այս պի սով՝ ը նտ րու թյու նը կար ևո րա գույն դեր ու նի 
ժո ղովր դա վա րա կան ներ կա յա ցուց չա կան իշ խա նու
թյուն ներ ձևա վո րե լու հա մար:

 Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժողովի, տեղա
կան ինքնակառավարման մարմինների ընտրու թյուն ները, 
ինչպես նաև հանրաքվեներն անցկացվում են ընդհանուր, 
հավասար, ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա, 
գաղտնի քվեարկությամբ:

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 4

Գործնական աշխատանք 1

 Տետ րում կամ գրա տախ տա կին նկա րե՛ք « մարդ–ներ կա յա ցու ցիչ» և բնու թագ
րե՛քնրաներեքհատկանիշով(օրինակ՝«Ներկայացուցիչըպետքէլավտեսքունե
նա»):Այնուհետևհարցրե՛քձերդասընկերներին,թեարդյոքիրենքհամաձայնեն
նշ ված հատ կա նիշ նե րի հետ:  

Ընտ րու թյու նը պետք է լի նի ը նդ հա նուր, հա վա սար, ո ւղ ղա կի ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
հի ման վրա գաղտ նի քվե ար կու թյամբ: Ի ՞նչ է դա նշա նա կում:

 Ընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վունք 

Սա ընտրական իրավունք է տալիս տվյալ երկրի չափահաս քաղաքացինե
րին՝ բացառությամբ անգործունակ ճանաչվածների ու ազատազրկման դատա
պարտվածևքրեակատարողականհիմնարկումպատիժըկրողքաղաքացիների:
Այսինքն՝ընտրականիրավունքունեցողքաղաքացիները,անկախազգությունից,
ռասայից,սեռից,լեզվից,դավանանքից,քաղաքականկամայլհայացքներից,հա
սա րա կա կան ծա գու մից, գույ քային կամ այլ դրու թյու նից, ու նեն ը նտ րե լու և ը նտր
վե լու ի րա վունք:

 Հա վա սար ը նտ րա կան ի րա վունք 

Ընտրողներնընտրությանըմասնակցումենհավասարհիմունքներով:Դանշա
նակում է, որ յուրաքանչյուր ընտրող քվեարկության ժամանակ ունի մյուսներին
հա վա սար թվով ձայն:

 Ուղ ղա կի ը նտ րա կան ի րա վունք

ՀանրապետությանՆախագահը,Ազգայինժողովիպատգամավորները,տեղա
կանինքնակառավարմանմարմինները,բացառությամբԵրևանիքաղաքապետի,
ընտր վում են ան մի ջա կա նո րեն:
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 Գաղտ նի քվե ար կու թյուն 

Ք վե ար կու թյու նը գաղտ նի է, և ը նտ րո ղի հա մար քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյու
նըոչմիայնիրավունքէ,այլևպարտականություն:Դանշանակումէ,որընտրողը
քվե ար կե լուց հե տո ի րա վունք չու նի քվե ա թեր թի կը ցույց տա լու որ ևէ մե կի: Քվե ար
կողիկամքիազատարտահայտմաննկատմամբվերահսկողություննարգելվումէ:
Ը նտ րա կան ի րա վուն քի կար ևոր նշա նա կու թյու նը քա ղա քա ցու մյուս ի րա վունք նե
րիապահովմանգլխավորերաշխիքներիցմեկնէ:

      Հայաստանի Հանրապետության՝ տասնութ տարին լրացած քաղաքացիներն ունեն 
ընտրելու և հանրաքվեներին մասնակցելու, ինչպես նաև անմիջա կանորեն և կամքի 
ազատ արտահայ տու թյամբ ընտրված իրենց ներկայացուցիչների միջոցով պետական 
կառա վարմանը և տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու իրավունք:  

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 30

Ընտ րող նե րը և  ժո ղովր դա վա րու թյու նը

Քննարկում  Նա խընտ րա կան դիր քո րոշ ման օ րի նակ ներ 

▶  Ընտ րու թյու նը մի ա ժա մա նակ և՛ ի րա վունք է, 
և՛ պար տա կա նու թյուն:

▶  Ք վե ար կե լը ի րա վունք է, բայց ոչ պար տա
կա նու թյուն: Ոչ ոք ստի պո ղա բար չպետք է 
քվե ար կի: 

▶  Ին չը կա րող է ստի պել ը նտ րող նե րին քվե ար
կել ա ռա ջա դր ված թեկ նա ծո ւի օգ տին: 

▶  Ի մաստ չու նի քվե ար կել, միև նույնն է, ո չինչ 
չի փոխ վի: Իմ ձայ նը ոչ մի բան չի որո շում:

Նա խընտ րա կան ե լույ թի տեքստ, ո րը կա րող է 
քննարկ ման նյութ դառ նալ՝ ու նե նա լով կողմ նա կից ներ և 
հա կա ռա կորդ ներ:  

« Քա ղա քա ցի նե՛ր: Հար գե լի՛ ը նտ րող ներ: 
Չ մաս նակ ցե լով ը նտ րու թյուն նե րին, չք վե ար կե լով ա ռա

ջադր ված թեկ նա ծու նե րից որ ևէ մե կի օգ տին՝ թույլ եք տա
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լիս ու րիշ նե րին ձեր փո խա րեն կա յաց նել ո րո շում ներ: Դուք 
նաև իշ խա նու թյան ձևա վոր ման ձեզ տր ված օ րի նա կան 
հնա րա վո րու թյունն եք հանձ նում ու րիշ նե րին: Դրա նով ի սկ 
կորց նում եք ը նտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րից ի րենց ա րա
ծի կամ չա րա ծի հա մար հաշ վետ վու թյուն պա հան ջե լու ձեր 
ի րա վուն քը»:

 Հարց. Ինչպե՞ս կարելի է ընդլայնել մասնակցությունը և
քվե ար կե լու նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը:   

 Ընտ րու թյան հրա պա րա կայ նու թյու նը 

Ընտ րու թյու նը նա խա պատ րաստ վում և ան ցկաց վում 
է հրա պա րա կայ նո րեն:

 Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կա նո
նար կող (նոր մա տիվ) ո րո շում նե րը հրա պա րակ վում են: 
Դրանք տե ղադր վում են կենտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի հա մա ցան ցային կայ քում: 

Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
հա մա ցան ցային կայքն է՝  WWW.elections.am: 

Ընտ րա կան տե ղա մա սե րը և 
տեղամասային կենտրոն նե րը 

Ընտ րա կան տե ղա մա սե րը կազ մա վոր վում են հեր
թա կան հա մա րա կալ մամբ: Ընտ րա կան տե ղա մա սե րի 
հա մա րա կալ ման կար գը սահ մա նում է կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը: 

Ընտ րա կան տե ղա մա սը կազ մա վոր ման պա հին 
չպետք է ու նե նա ա վե լի քան 2 հա զար ը նտ րող: Ը նտ րա
կան տե ղա մա սը չի կա րող ը նդ գր կել տար բեր բնա կա
վայ րեր: 

Ք վե ար կու թյունն ան ցկաց վում է տե ղա  մա սային 
կենտ րո նում: Տե ղա մա սային կենտ րո նը պետք է հնա րա
վո րին չափ մոտ լի նի ը նտ րա կան տե ղա մա սում գտն վող 
բնա կե լի շեն քե րին և տնե րին: 
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Տե ղա մա սային կենտ րո նը չի կա րող լի նել պե տա կան 
և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, ռազ մա
կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի, զո րա   մի ա վո
րում նե րի և ա ռող ջա պա հու թյան հիմ նարկ նե րի զբա ղեց
րած շեն քե րում: 

Հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ տե
ղա մա սային կենտ րոն ներ կազ մա վոր վում են նաև կա լա
նա վայ րե րում:

 

Ընտ րու թյու նը և կու սակ ցու թյուն նե րը

Ընտ րու թյու նը, ի նչ պես հայտ նի է, ժո ղովր դա վա րու
թյան ի րա կա նաց ման կար ևո րա գույն գոր ծիք է, և դրա
նում շատ մեծ է քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի դե րը: 
Ը նտ րու թյան մի ջո ցով քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե
րը ցան կա նում են իշ խա նու թյան հաս նել կամ պահ պա
նել իշ խա նու թյան մեջ ու նե ցած ի րենց դիր քե րը: Կար ևոր 
է, որ ը նտ րու թյու նից ա ռաջ, ը նտ րու թյան ըն թաց քում և 
ը նդ հան րա պես կու սակ ցու թյուն նե րի միջև քա ղա քա կան 
պայ քարն ըն թա նա քա ղա քա կիրթ ձևե րով, պահ պան
վեն բա րե կր թու թյան կա նոն նե րը, և չկի րառ վեն մի մյանց 
վար կա բե կե լու «սև տեխ նո լո գի ա ներ»: 

Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը մեր ե րկ րում կա
րող են մաս նակ ցել բո լոր մա կար դակ նե րի ը նտ րու թյուն
նե րին՝ նա խա գա հա կա նից մինչև տե ղա կան ի նք նա կա
ռա վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյու նը: Ը նտ րու թյան 
ըն թաց քում կու սակ ցու թյուն նե րը ներ կա յաց նում են ոչ 
մի այն ի րենց ան դամ նե րի, այլև հա սա րա կու թյան ո րո
շա կի շեր տե րի շա հե րը, այն շեր տե րի, ո րոնք ըն դու նում 
են քա ղա քա կան տվյալ ու ժի՝ կու սակ ցու թյան, դա շին քի, 
այլ քա ղա քա կան մի ա վո րում նե րի տե սա կետ նե րը: 

Գործնական աշխատանք 2

Ըն թեր ցե՛ք ստորև տր ված նյու թե րը և լրաց րե՛ք ա ղ յու սա կը: 



24

1.  ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 հան րա պե տու թյան Նա խա գահն ը նտր վում է հա յաս տա նի հան

րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի կող մից հինգ տա րի ժամ կե տով:
 հան րա պե տու թյան Նա խա գահ կա րող է ը նտր վել ե րե սուն

հինգ տա րին լրա ցած, վեր ջին տա սը տա րում հա յաս տա նի հան
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող, վեր ջին տա սը տա րում 
հան րա պե տու թյու նում մշ տա պես բնակ վող և ը նտ րա կան ի րա
վունք ու նե ցող յու րա քան չյուր ոք: Նույն ան ձը չի կա րող ա վե լի 
քան եր կու ան գամ ա նընդ մեջ ը նտր վել հան րա պե տու թյան Նա
խա գա հի պաշ տո նում:

 հան րա պե տու թյան Նա խա գահ է ը նտր վում այն թեկ նա ծուն, 
ո րին կողմ է քվե ար կել բո լոր թեկ նա ծու նե րին կողմ քվե ար կած 
ը նտ րող նե րի թվի կե սից ա վե լին։ 

Ե թե քվե արկ վել է եր կու սից ա վե լի թեկ նա ծու, և նրան ցից ոչ 
մե կին կողմ չեն քվե ար կել ան հրա ժեշտ թվով ը նտ րող ներ, ա պա 
քվե ար կու թյու նից հե տո՝ տասն չորս ե րորդ օ րը, ան ցկաց վում է 
հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ը նտ րու թյան ե րկ րորդ փուլ։ 
հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ը նտ րու թյան ե րկ րորդ փու լին 
կա րող են մաս նակ ցել այն եր կու թեկ նա ծու նե րը, ո րոնց կողմ են 
քվե ար կել ա ռա վել թվով ը նտ րող ներ։ Ե րկ րորդ փու լում հան րա
պե տու թյան Նա խա գահ է ը նտր վում այն թեկ նա ծուն, ո րին կողմ 
են քվե ար կել ա ռա վել թվով ը նտ րող ներ։

 մեկ թեկ նա ծու քվե արկ վե լու դեպ քում նա ը նտր վում է, ե թե 
կողմ է քվե ար կել քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի կե սից ա վե լին։ 
Ե թե հան րա պե տու թյան Նա խա գահ չի ընտր վում, ա պա նշա
նակ վում է նոր ը նտ րու թյուն։

 Ռազ մա կան և ար տա կարգ դրու թյան ժա մա նակ հան րա պե
տու թյան Նա խա գա հի ը նտ րու թյուն չի ան ցկաց վում, ի սկ հան
րա պե տու թյան գոր ծող Նա խա գա հը շա րու նա կում է իր լի ա զո
րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Այս դեպ քում ռազ մա կան կամ 
ար տա կարգ դրու թյան ա վար տից հե տո՝ քա ռա սու նե րորդ օ րը, 
ան ցկաց վում է հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ը նտ րու թյուն:      

2. ՀՀ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԺՈ ՂՈ ՎԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 Ազ գային ժո ղո վը, հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան Սահ մա

նադ րու թյան հա մա ձայն, կազմ ված է հա րյուր ե րե սուն մեկ պատ
գա մա վո րից: Ազ գային ժո ղովն ը նտր վում է հինգ տա րի ժամ կե տով։  

Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր կա րող է ը նտր վել քսան
հինգ տա րին լրա ցած, այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի չհան դի սա

Ընթերցանության  
նյութ
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ցող, վեր ջին հինգ տա րում հա յաս տա նի քա ղա քա ցի հան դի
սա ցող, վեր ջին հինգ տա րում հան րա պե տու թյու նում մշ տա պես 
բնակ վող և ը նտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող յու րա քան չյուր ոք: 

Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյունն ան ցկաց վում է հա մա մաս նա
կան և մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գե րով: 90 պատ գա մա վոր 
ը նտր վում է հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով, հան րա պե տու
թյան ո ղջ տա րածքն ը նդ գր կող մեկ բազ մա ման դատ ը նտ րա
տա րած քից` կու սակ ցու թյուն նե րի (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին
քի) ը նտ րա կան ցու ցակ նե րով ա ռա ջա դր ված պատ գա մա վո րի 
թեկ նա ծու նե րի թվից, 41 պատ գա մա վոր ը նտր վում է մե ծա մաս
նա կան ը նտ րա կար գով` յու րա քան չյուր ը նտ րա տա րած քից մեկ 
պատ գա մա վոր:  

Յու րա քան չյուր ը նտ րող ու նի մեկ ձայ նի ի րա վունք` հա մա
մաս նա կան ը նտ րա կար գով ը նտ րու թյան, և մեկ ձայ նի ի րա վունք` 
մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ը նտ րու թյան ժա մա նակ:

 3.  ՀՀ ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ Ի ՆՔ ՆԱ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ 
Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 հա մայն քի ղե կա վա րի ը նտ րու թյան ժա մա նակ հա մայն քի 
տա րած քում կազ մա վոր վում է մի ա ման դատ մե ծա մաս նա կան 
ը նտ րա տա րածք:

ՀՀ Ազգային ժողովի 
շենքը
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 հա մայն քի ա վա գա նու ը նտ րու թյան ժա մա նակ հա մայն քի 
տա րած քում կազ մա վոր վում է մեկ բազ մա ման դատ մե ծա մաս
նա կան ը նտ րա տա րածք:

 հա մայն քի ա վա գա նին բաղ կա ցած է հին գից քսան մեկ ան դա
մից, Եր ևա նի ա վա գա նին՝ 65 ան դա մից։ 

հա մայն քի ա վա գա նին բաղ կա ցած է`
•  հինգ ան դա մից` մինչև 1 000 ը նտ րող ու նե ցող հա մայն քում.
•  յոթ ան դա մից` 1 000-ից մինչև 2 000 ը նտ րող ու նե ցող հա-

մայն քում.
•  ինն ան դա մից` 2 000-ից մինչև 4 000 ը նտ րող ու նե ցող հա-

մայն քում.
 •  տասն մեկ ան դա մից` 4 000-ից մինչև 10 000 ը նտ րող ու նե-

ցող հա մայն քում.
•   տասն հինգ ան դա մից` 10 000-ից մինչև 70 000 ը նտ րող ու-

նե ցող հա մայն քում.
•  ք սան մեկ ան դա մից` 70 000-ից ա վե լի ը նտ րող ու նե ցող հա-

մայն քում:
 հա մայն քի ղե կա վար կա րող է ը նտր վել 25 տա րին լրա ցած, 

ը նտ րու թյուն ան ց կաց նող հա մայն քի բնակ չու թյան ռե գիստ րում 
մինչև քվե ար կու թյան օ րը ա ռն վազն վեր ջին 6 ա մի սը հաշ վառ
ված, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյան 
ժա մա նակ ը նտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձը:

 հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ կա րող է ը նտր վել 21 տա րին 
լրա ցած, ը նտ րու թյուն ան ցկաց նող հա մայն քի բնակ չու թյան ռե
գիստ րում մինչև քվե ար կու թյան օ րը ա ռն վազն վեր ջին վեց ա մի
սը հաշ վառ ված, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
ը նտ րու թյան ժա մա նակ ը նտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձը:

 հա մայն քի ղե կա վարն ու ա վա գա նին, այդ թվում՝ Եր ևա նի 
ա վա գա նին, ը նտր վում են չորս տա րի ժամ կե տով:

 հա մայն քի ղե կա վա րի և ա վա գա նու, այդ թվում՝ Եր ևա նի 
ա վա գա նու ան դա մի թեկ նա ծու չեն կա րող ա ռա ջադր վել Սահ
մա նա դրա կան դա տա րա նի ան դամ նե րը, դա տա վոր նե րը, դա
տա խազ նե րը, ոս տի կա նու թյու նում, ազ գային ան վտան գու թյան 
վար չու թյու նում, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման, 
փր կա րա րա կան, հար կային, մաք սային մար մին նե րում, քրե ա
կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ծա ռա յող նե րը, զին ծա ռայող նե
րը, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը:
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Իշ խա նու թյան 
մար մի նը

Ով կա րող է 
ը նտր վել

Ինչ ժամ ե տով է 
ը նտր վում

Քա նի ան դա մից է 
կազմ ված իշ խա նու
թյան մար մի նը (Ազ
գային ժո ղո վը, հա
մայն քի ա վա գա նին) 

ՀՀ Նա խա գահ

ՀՀ Ազ գային ժո ղով

ՀՀ տե ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման
 մար մին 

Հա մայն քի ղե կա վար

Ա վա գա նի

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1. Ընտ րու թյու նն ի նք նին օ րի նա կան իշ խա նու թյան ձևա վոր ման ե րաշ խիք չէ: Ո ՞ր 
դեպքումդակարողէերաշխիքլինել:

2.Բացատրե՛ք,թեինչէնշանակում՝

• ընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վունք,

• հա վա սար ը նտ րա կան ի րա վունք, 

• ուղ ղա կի ը նտ րա կան ի րա վունք,

• գաղտ նի քվե ար կու թյուն: 

3. Ինչպե՞ս է մեր հանրապետությունում ապահովվում ընտրությունների հրա
պարակայնությունը:Բավարա՞րեքարդյոքհամարումընտրություններիհրապա
րա  կայ նու թյան աս տի ճա նը մեր ե րկ րում: Ին չո՞ւ: 

4. Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի կար ևոր 
դերըհատկապեսակնառուէԱզգայինժողովիընտրությանժամանակ:Հիմնավո
րե՛քայսդրույթը՝բերելովառնվազներկուփաստարկ:
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Դաս 5

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՐԻՔ ԵՎ ԱՆՁԻ 
ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Քննարկում   ▶  Ինչպիսի՞ բարիքներ գիտեք: 

  ▶  Որո՞նք են հանրային բարիքներն ըստ Ձեզ: 
Ինչո՞ւ են դրանք հանրային:

Հանրային բարիք

Հան րա յին են այն բարիք նե րը, որոնք օգտա գործ վում 
են բոլո րի կող մից այն պես, որ յու րա քան չյուր անհա տի 
կող մից դրա օգտա գոր ծու մը չի նվա զեց նում մյուս նե
րի համար նույն ապրան քի օգտա գործ ման հնա րա վո
րու թյու նը: Հան րա յին բարի քի մյուս առանձ նա հատ կու
թյունն այն է, որ հնա րա վոր չէ որևէ մեկի համար բացա
ռել դրա օգտա գոր ծու մը: Օրի նակ՝ հան րա յին հեռուս տա
տե սու թյու նը և ռադի ոն բոլո րի համար են և չի կարող 
որևէ սահ մա նա փա կում մտցվել դրան ցից օգտ վե լու հար
ցում: Բացի այդ՝ հեռուս տա տե սու թյան դիտու մը բնակ
չու թյան մի մասի կող մից չի խոչըն դո տում մյուս նե րին:   

Բարիք ներն իրենց բնույ թով լինում են մրցակ ցա յին և 
ոչ մրցակ ցա յին: Մրցակ ցա յին է այն ապրան քը, որի սպա
ռու մը մեկի կող մից բառա ցում է դրա միա ժա մա նա կյա 
սպա ռու մը մյուս նե րի  կող մից: Ոչ մրցակ ցա յին  են այն 
ապրանք նե րը, որոնք իրենց արտա դրու թյան որևէ փու
լում նոր սպա ռող նե րի տրա մադր ման դեպ քում արտա
դրան քի գինը չի բարձ րա նում: Օրի նակ, հեռա խո սի, 
խոհա նո ցա յին դանա կի, հագուս տի օգտա գոր ծու մը մեկի 
կող մից լուրջ խոչըն դոտ է մյուս նե րի համար, ովքեր ցան
կա նում են միա ժա մա նակ օգտա գոր ծել դրանք:  Հետև ա
բար, դրանք մրցակ ցա յին ապրանք ներ են: Մրցակ ցա յին 
են բոլոր մաս նա վոր ապրանք ները: Մինչ դեռ փողո ցա յին 
լու սա վոր վա ծու թյու նից կարող են միա ժա մա նակ օգտ
վել բոլո րը: Իր բնույ թով այն ոչ մրցակ ցա յին է: 
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Բարիք նե րը լինում են նաև զատ վող և չզատ վող: Զատ
վող ապրանք նե րի կամ ծառա յու թյուն նե րի դեպ քում հնա
րա վոր է սպա ռող նե րին կան խար գե լել դրանց օգտա գոր
ծու մից կամ մատ չե լի ու թյու նից: Ի հակադ րու թյուն դրան, 
չզատ վող բարիք նե րի դեպ քում հնա րա վոր չէ արգե լել 
սպա ռող նե րին օգտա գոր ծել տվյալ ապրանք նե րը կամ 
ծառա յու թյուն նե րը կամ սահ մա նա փա կել դրանց մատ չե
լիու թյու նը: 

Ճար տա րա պե տա կան բազ մա թիվ կառույց ներ, ինչ
պի սիք են, օրի նակ` Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կը, 
Սասուն ցի Դավ թի արձա նը կամ Մատե նա դա րա նի շեն
քը Երև ա նում, Գառ նու տաճա րը, Սանա հի նի եկե ղե ցին, 
մատ չե լի են բոլո րի համար՝ չզատ վող բարիք ներ են, 
բոլո րը կարող են դիտել դրանք: Իսկ, օրի նակ, մենք չենք 
կարող կար դալ ամսա գի րը, որի համար չենք վճա րել, 
կամ չենք կարող դիտել մաս նա վոր հեռուս տա տե սու
թյուն նե րի հաղոր դում նե րը, եթե չենք կատա րել  սեփա
կա նա տի րոջ կող մից  պահանջ վող համա պա տաս խան 
վճա րը՝ սրանք զատ վող բարիք ներ են: Կամ՝ մրգերն 
ուտե լուց հետո հնա րա վոր չէ դրանք օգտա գոր ծել այլևս, 
իսկ օդը շնչե լիս այն չի բացա ռում մյուս նե րին նույնն 
անելը:   

Հետևաբար, տնտեսագետները կարծում են, որ 
հանրային բարիքն այն է, որը ստեղծվելուց հետո կարող 
է սպառվել ուրիշների կողմից առանց հավելյալ արժեքի, 
ծախսի: Ընդ որում, հանրային բարիքի ստեղծումից հետո 
հանրության մյուս անդամ ներին հնարավոր չի զրկել, 
բացառել դրանք  սպառելուց: Ուստի հանրային բարիքը 
չզատվող է և ոչ մրցակցային: 

Ելնելով վերը շարադրվածից՝ կարելի է ասել, որ 
բարիքները լինում են չորս տեսակի. 

• Մասնավոր բարիք, որի  օգտագործումը մեկի կողմից 
բառացում է դրա միա ժամանակյա սպառումը մյուսների  
կողմից (մրցակցային – զատող)  – սնունդը, հագուստը, ավ
տո մեքենաները, անձնական օգտագործման էլեկտրո
նիկան, 

• Ընդհանուր բարիք, որոնք նախատեսված են բոլորի 

Սասունցի 
Դավթի արձանը, 

քանդակագործ՝
Երվանդ Քոչար
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համար (մրցակցային – չզատվող)  – ձկան պաշարները, 
փայտանյութը, քարածուխը, 

• Խմբային բարիք, որոնք նախատեսված են օգտա
գործ ման որոշակի կանոնների համաձայն (ոչ մրցակցային 
– զատվող)  – կինոթատրոնը, մասնավոր այգիները, ար
բանյակային հեռուստատեսությունը,

• Հանրային բարիք (ոչ մրցակցային – չզատվող)  – օդը, 
ջուրը, անվճար հեռուստատեսությունը, բնակչության 
անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ ոստիկա
նու թյան ծառայությունը:  

Հանրային բարիքը մեր կյանքում  

 Կարդացե՛ք հանրային բարիքի ստորև բերվող օրինակ
ները և քննարկե՛ք խմբով.   

Փարոս: Հան րա յին բարի քի դասա կան օրի նակ նե րից 
է փարո սը: Այն չզա տող է, քանի որ հնա րա վոր չէ ծովա
փին մոտե ցող որոշ նավե րի զատել փարո սից օգտ վե լիս 
(օրի նակ՝ նրանց, ովքեր փարո սի համար նախա տես ված 
վճար ներ չեն կատա րել): Այն նաև ոչ մրցակ ցա յին է, քան
զի, երբ սկսում է ծառա յու թյուն ներ մատու ցել նավե րի մի 
մասին, ապա մյուս նավե րի համար այդ նույն ծառա յու
թյան գինը չի ավե լա նում: 

Ռադիո և հեռու սա տա տե սու թյուն: Այսօր հեռուս տա
տե սու թյուն և ռադիո հեռար ձակող ընկե րու թյուն նե րը 
չեն զատում որևէ մեկին այն ստա նա լուց և հեռար ձակ
ման գինը կախ ված չէ այն մարդ կանց քանա կից, ովքեր 
ուղ ղոր դում են իրենց սար քա վորում նե րը՝ հաղոր դում
ներ ստա նա լու համար: Տարի ներ առաջ ռադիո և հեռուս
տատե սա յին հաղոր դում ներ ստա ցող նե րին զատու մը 
տեխ նո լո գի ա պես հնա րա վոր չէր: Սակայն, հեռար ձակ
վող ազդան շան նե րի կոդա վոր ման և ապա կոդա վոր ման 
հայտ նա գոր ծու մից հետո, հեռար ձա կող նե րի կող մից 
հնա րա վոր եղավ վճար գան ձել  և առանձ նաց նել չվճա
րող նե րին: Հետա գա յում, կոդա վոր ման տեխ նո լոգի ան 
փոխա րին վեց մալու խա յին (կաբե լա յին) և արբա նյա կա
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յին հաղորդ մամբ, որն էլ իր հեր թին հնա րա վո րու թյուն 
է տալիս առանձ նաց նե լու հեռար ձա կում ստա ցող նե րին: 

Մաքուր օդ, աղտոտ վա ծու թյան պակա սե ցում: Մեր 
շնչած օդը ոչ մրցակ ցա յին և չզատ վող բարիք է: Հետև
ա բար, օդի աղտոտ վա ծու թյան նվա զե ցու մը հան րա յին 
բարիք է: Սևա նա լճի մակար դա կի բարձ րա ցու մը կամ 
վնա սա կար միջատ նե րի դեմ պայ քա րը ևս հան րա յին 
բարի քի օրի նակ ներ են: Աղտոտ վա ծու թյան մակար դա կի 
փոփո խու թյու նը տեղի է ունե նում բոլո րի համար: 

Երբ մենք դիտար կում ենք ոչ մրցակ ցա յին բարի քը, 
որը նաև չզա տող հատ կու թյուն ունի, ապա մենք գործ 
ունենք հան րա յին բարի քի հետ, ինչ պես, օրի նակ՝ լճի 
մակար դակի բարձ րա ցու մը: Սակայն տեխ նո լո գի ա
յի զար գաց մա նը զու գա հեռ հնա րա վոր է բարի քին տալ 
զատե լու հատ կա նիշ (ինչ պես տեղի ունե ցավ հեռուս
տա տեսու թյան հետ՝ մալու խա յին կամ արբա նյա կա յին 
կապի միջոց նե րի գոր ծա ծու թյան մեջ մտնե լով):  

Մայ րու ղին նե րի, զանգ վա ծա յին փոխադր ման հա
մա  կարգ, կրթա կան համա կարգ: Այս համա կար գե
րից օգտ վող նե րը միև նույն ձևով են շահում կամ տու
ժում: Տվյալ համա կար գե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը՝ կրթու թյան որա կը դպրո ցում, երթևե կելի փողո ցում 
առկա ողո ղա փո սե րը, Երև ան–Գյում րի միկ րո ավ տո բու
սով մարդ կանց տեղա փոխ ման ժամա նա կը, միև նույնն 
են բոլո րի համար: Այս հան րա յին բարիք նե րի օգտա գոր
ծու մը կարող է հան գեց նել  կու տա կում նե րի, գեր բեռն
վա ծու թյան, երբ շատ մար դիկ են օգտ վում կամ օգտա
գոր ծում: Վեր ջին հան գա ման քը կարող է բերել հան րա
յին բարի քի որա կի անկ մա նը օգտ վող նե րի թիվը չափից 
դուրս ավե լաց նե լու դեպ քում: Նմա նա տիպ իրա վի ճակ
ներ կարող ենք հաճա խա կի հան դի պել հետև յալ հան
րա յին բարիք նե րի դեպ քում. կամուրջ, հան րա յին լողա
վա զան, օդա նա վա կա յան և այլն:  

Տան, սենյա կի բնու թագ րիչ ներ: Հեռուս տա ցույ ցի 
կամ սառ նա րա նի չափ սը, հյու րա սե նյա կի գույ նը, լողա
վա զա նի չափ սը կամ ջրի ջեր մաս տի ճա նը լողա վա
զանում, համա ցան ցի աշխա տան քի արա գու թյու նըª այս 
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բոլո րը տան բնա կիչ նե րի համար հան րա յին բարիք են: 
Այն, ինչ գնվել կամ պատ րաստ վել է մեկ մար դու համար, 
արվել է տան բոլոր բնա կիչ նե րի համար: Ջեր մաս տի ճա
նը   դասա սե նյա կում կամ գրա սե նյա կում բոլո րի համար 
միև նույնն է, մենք չենք կարող այն որոշ մարդ կանց 
համար ավե լի տաք կամ զով դարձ նել:  

Ոստի կա նու թյուն: Ոստի կան նե րի կող մից մեր ապա
հո վու թյունն ու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը հա
վա սա րա չափ է բոլո րի համար: Սակայն ոստի կա նա կան 
պաշտ պան վա ծու թյու նը ենթա կա է գեր բեռն վա ծու թյան՝ 
մեծ քանա կի բնակ չու թյան համար պահանջ վում է ավե
լի մեծա քա նակ ոստի կա նա կան ուժեր՝ միև նույն որա կի 
պաշտ պա նու թյուն ապա հո վե լու նպա տա կով:    

Գրքեր: Եկե՛ք դիտար կենք գրքում առկա տեղե կու
թյու նը: Գիր քը գրե լուց և տպագ րե լուց հետո սովո րա բար 
հեղի նակ նե րը գրքի բովան դա կու թյու նը չեն փոխում՝ 
այլ մարդ կանց կարիք նե րին համա պա տաս խա նեց նե լու 
համար:  Հետև ա բար, այս առու մով գիրքն ինք նին մրցակ
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ցա յին չէ: Բայց մին չև վեր ջերս, երբ անհ րա ժեշտ էր, որ 
գիր քը տպագր վեր, փաթե թա վոր վեր և առաք վեր հաս
ցե ա տի րո ջը, յու րա քան չյուր լրա ցու ցիչ օրի նա կի տպագ
րու թյու նը պահան ջում էր լրա ցու ցիչ միջոց նե րի ծախս: 
Ուս տի, գիրքն ըստ իր բովան դա կու թյան ոչ մրցակ ցա յին 
էր, իսկ ըստ արտադր ման եղա նա կի՝ այն բնու թագր վում 
էր որպես մաս նա վոր բարիք: Այսօր իրա վի ճակն ամբող
ջովին փոխ վել է. գիր քը հրա տա րա կե լուց հետո կարե
լի է դրա էլեկտ րո նա յին տար բե րա կը առա քել սպա ռո
ղին՝գրե թե զրո յա կան ծախս կատա րե լով: Հետև ա բար, 
մեր օրե րում գիր քը կարող է հան րա յին բարիք հան դի
սա նալ, ինչ պես հեռուս տա տե սու թյան հեռար ձա կու մը: 
Միև նույն ժամա նակ, գրքին հնա րա վոր է տալ զատե լու 
հատ կա նիշ, որով կփոխ վի նրա հան րա յին բնու թագ րի չը:  

Տեղե կու թյուն: Այն ինչ ասվեց գրքե րի մասին, վերա
բե րում է նաև գրառ ված երաժշ տու թյա նը, ֆիլ մե րին, 
թեր թե րին և ամսագ րե րին:  Ոչ վաղ անցյա լում այս 
բարիք ների լրա ցու ցիչ օրի նակ նե րի արտադ րու թյու նը և 
բաշ խու մը բավա կա նին ծախ սա տար էր: Այսօր, սակայն, 
համա ցան ցի օգտա գործ ման ընդ լայն մա նը զու գա հեռ, 
տվյալ տեղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյան աստի ճա նը 
անհա մե մատ մեծա ցել է: 

Որո շում նե րի կայա ցու մը: Որո շում նե րի կայա ցու
մը հան րա յին մար մին նե րի, բիզ նե սի և հասա րա կական  
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղեկա վար մար մի նե րի կող
մից կարող է տար բեր արդյունք նե րի հան գեց նել: Չնա
յած այն հան գա ման քին, որ մար դիկ կարող են տար բեր 
նախընտ րու թյուն ներ ունե նալ և ռիս կի տար բեր աստի
ճան ներ ցու ցա բերել, հասա րա կա կան մարմ նի կամ բիզ
նես կառույ ցի աշխա տան քի արդյուն քը միև նույնն է բոլո
րի համար: Այս դեպ քում կայաց ված որո շու մը հան րա յին 
բարիք է  հասա րա կա կան կառույ ցի բոլոր անդամ նե րի 
կամ բիզ նե սի բոլոր սեփա կանա տե րե րի համար: 

• Բերե՛ք հանրային բարիքի այլ օրինակներ:

•  Ո՞ր հանգամանքների դեպքում դրանք կարող են 
փոխել իրենց հանրային բարիք լինելու բնութագիրը: 
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Գործնական աշխատանք 1

Տրանսպորտի բարելավումը որպես հանրային բարիք  

Աշխատանքըկարելիէկատարելխմբովկամանհատապես:

Դուքհամայնքիխորհրդիանդամեքևպետքէորոշումկայացնեքհանրային
բարիքի ստեղծումը ֆինանսավորելու վերաբերյալ: Այն կարող է վերաբերել
փողոցներիբարեկարգմանը,գծայինտրանսպորտայինհամակարգիստեղծմանը,
ավտոբուսայինտրանսպորտիբարելավմանըկամտրանսպորտայինհամակարգի
հետառնչվողայլնախգծերի:Դուքկարողեքնաևքննարկելայնպիսիհիմնախնդիր,
որի շուրջը ներկայումս բանավիճում են ձեր համայնքում: 

Օգտագործե՛ք հետևյալ աղ յուսակը՝ հիմնախնդրի նկարագրության, հետա
զոտության և այլընտրանքային լուծումների որոնման ու դրանց գնահատման
նպատակով՝կիրառելովժողովրդավարությանհիմնարարսկզբունքները:Կատա
րե՛ք որոշակի հետազոտություն ձեր հիմնախնդրի վերաբերյալ՝ օգտագործելով
համացանցը,ուսումնասիրելովմամուլըկամհարցազրույցներանցկացնել:

Աղյուսակ.Հանրայինքննարկումևորոշումներիկայացում

Հիմնախնդրի նկարագրություն

• Հիմնախնդրի ծագման աղբյուրները • Կատարման ժամկետը
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• Ժողովրդավարության հիմնարար 
արժեքներ, որոնք կիրառվել են տվյալ 

լուծումն առաջարկելիս

• Այլընտրանքային լուծումներ: 
Դրանց ազդեցությունը 

բնակչության խմբերի վրա

Ներկայացրե՛ք և քննարկե՛ք հետազոտության արդյունքները

Առաջարկի ժամանակ կատարվող հիմնավորումներ

Ինչպե՞ս ես կլուծեմ խնդիրը կամ կտեղեկացնեմ ուրիշներին դրա մասին.

Այլընտրանքայինլուծումներինկարագրությանժամանակպետքէհաշվիառնել.

•  հանրային բարիքի ֆինանսավորմանն առնչվող գործող օրենսդրությունը և 
հանրային բարիքը չարաշահողների խնդիրը: 

Օրինակ՝ շատ երկրներում գործում է տրանսպորտային երթևեկության կտրոնային 
համակարգը, և վարորդները գումարներ չեն գանձում ուղևորի փոխադրման ժամանակ: 
Ուղևորներն ինքնուրույն են գնում կտրոններ կամ երթևեկության համար նախատեսված 
այլ միջոցներ, դակում դրանք՝ հանրային տրանսպորտ բարձ րանալիս: Ձեր կողմից պետք 
է լուծում առաջարկվի այն դեպքերի համար, երբ ուղևորները բարեխիղճ չեն գտնվում և չեն 
դակում իրենց կտրոնները՝ տրանս պոր տից օգտվելիս:   
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•  դուք հակիրճ շարադրության տեսքով պետք է ներկայացնեք համոզիչ
բացատրություն, թե ինչու եք որդեգրել հիմնախնդրի լուծման տվ յալ 
մոտեցումը՝ բերելով հիմնավոր դատողություններ: Հակիրճ շարադրության 
մեջպետքէներկայացնեքնաևորոշակիտեղեկությունձերկողմիցընտրված
հիմնախնդրիևդրազարգացմանմասին:

•  ներկայացրեք նաև գործողություների հաջորդականություն, որոնց միջոցով 
հնարավոր կլինի կյանքի կոչել ձեր կողմից առաջարկվող լուծումը կամ 
կբարձրացնի հանրության իրազեկվածությունը տվյալ հիմնախնդրի
վերաբերյալ:Դուքկարողեքայնկատարելնաևնամակիտեսքով,որըպետքէ
հասցեագրվածլինիիշխանությանհամապատասխանմարմիններին,թերթի
խմբագրինկամմամուլիայլպատասխանատուի:Կարողեքնաևպաստառ
պատրաստել կամարվեստի ու ստեղծագործականաշխատանքի միջոցով
հանրության ուշադրությունը հրավիրել ձեր բարձրացրած հիմնախնդրին:    

Աշխատանքի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվելու 
հետևյալ չափանիշներ 

• Դիրքո րոշումը — հստակ և խորությամբ ներկայացվում է հիմնախնդրի 
նկատմամբ խմբի կամ անհատի դիրքորոշում  

• Հիմնավորվածությունը—դիրքորոշումըհիմնավորվումէփաստերով

• Ծագմա ն աղբյուրները — դիրքորոշումն աջակցող հիմնավորումները 
բխումենհիմնախնդրիծագմանպատճառնեից

• Փաստ եր—արդյունավետորենօգտագործվումէփաստերիվրահիմնված
տեղեկատվությունը 

• Տվյալն եր—դիրքորոշումը հիմնավորելու նպատակովարդյունավետորեն
օգտագործում են  տվ յալները և ճիշտ մեջբերվում են աղբյուրները 

• Ժողով րդավարության հիմնարար արժեքները — դիրքորոշումը հիմնա
վորելուհամարօգտագործվումենժողովրդավարականտարբերար
ժեքներևսկզբունքներ

• Այլընտ րանքներ — բացահայտվում են այլընտրանքային լուծումներ կամ 
դրանցհամոզիչհերքումներենկատարվում:

Գործնական աշխատանք 2 

 Դպրոցհրավիրեքտվյալհիմնախնդրի լուծմանհամարպատասխանատու
իշխանության մարմինների, լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակեր
պություններիներկայացուցիչների,ներկայացրեքձերդիրքորոշումները:Խնդրե՛ք
հյուրերին հետադարձ կապ տրամադրել ձեր մշակած լուծումների և դրանք
իրագործելի դարձնելու վերաբերյալ:    
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 Դաս 6 

ՄԱԿ-Ի ԵՎ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԿԱ ՌՈՒՅՑ-
ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ ԺՈՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ 
ԿԱ ՅԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ

« Մի ա վոր ված ազ գեր» ան վա նումն ա ռա ջար կել է 
Ա ՄՆի նա խա գահ Ֆրանկ լին Ռուզ վել տը: Դա ա ռա ջին 
ան գամ կի րառ վել է Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե
րազ մի ժա մա նակ « Մի ա վոր ված ազ գե րի հռ չա կա գրում» 
(1942 թ. հուն վա րի 1), ե րբ քսան վեց պե տու թյուն նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ներ պար տա վոր վե ցին շա րու նա կել հա մա
տեղ պայ քա րը ֆա շիս տա կան դա շին քի ե րկր նե րի դեմ:

1945 թ. հի սուն պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
հա վաք վե ցին Սան Ֆրան ցիս կո յում` մի ա վոր ված ազ գե րի 
հա մա ժո ղո վում մշա կե լու Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա
կեր պու թյան կա նո նադ րու թյու նը: 

 Մենք` Մի ա վոր ված ազ գե րի ժո ղո վուրդ ներս, լի 
վճռա կա նու թյամբ

փր կե լու գա լիք սե րունդ նե րին պա տե րազ մի ար հա վիր
քից, ո րը մեր կյան քի ըն թաց քում եր կու ան գամ ա նա սե լի 
վիշտ է պատ ճա ռել մարդ կու թյա նը, և վե րա հաս տա տե լու 
հա վա տը մար դու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի, ան հա տի ար
ժա նա պատ վու թյան և ար ժե քի, տղա մար դու և կնոջ, ի նչ պես 
նաև մեծ ու փոքր ազ գե րի հա վա սար ի րա վունք նե րի նկատ
մամբ, և ստեղ ծե լու այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք ա պա հո
վեն ար դա րու թյունն ու դա շինք նե րից և մի ջազ գային ի րա
վուն քի այլ աղ բյուր նե րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րի 
հան դեպ հար գան քը, և ա վե լի մեծ ա զա տու թյան պայ ման նե
րում խթա նե լու հա սա րա կա կան ա ռա ջըն թացն ու կեն սա մա
կար դա կի բա րե լա վու մը.

 Եվ հա նուն այդ նպա տակ նե րի
 ցու ցա բե րե լու հան դուր ժո ղու թյուն ու մի մյանց հետ ապ

րե լու խա ղա ղու թյամբ, որ պես բա րի դրա ցի ներ, և մի ա վո
րե լու մեր ու ժե րը մի ջազ գային խա ղա ղու թյունն ու ան վտան
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գու թյու նը պահ պա նե լու հա մար, և հա մա պա տաս խան սկզ
բունք նե րի ըն դուն ման ու մե թոդ նե րի սահ ման ման մի ջո ցով 
ե րաշ խա վո րե լու զի նու ժի գոր ծադ րու մը բա ցա ռա պես ը նդ
հա նուր շա հե րին հա մա պա տաս խան, և մի ջազ գային լծակ
նե րը գոր ծադ րե լու բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի տն տե սա կան ու 
հա սա րա կա կան ա ռա ջըն թա ցը խթա նե լու հա մար,

 Ո րո շել ե նք մի ա վո րել մեր ջան քերն այդ նպա տակ նե-
րին հաս նե լու հա մար, 

ըստ այդմ՝ մեր հա մա պա տաս խան կա ռա վա րու թյուն նե
րը, ժո ղով ված Սան Ֆրան ցիս կո յում, բա վա րար ու պատ շաճ 
կեր պով ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րը փաս տած ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի մի ջո ցով հա մա ձայ նել են ըն դու նե լու մի ա վոր ված 
ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան սույն կա նո նադ րու թյու նը և 
հիմ նում են մի ա վոր ված ազ գեր ան վա նու մով մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյու նը:

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Կա նո նադ րու թյուն

(1948 թ., դեկ տեմ բե րի 10)

 

Կա նո նադ րու թյամբ հաս տատ ված ՄԱԿ–ի նպա տակ
ներն են`

•   պահ պա նել մի ջազ գային խա ղա ղու թյունն ու ան
վտան գու թյու նը,

•   զար գաց նել պե տու թյուն նե րի բա րե կա մա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը` հիմն ված հա վա սար ի րա վունք նե րի 
և ժո ղո վուրդ նե րի ի նք նո րոշ ման սկզ բուն քի վրա,

•  ն պաս տել մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյա նը տն
տե սա կան, հա սա րա կա կան, մշա կու թային և մար
դա սի րա կան խն դիր նե րի լուծ ման հար ցում և խթա
նել մար դու ի րա վունք նե րի ու հիմ նա կան ա զա տու
թյուն նե րի նկատ մամբ հար գան քը,

•   լի նել ազ գե րի` այս նպա տակ նե րին ո ւղղ ված գոր ծո
ղու թյուն նե րի հա մա դաս ման կենտ րոն:

 ՄԱԿը գոր ծում է հետ ևյալ սկզ բունք նե րի հա մա ձայն.
•   հիմն ված է բո լոր ան դամ նե րի ի նք նիշ խան հա վա

սա րու թյան վրա,
•   բո լոր ան դամ նե րը պետք է բա րեխղ ճո րեն կա տա
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րեն Կա նո նադ րու թյամբ ի րենց ստանձ նած պար
տա վո րու թյուն նե րը,

•   բո լոր ան դամ նե րը պար տա վոր են մի ջազ գային վե
ճե րը կար գա վո րել խա ղաղ մի ջոց նե րով` չվ տան
գե լով մի ջազ գային խա ղա ղու թյու նը, ան վտան գու
թյունն ու ար դա րու թյու նը,

•  ՄԱԿի ան դամ նե րը պետք է խու սա փեն որ ևէ պե տու
թյան դեմ ու ժի գոր ծադ րու մից կամ դրա սպառ նա լի քից:

 ՄԱԿի ան դա մակ ցու թյու նը բաց է բո լոր խա ղա ղա սեր 
ժո ղո վուրդ նե րի հա մար, ո րոնք ըն դու նում են Կա նո նադ
րու թյամբ հաս տատ ված պար տա վո րու թյուն նե րը, ցան
կա նում են ու ի վի ճա կի են կա տա րե լու այդ պար տա վո
րու թյուն նե րը:

 ՄԱԿի գոր ծո ղու թյուն նե րի դերն ու նշա նա կու թյու նը 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծում շա
րու նա կում է մե ծա նալ, և հիմ նա կան նպա տա կը մնում 
է նույ նը՝ ա պա հո վել, որ լի ո վին հարգ վի « Մի ա վոր ված 
ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան ժո ղո վուրդ նե րի» մարդ
կային ար ժա նա պատ վու թյու նը, ո ւմ ա նու նից գր վել է 
Կա նո նադ րու թյու նը: ՄԱԿն ա պա հո վում է, որ ան դամ 
ե րկր նե րում մար դու ի րա վունք նե րը ոչ մի այն վե րա ցա
կա նո րեն սահ ման վեն, այլև գոր ծա ծու թյան մեջ դր վեն:

ՄԱԿ–ի նստաշրջանը
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 Գործ նա կան աշ խա տանք

Օ գտ վե լով հա մա ցան ցից և այլ լրացուցիչ աղբյուրներից՝ տետ րում լրաց րե՛ք 
ստորև տր ված ա ղ յու սա կը:

Մի ջազ գային կա
ռույց ներ

Ս տեղծ ման 
տա րե թի վը

Կենտրոնական 
մարմինները

Կա ռույ ցի գոր
ծա ռույթ նե րը 

ժո ղովր դա վա
րության և մար դու 

ի րա վունք նե րի 
բնա գա վա ռում

Մի ա վոր ված ազ
գե րի կազ մա կեր
պու թյուն

Եվ րո պա կան մի
ու թյուն

Եվ րո պայի խոր
հուրդ

Եվ րո պա յում ան
վտան գու թյան և 
հա մա գոր ծա կցու
թյան կազ մա կեր
պու թյուն

Կար միր խա չի մի
ջազ գային կո մի տե

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.ՀՀՍահմանադրությունիցնշե՛քայնհոդվածները,որոնքհամապատասխա
նումենՄԱԿ–ինպատակներինևսկզբունքներին:

2.Համացանցիցդո՛ւրսբերեքԿարմիրխաչիմիջազգայինկոմիտեիկամմիջազ
գային մար դա սի րա կան այլ կա ռույ ցի գոր ծու նե ու թյան օ րի նակ ներ մեր ե րկ րում:
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Տեղեկատու նյու թ

 
1.Աղ յուսակ.Եվրոպականմիությանընդլայնումը.1957–2007թթ.

Տա րե 

թի վը
Եվ րո պա կան մի ու թյան ան դամ ե րկր նե րը

Ան դամ ե րկր
նե րի թվա քա

նա կը

1957 թ.
Բել գի ա, Գեր մա նի ա (Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա
պե տու թյուն), Ի տա լի ա, Լյուք սեմ բուրգ, Նի դեր լանդ
ներ, Ֆրան սի ա

6

1973 թ. Մեծ Բրի տա նի ա, Դա նի ա , Իռ լան դի ա 9

1981 թ. Հու նաս տան 10

1986 թ. Իս պա նի ա, Պոր տու գա լի ա 12

1995 թ. Ավստ րի ա, Ֆին լան դի ա, Շվե դի ա 15

2004 թ.
Կիպ րոս, Չե խի այի Հան րա պե տու թյուն, Հուն գա րի ա,     
Էս տո նի ա, Լատ վի ա, Լիտ վա, Մալ թա, Լե հաս տան, Սլո
վա կի ա, Սլո վե նի ա

25

2007 թ. Բուլ ղա րի ա, Ռու մի նի ա 27

2013 թ. Խորվաթիա 28

2.Եվրոպականինտեգրմանպատմականնախադրյալները

Եվրոպականինտեգրումըայնտեսքով,որներկայումսգոյությունունի,դժվար
թեառաջանարերկրագնդիմեկայլմասում:Նրայուրահատուկբնույթըբացատր
վումէառաջինհերթինարևմտաեվրոպականքաղաքակրթությանինքնատիպու
թյամբ,ինչնիրհերթինյուրահատուկբնականպայմաններիևպատմականզար
գաց ման ար դյունք է:  

Արևմտյան Եվրոպայի բնությունն աչքի է ընկնում համեմատաբար մեղմ կլի
մայով, ցամաքի կտրտվածությամբ և բազմաթիվ բնական սահմաններով, ծովի
մոտ լի նե լով, նա վար կե լի գե տե րի առ կա յու թյամբ և այլ հատ կան շա կան կող մե
րով:Այդառանձնահատկություններիցյուրաքանչյուրըհասարակականխորհետ
ևանք ներ է ու նե ցել: 

Արևմտաեվրոպականքաղաքակրթությանձևավորումնառաջինհերթինպայ
մա նա վոր ված էր ան տիկ ժա ռան գու թյան տևականևխորազդեցությամբ:Հռոմի
անկումիցհետոԱրևմտյանԵվրոպանվեցերկարհարյուրամյակներթաղվեց«ան
ժամանակության»խավարիմեջ:Թվումէր,թեհռոմեականփառահեղմշակույթից
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փշրանքներենմիայնմնացել:Սակայնպարզվեց, որԱրևմտյանԵվրոպայի «ըն
դերքում»այնուամենայնիվպահպանվելէրգիտելիքի,տեխնոլոգիայիևմշակույթի
որոշակի սահմանայինզանգված:Այդ բաղադրատարրերից մեկըանհատապաշ
տություննէր(ինդիվիդուալիզմ):

Անտիկ ժառանգության գլխավոր բաղադրատարրը քրիս տո նե ու թյունն էր: 
ԱրևմտյանԵվրոպայիճակատագրումհսկայականնշանակությունունեցավհատ
կապեսքրիստոնեությանքաղաքայինևխելամիտտարբերակիընդունումը:Քրիս
տոնեության ընդունմամբ ծնունդ առած բարոյական հեղափոխությունն անչափ
խորնէր:ՔրիստոնեությունըհաստատեցԱրարչիհետանհատիանձնականկա
պի,Աստծոառաջյուրաքանչյուրիանձնականպատասխանատվությանսկզբուն
քը,կանխանշեցԱհեղդատաստանիօրըանձնականփրկությանկամկործանման
հեռանկարը: Քրիստոնեությունը մեծապես ընդլայնեց անհատապաշտության 
սահմանները՝ներառելովդրանցումյուրաքանչյուրին`ինչպեսազատ,այնպեսէլ
անազատմարդուն:Եվչնայածկանայք,աղքատներնուստրուկներըառաջվապես
զրկվածէինքաղաքացիականիրավունքներից,եկեղեցինհաստատեցնրանցհո
գիներիհավասարությունըհարուստևարտոնյալմարդկանցհոգուհետ:Նրանք
մյուս քա ղա քա ցի նե րի նման մաս նակ ցում է ին միև նույն կրո նա կան ա րա րո ղու
թյուններին`դրանովիսկմուտքստանալովդեպիմինչայդանմատչելիհասարա
կական շինություններ: Լիակատար իրավական և հասարակական հավասարու
թյանհասնելուհամարեվրոպացիները,անշուշտ,դեռերկարճանապարհպիտի
անցնեին,սակայնբարոյականհավասարությունը՝Աստծոառջևունեցածհավա
սա րու թյան ձևով, հաս տատ վեց ար դեն վաղ միջ նա դա րում: Խոս տա նա լով ա մեն քին 
արդարությունհանդերձյալկյանքում՝քրիստոնեությունըմիաժամանակընդգծում
էրյուրաքանչյուրիբարոյականպատասխանատվությունըիրականկյանքում:

 Նորտնտեսավարման և նոր բարոյականության հասարակական հիմքերը
դրվեցին ավատատիրության ներսում: Ավատատիրությանը՝ որպես  հասարա
կար գի, բնո րոշ էր դա սային ան հա վա սա րու թյունն ու շա հա գոր ծու մը, աս տի ճա նա
կարգված (հիերարխիկ) ենթակայությանխստիվ սկզբունքը: Այնուամենայնիվ, ի
տարբերությունայլտարածաշրջանների,ավատատիրությունն ԱրևմտյանԵվրո
պայումհենվումէրոչմիայնուժի,այլևհասարակությանբավականինամուրիրա
վագիտակցությանվրա:Ավատատիրությանընդերքումծնունդառանօ րեն քի գե
րա կա յու թյան, օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա սա րու թյան, մար դու ի րա վունք
նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան սաղ մե րը: 

 Հետագայում արևմտաեվրոպական քաղաքակրթությանը բնութագրական
հատ կա նիշ նե րի ձևա վոր ման կենտ րոն դար ձան միջ նա դա րյան քա ղաք նե րը: 
Հենցքաղաքներում ծնունդառավհակադիրտարբերսկզբունքների՝անհատա
պաշտության և կամավոր ընկերակցության, մրցակցության և համագործության
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ստեղ ծա րար մի ա վո րու մը: Քա ղա քը դար ձավ տն տե սա վար ման ար դյու նա վետ տի
պիզարգացմանասպարեզ:Այնտեղսկիզբառանբարեխիղճաշխատանքիավան
դույթը,գյուտարարությանմղումը,որակյալարտադրանքիպաշտամունքը՝հատ
կանիշներ,որոնքմինչևօրսէլբնորոշենեվրոպացիներին:

Արևմտաեվրոպական քաղաքակրթության զարգացման ճանապարհի գլխա
վորուղենիշըարդյունաբերականկապիտալիզմիառաջացումնէր:Նորհասարա
կական դասակարգը՝ բուրժուազիան, դարձավ ստեղծողը ժամանակակից եվրո
պականքաղաքակրթության՝ իր բոլորդրականու բացասականկողմերովհան
դերձ:ԿապիտալիզմիձևավորմանկարևորագույննախադրյալներնէինՎերափո
խությունը (Ռեֆորմացիա) և բողոքական բարոյականության տարածումը: Դրա
շնորհիվանհրաժեշտպայմաններստեղծվեցինկապիտալիզմիգլխավորհոգևոր
հիմ քե րից մե կի՝ խե լա միտ (ռա ցի ո նա լիս տա կան) ան հա տա պաշ տու թյան ձևա
վոր ման հա մար:

«Ի վեր ջո, կա պի տա լիզմ ծնած գոր ծոն ներն է ին խե լա միտ մշ տա կան ձեռ նար կու թյու նը, 
խե լա միտ հաշ վա պա հա կան հա շի վը, խե լա միտ տեխ նո լո գի ան և խե լա միտ օ րեն քը, բայց 
ոչ մի այն դրանք: Ա նհ րա ժեշտ լրա ցու ցիչ գոր ծոն ներ է ին խե լա միտ ո գին, ը նդ հա նուր առ
մամբ խե լա միտ ապ րե լաձ ևը և խե լա միտ տն տե սա կան վար վե լա կեր պը»:

 Մաքս Վե բեր

Ամփոփելովկարելիէարձանագրել.եվրոպականմիասնացման(ինտեգրման)
նյութականնախադրյալներըձևավորվելենԱրևմտյանԵվրոպայիվերջիներկու
հազարամյապատմության ողջ ընթացքում: Նրապատմականորեն ձևավորված
քա ղա քակր թա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի թվում ե ն՝

խելամիտանհատապաշտությունը,
անձնականազատությունը,
 օ րեն քի գե րա կա յու թյու նը,
  բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա վա սա րու թյու նը օ րեն քի ա ռջև,
մասնավորսեփականությանսահմանակարգը(ինստիտուտը),
 տն տե սա վար ման ար դյու նա վետ ե ղա նա կը,
կամավոր ընկերակցության, ողջամիտ փոխզիջման և համերաշխության

ա վան դույ թը
  քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը,
քաղաքականժողովրդավարությունըևայլն:
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ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐպՈՒՄ

Դասարանի խորհրդի ընտրություն
Ընտրության անցկացման քայլերը.
• ընտրության կանոնակարգի մշակում,
•  կանոնակարգին համապատասխան՝ ընտրական 

հանձնաժողովի ձևավորում,
• դասարանի խորհրդի ընտրության անցկացում,
• խորհրդի նախագահի ընտրություն:
Կանոնակարգի մշակման համար ուսուցչի (դասղեկի) 

մասնակցությամբ կազմել աշխատանքային խումբ:
Կանոնակարգի մշակումն ավարտել մեկ շաբաթվա 

ընթացքում:
Կանոնակարգում արձանագրել ընտրական հանձնա

ժողով կազմելու պահանջները՝ 
- անդամների թիվը, 
- կազմը (տղաներ, աղջիկներ), 
- քվեարկությամբ է արվում, թե առաջադրմամբ, 
- ինքնաառաջադրումով թույլատրվում է, թե ոչ, 
-  նույն հանձնաժողովը քանի անգամ կարող է 

ընտրություն կազմակերպել,
- ընտրության կազմակերպման կանոնները: 
Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն իր կազ մից գաղտ նի քվե

ար կու թյամբ ընտ րում է խորհր դի նախա գահ: Ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վը մեկ շաբաթ առաջ հայ տա րա րում է դասա
րա նի խորհր դի ընտ րու թյան մասինª նշե լով ընտ րու թյան 
անց կաց ման տեղը, ժամա նա կը: Հայ տա րա րու թյու նը ստո
րագ րում է հանձ նա ժո ղո վի նախա գա հը կամ նրա հանձ
նա րա րու թյամբª հանձ նա ժո ղո վի մեկ ուրիշ անդամ:

Ընտրության անցկացումից առաջ խորհրդի անդամի 
թեկնածուները ներկա յացնում են իրենց նախընտրական 
ծրագիրը՝ մեկ էջի սահմաններում:

Ընտ րու թյունն անց կաց նե լուց հետո ընտ րա կան հանձ 
նա ժո ղո վը ուսուց չի ներ կա յու թյամբ ամփո փում է արդյունք
նե րը և շնոր հա վո րում խորհր դի նորըն տիր անդամներին:

Գ ԼՈՒԽ 1. ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ
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 Դաս 7 

ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

 «Հան րային քա ղա քա կա նու թյուն» 
հասկացությու նը

Հարց.  ի՞նչ եք հասկանում` հանրային քաղաքականու
թյունասելով:Բերե՛քմիքանիօրինակ՝ձերասածըպարզա
բա նե լու հա մար:

 Հան րային քա ղա քա կա նու թյունն ա ռնչ վում է իշ խա
նու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյա նը և այդ գոր ծըն թա ցի մեջ 
քա ղա քա ցի նե րի մաս նա կցու թյա նը: Դա տե ղի է ու նե
նում, ե րբ իշ խա նու թյու նը փոր ձում է լու ծել հան րու թյան 
ա ռջև ծա ռա ցած հիմ նախնդիր նե րը: Ո ւս տի հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան գոր ծըն թա ցի մեջ միշտ ը նդ գրկ ված 
են իշ խա նու թյուն ներն ու հան րու թյու նը: Հան րու թյուն 
ա սե լով՝ այս տեղ նկա տի ու նենք բնակ չու թյան այն հատ
վա ծը, ո րի վրա ազ դում է այս կամ այն քա ղա քա կա նու
թյու նը: Օ րի նակ, ե րբ իշ խա նու թյու նը կր թա կան բա րե
փո խում նե րի մի ջո ցով փոր ձում է բա րե լա վել կր թու թյան 
մատ չե լի ու թյու նը և ո րա կը, տվյալ դեպ քում հան րու թյան 
ան մի ջա կան ան դամ ներ են հա մար վում սո վո րող նե րը, 
նրանց ծնող նե րը, կր թու թյան վար չա կան ղե կա վար նե
րը, ու սու ցիչ նե րը և դա սա խոս նե րը: 

Իշ խա նու թյան մար մին նե րը սո վո րա բար ը նտ րում են 
այն պի սի խն դիր ներ, որոնք հե տաքրք րում են հան րու
թյան բազ մա թիվ ան դամ նե րի կամ բարձ րա ձայն վում 
մարդ կանց մե ծա մաս նու թյան կող մից: Այդ խն դիր նե րը 
կա րող են ա ռնչ վել կյան քի տար բեր ո լորտ նե րի` հա սա
րա կա կան, ա ռող ջա պա հա կան, կր թա կան, բնա պահ պա

ԳԼՈՒԽ  2
ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ. ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒ
ԹՅՈՒ ՆԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 Սկզ բում հեգ նում 
են քեզ, հե տո ծի ծա
ղում են վրադ, փոր 
ձում են կռ վել հետդ, 
ու դու հաղ թում ես:

 Մա հաթ մա Գան դի 
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նա կան և այլն: Օ րի նակ, ե րբ իշ խա նու թյուն նե րը փոր
ձում են պայ քա րել կո ռուպ ցի այի դեմ, նրանք ցան կա նում 
են բարձ րաց նել աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյունն ու 
թա փան ցի կու թյու նը, ստեղ ծել հա վա սար հնա րա վո րու
թյուն ներ հան րու թյան բո լոր ան դամ նե րի հա մար: 

Այն բո լոր դեպ քե րը, ե րբ իշ խա նու թյան մար մին ներն 
ը նդ գրկ ված չեն մարդ կանց հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա
նը, հա մար վում են մաս նա վոր կյան քի դեպ քեր: Այս պի սի 
դեպ քե րի օ րի նակ ներ են ձեր մաս նակ ցու թյու նը ծա ռա
տուն կին կամ շր ջա կա մի ջա վայ րի մաքր ման աշ խա
տանք նե րին, տա րեց նե րին և հաշ ման դամ նե րին օգ նե լը, 
Կար միր խա չի կող մից ա ռա ջին օգ նու թյան ու սու ցու մը, 
բա րե գոր ծա կան հա մեր գը, կրո նա կան  ա րա րո ղու թյու
նը, ժո ղովր դա կան տո նա կա տա րու թյու նը: Նման ո րոշ 
մի ջո ցա ռում ները եր բեմն ան վան վում են նաև հան րօ
գուտ աշ խա տանք: 

 Գործ նա կան աշ խա տանք 1

Թերթերիցկամհամացանցիլրատվականկայքէջերիցընտրե՛քոչմեծծավա
լով որ ևէ հոդ ված, կար դա ցե՛ք և խմ բում քն նար կե՛ք հետ ևյալ հար ցե րը.

• Ի՞նչ է հոդ վա ծի վեր նա գի րը, և ո ՞վ է հե ղի նա կը: 

• Ի՞նչ հիմ նախն դիր է քն նարկ ված հոդ վա ծում: 

•  Հոդվածումնշվա՞ծէիշխանությանայնմարմինը,որըզբաղվումէայդհիմ
նախնդ րի լուծ մամբ: 

Այժմ փոր ձենք ը նդ հան րաց նել «հան րային քա ղա քա
կա նու թյուն» հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը: Հան րային քա
ղա քա կա նու թյու նը ձևա վոր վում է, ե րբ հան րու թյան ան
դամ նե րը գի տակ ցում և բարձ րա ձայ նում են հիմ նախնդ րի 
մա սին: Օ րի նակ՝ 1990–ա կան թվա կան նե րի դժ վար տա
րի նե րին ծա ռե րի հա մա տա րած հա տում նե րից, Սևա նա 
լճի ջրի բաց թո ղում նե րից և ձկան հս կա յա ծա վալ որ սից 
հե տո մեր հա սա րա կու թյու նը կանգ նեց բնա պահ պա նա
կան լուրջ հիմ նախն դիր նե րի ա ռջև: Ար դեն եր կու տաս
նա մ յակ է, ի նչ հան րային ու շադ րու թյան կենտ րո նում 
գտն վող այդ հիմ նա խն դիր նե րի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ 
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ջան քեր են գոր ծադ րում ե րկ րի  իշ խա նու թյուն նե րը, ին
չի ար դյուն քում Սևա նա լճի ջրի մա կար դա կը բարձ րա ցել 
է շուրջ 6 մետ րով: Ան տառ նե րի վե րա կանգն ման ո ւղ ղու
թյամբ, սա կայն, դեռևս շատ ա նե լիք ներ կան: 

 Պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի մշա կած և ի րա կա նաց
րած  գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ո ւղղ ված լի նեն քա ղա
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը: Դրանք 
սահ ման ված են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով և 
մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րով: 

Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է նպաս տեն նաև հան
րային բա րի քին` հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյա նը: Այ
սինքն` դրանք պետք է դրա կան փո փո խու թյուն ներ ա ռա
ջաց նեն հան րային կյան քում, զար գաց նեն այն: Օ րի նակ` 
կր թա կան բա րե փո խում նե րը մեր ե րկ րում նա խա ձեռն
վել են, որ պես զի մեր հա սա րա կու թյու նը դառ նա ա վե լի 
մրցու նակ աշ խար հում:    

 Հան րային քա ղա քա կա նու թյունն իշ խա նու թյան 
մար մին նե րի՝ հան րու թյան հետ  հա մա ձայ նեց ված այն 
գոր ծո ղու թյուն ներն են, ո րոն ցով իշ խա նու թյունն ի րա
կա նաց նում է իր պար տա կա նու թյուն նե րը` պաշտ պա
նե լու քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րը և նպաս տե լու 
համ ընդ հա նուր բա րե կե ցու թյա նը` հիմ նախն դիր նե րի 
լուծ ման մի ջո ցով:

Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րից են իշ խա նու թյան օ րենս դիր, 
գոր ծա դիր և դա տա կան մար մին նե րի կող մից օ րենք նե
րի, ո րո շում նե րի, կար գե րի, հրա ման նե րի և այլ ի րա վա
կան ակ տե րի ըն դու նումն ու  դրանց ի րա կա նա ցումն այն 
ան ձանց ու մար մին նե րի կող մից, ով քեր լի ա զոր ված են 
և դրանց հա մար կրում են ի րա վա կան պա տաս խա նատ
վու թյուն: Իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից ստեղծ ված 
ի րա վա կան փաս տա թղթե րը հնա րա վո րու թյուն են տա
լիս մեզ` քա ղա քա ցի նե րիս, հաս կա նա լու, թե ի նչ կա րե
լի է ա նել, ին չը` ոչ, որ դեպ քում կս տա նանք պե տա կան 
պաշ տո նյա նե րի ի րա վա կան ա ջակ ցու թյու նը և որ դեպ
քում` ոչ:   

Հան րային քա ղա քա կա նու թյան ա ռանց քային տար
րերն են.
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•  գոր ծո ղու թյուն նե րի նա խա ձեռ նում և ի րա կա նա ցում, 
•  հան րային պա շար նե րի բաշ խում, այդ թվում` ֆի

նան սա կան և մարդ կային, 
•  իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից գոր ծո ղու թյուն

նե րի առ կա յու թյուն կամ հան րու թյան ազ դե ցու թյուն 
իշ խա նու թյան մարմ նի վրա` ո րո շա կի գոր ծո ղու
թյուն ներ, քայ լեր կա տա րե լու ո ւղ ղու թյամբ,

• խնդ րի լու ծում տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում,
•  հան րային բա րե կե ցու թյուն: 
Այս պի սով՝ հան րային քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա

նաց նե լիս պե տա կան պաշ տո նյա ներն ազ դում են հան
րու թյան ան դամ նե րի կյան քի վրա, գոր ծու նե ու թյուն են 
ծա վա լում ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում և 
կա տա րում են հան րային պա շար նե րի բաշ խում:  

Գործնական աշխատանք 2

Ըն թեր ցե՛ք ստորև ներ կա յաց ված տեքս տը և նշե՛ք, թե ո րոնք են հան րային քա
ղաքականությանառանցքայինտարրերնայսդեպքում:

 Հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար նոր ծրագ րեր կի րա կա նաց վեն 

հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան կր թու թյան և գի տու թյան, աշ խա տան քի և սո ցի ա լա
կան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն նե րը կսեր տաց նեն հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ հա տուկ կա
րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա սա րա կա կան պաշտ պա նու թյունն ա ռա վել բարձր մա
կար դա կով ի րա կա նաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ։ հու լի սի 19ին նշ ված գե րա տես չու թյուն նե րի 
ղե կա վար նե րը ստո րագ րե ցին հա մա տեղ հրա ման՝ « հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա
նե րի հա մար հա տուկ հան րա կր թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում մի աս նա
կան կա ռա վա րում ու հա սա րա կա կան պաշտ պա նու թյուն ա պա հո վե լու գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րի» վե րա բե րյալ։ Ը ստ այդմ՝ 2012–2013 թթ. նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել մի շարք 
հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն ներ։ ի նչ պես նշեց հհ կգ նա խա րա րը, հա մա գոր ծակ ցու թյան 
շնոր հիվ հնա րա վոր կլի նի հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին լա վա գույնս նե րա ռել 
հա սա րա կու թյա նը, ա պա հո վել հա սա րա կայ նաց ման ա վե լի բարձր աս տի ճան։ « Սա յու
րա տե սակ ճա նա պար հային քար տեզ է հե տա գա տա րի նե րին հա մա տեղ ի րա կա նաց վե լիք 
աշ խա տանք նե րի հա մար»,— ա սաց նա։ Ա պա հա վե լեց, որ յու րա քան չյուր դպ րոց պետք է 
պատ րաստ լի նի մա տու ցե լու նե րա ռա կան կր թու թյուն, ի սկ դպ րոց նե րի շեն քային պայ ման
նե րը դրան հա մա պա տաս խա նեց նե լու հար ցում ֆի նան սա կան մի ջոց ներ կգտն վեն։

 Նա խա րա րի տե ղե կաց մամբ՝ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կլ րամ շակ վի նաև հան րակր
թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյու նում սո վո րո ղի ըն դու նե լու թյան, տե ղա փոխ ման և 
ա զատ ման կար գը։ հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի յու րա քան չյուր 
տիպ կու նե նա ըն դու նե լու թյան իր չա փա նիշ նե րը։ մի շարք հան րակր թա կան ու սում նա
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կան հաս տա տու թյուն նե րի կա ռա ջարկ վի վե րա կազ մա կերպ վել որ պես հա տուկ դպ րոց
կենտ րոն ներ և այ լ ընտ րան քային ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյուն ներ։ 
հա տուկ դպ րոցկենտ րոն նե րը կկազ մա կեր պեն նաև նա խադպ րո ցա կան կր թու թյուն։

կի րա կա նաց վեն նաև հա տուկ հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
հիմ նա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ։ կփոխ վեն կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե
րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի կր թու թյան հա մար հատ կաց վող ֆի նան սա վոր ման չա
փա քա նակ նե րը, կմ շակ վեն մե խա նիզմ ներ կա րիք նե րի ամ րագր ման հա մար։

հհ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րը հի շեց րեց, որ ե րե խա  նե րի 
պաշտ պա նու թյու նը միշտ մնում է նա խա րա րու թյան գե րա կա խն դի րը։ « Սա աշ խա տանք
նե րի նոր սկիզբ է, նոր փուլ և նոր էջ, ո րի մի ջո ցով կա պա հով վի ե րե խա նե րի ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյան ա վե լի բարձր մա կար դակ»,— ա սաց նա։ Նա խա տես վում է հան
րակր թա կան ուսում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաս տում, 
կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի ներդ րում։

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» օ րա թերթ

 Գործ նա կան աշ խա տանք 3

Ս տորև նկա րագր վա ծը կար դա լուց հե տո ներ կա յաց րե՛ք, թե ի րա վի ճակ նե րից 
որոնքենառնչվումհանրայինքաղաքականությանը,և որոնք`մասնավորկյան
քին:Հիմնավորե՛քձերպատասխանը:

1.  Տա րի ներ տևած վայ րա գու թյան մե ղա վո րին բա ցա հայ տե լու հա մար քա ղա քի բնա
կիչ նե րը ո րո շե ցին ստեղ ծել հա սա րա կա կան խումբ: 

2. քա ղա քի ա վա գա նին ո րո շել է թու մա նյան փո ղո ցի վրա վճա րո վի ավ տո կա յա նա
տեղի կա ռու ցել̀  ստաց ված հա սույ թի մի ջո ցով ե րթ ևե կու թյան նշան ներ պատ վի րե լու և 
տե ղադ րե լու նպա տա կով: 

3. քա ղա քա ցի Ազ նիվ Ա զա տյա նը, տես նե լով օ դի աղ տոտ վա ծու թյան ա ճող մա կար
դա կը, նա մակ է ու ղար կել հհ Ազ գային ժո ղով` պա հան ջե լով մի ջոց ներ ձեռ նար կել հիմ
նախն դի րը լու ծե լու հա մար: 

4. Ա վագ դպ րո ցի ա շա կերտ նե րը քվե ար կել են Եվ րա տե սի լի նա խընտ րա կան մր ցույ
թում ի րենց նա խընտ րած թեկ նա ծո ւի օգ տին: Ար դյուն քում ի րենց թեկ նա ծուն հաղ թել է և 
ի րա վունք ստա ցել մեկ նե լու Եվ րո պա` մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար: 

5. միջ նա կարգ դպ րո ցի ա շա կերտ նե րը, օգ տա գոր ծե լով դպ րո ցի գույ քը և մի ջոց նե րը, 
հիմ նել են դպ րո ցա կան թերթ, ո րը թո ղարկ վե լու է ա մեն շա բաթ: 

6. հիմ նա կան դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րը մար զային կր թա կան պա տաս խա նա տու նե րի հետ 
ի րենց հու զող հիմ նա հար ցի շուրջ հա մա ձայ նու թյան չգա լուց հե տո ո րո շել են դա սա դուլ ա նել:

7. կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նը ո րո շել է տա րե վեր ջին դպ րոց նե րը եր կու 
շա բաթ շուտ ար ձա կուրդ ու ղար կել̀  ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: 

8. գե տա կի շր ջա կայ քում բնակ վող քա ղա քա ցի նե րը շա բա թա կան եր կու ժամ կա մա
վոր մաս նակ ցում են տա րած քի մաքր ման աշ խա տանք նե րին: 
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 Հան րային քա ղա քա կա նու թյան մաս նա կից նե րը 

Այս պի սով՝ հան րային քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով 
իշ խա նու թյան մար մի ննե րը փոր ձում են լու ծում ներ տալ 
հան րու թյան կող մից բարձ րաց ված հար ցե րին: Ժո ղովր դա
վա րա կան հա սա րա կու թյու նում հան րու թյան ան դամ նե րը` 
մար դիկ, ի րենց հա վա նու թյունն են տա լիս ա ռա ջարկ վող 
լու ծում նե րին: Սահ մա նադ րա կան ժո ղովր դա վա րու թյու նը, 
ո րն ամ րագր ված է մեր Սահ մա նադ րու թյամբ, հիմն վում է 
այն կար ևոր գա ղա փա րի վրա, որ ժո ղո վուրդն է իշ խա նու
թյուն նե րին լի ա զո րում կա ռա վար ման գոր ծա ռույ թը: 

Հան րային քա ղա քա կա նու թյան վար ման գոր ծում 
կենտ րո նա կան դեր է վե րա պահ ված իշ խա նու թյան ե րեք 
ճյու ղե րին` օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան: 

Օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյու նը մեր ե րկ րում հիմ նա
կա նում ի րա կա նաց վում է քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն
նե րի կող մից: Հետ ևա բար, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը 
հան րային քա ղա քա կա նու թյան գոր ծուն մաս նա կից ներ են: 

 

         
Մար դիկ, քաղ. 
կուսակցություններ           ԶԼՄ–ներ                        Շա հագր գիռ խմ բեր / ՀԿ-ներ

      
Իշ խա նու թյուն

Գ ծա պատ կեր 1. Հան րային քա ղա քա կա նու թյան մաս նա կից նե րը
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Ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում մար դիկ 
ի րենց քվեն տա լիս են  կու սակ ցու թյուն նե րին՝ ել նե լով 
հա սա րա կա կան, հա մայն քային տար բեր հիմ նա խն դիր
նե րի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ տվյալ կու սակ ցու թյան որ
դեգ րած դիր քո րո շու մից: 

 Հան րային քա ղա քա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մյուս 
խում բը ներ կա յաց նում են զանգ վա ծային լրատվության 
(տեղեկատվական)  մի ջոց նե րը (ԶԼՄ), քա նի որ դրանց 
մի ջո ցով ի րա կա նաց վում են հան րային հար ցե րի քն նար
կում ներ: ԶԼՄ–նե րը կա րո ղա նում են  տե ղե կու թյու նը 
հասց նել մե ծա քա նակ ո ւնկն դիր նե րի կամ ըն թեր ցող
նե րի: Մար դիկ, ԶԼՄ–նե րից ի րա զեկ վե լով քն նարկ վող 
հիմ նա հար ցե րի վե րա բե րյալ, շատ հա ճախ հե տաքրք
րու թյուն են դրս ևո րում այս կամ այն հար ցի նկատ մամբ,  
դիր քո րո շում են ձևա վո րում, հնա րա վո րու թյուն են ստա
նում մաս նակ ցե լու հար ցի քն նարկ մա նը:

Սո վո րա բար հան րու թյան մեջ ձևա վոր վում են ո րո
շա կի հիմ նախնդ րի նկատ մամբ միև նույն հե տաքրք րու
թյուն ու նե ցող մարդ կանց խմ բեր` շա հագր գիռ խմ բեր, 
ով քեր ձգ տում եմ իշ խա նու թյա նը հա մո զե լու ի րենց ար
ժե հա մա կար գին և հե տաքրք րու թյուն նե րին հա մա պա
տաս խա նող քա ղա քա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, քայ լեր 
մշա կել և ի րա կա նաց նել: Օ րի նակ՝ բնա պահ պան ներն 
ը նդ դի մա նում են ար դյու նա բե րու թյան զար գաց ման 
նպա տա կով ան տա ռա հա տում նե րի ի րա կա նաց մա նը, 
ո ռոգ ման նպա տա կով Սևա նա լճից ջրի լրա ցու ցիչ բաց
թող մա նը և տար բեր մի ջո ցա ռում ներ են կազ մա կեր
պում` կա ռա վա րու թյան վրա ազ դե լու, ի րենց կար ծի
քով՝ ան ցան կա լի գոր ծո ղու թյուն նե րը կան խե լու նպա
տա կով:  

Շա հագր գիռ խմ բե րը լի նում եմ գրանց ված և չգրանց
ված: Նրանք գոր ծում են  հան րա պե տա կան, մար զային 
կամ հա մայն քային մա կար դա կով: Գրանց ված շա
հագրգիռ խմ բի օ րի նակ են հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րը: Հա մա ցան ցի զար  գաց մա նը զու գըն թաց, 
ո րի շնոր հիվ ձևա վոր վել են մի շարք վիր տո ւալ խմ բեր   
(օ րի նակ՝ բնա պահ պան նե րի կամ քա ղա քային մշա կու
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թային հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան ո ւղ ղու թյամբ 
Ֆեյս բու քում կամ սոցիալական այլ ցան ցե րում ստեղծ
ված խմ բե րը), մե ծա ցել է չգ րանց ված խմ բե րի ազ դե ցու
թյու նը հան րային քա ղա քա կա նու թյան վրա: Գծա պատ
կեր 1–ո ւմ ներ կա յաց ված են հան րային քա ղա քա կա նու
թյան մաս նա կից նե րը: 

• Ով քե՞ր են հան րային քա ղա քա կա նու թյան մաս նա կից նե րը:

 •  Ձեր կար ծի քով դրան ցից ո րո՞նք են ա մե նա կար ևոր մաս նա
կից նե րը:  

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ով քե՞ր են հան րային քա ղա քա կա նու թյան մաս նա կից նե րը:

2. Որ քա նո՞վ է կար ևոր վում այդ գոր ծըն թա ցին քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյու նը:

3. Փոր ձե՛ք ու սում նա սի րել հան րային որ ևէ հիմ նախն դիր և ա ռա ջար կել այդ հիմ
նա խնդ րի լուծ ման այ լընտ րան քային տար բե րակ ներ: 
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Դաս 8 

ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ԳՈՐ ԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐԸ

 

Հան րային քա ղա քա կա նու թյան 
գործընթացի քայ լե րը

Հաջորդաբար ներկայացնենք հան րային քա ղա քա
կա նու թյան գոր ծըն թա ցի փուլերը:

Մուտք: Հան րային քա ղա քա կա նու թյան գոր ծըն
թա ցը սկս վում է հիմ նախնդ րի բա ցա հայ տու մից, ո րը 
կա տար վում է մաս նա կից նե րից մե կի կամ մի քա նի սի 
մի ջո ցով: Հիմ նախնդ րի բա ցա հայտ ման հա մար կան 
տար բեր գոր ծիք ներ` մարդ կանց հետ զրու ցե լը, մաս
նա գետ նե րի կար ծի քը, հար ցազ րույց նե րի ան ցկա ցու
մը, ի րա վի ճա կի ու սում նա սի րու մը, կա րիք նե րի գնա
հա տու մը, դի տար կու մը:  

Հիմ նախնդ րի բա ցա հայ տու մից հե տո տե ղի է ու նե
նում հիմ նախնդ րի ու սում նա սի րում և քն նար կում: Քա ղա
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը հար ցը քն նար կում են Ազ
գային ժո ղո վում, կար ծիք հարց նում կա ռա վա րու թյու նից 
և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կազ մա կեր պում են հան
րային լսում ներ, ո րի ժա մա նակ շա հագր գիռ կող մե րը 
ներ կա յաց նում են ի րենց մո տե ցում նե րը: Տվյալ դեպ քում 
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հան րային քա ղա քա կա նու թյու նը ձևա վոր վում է օ րեն քի 
տես քով և ըն դուն վում ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա
վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից հա վա նու թյան ար
ժա նա նա լու դեպ քում:  

Կա նաև այլ ճա նա պարհ: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը նա
խա րա րու թյուն նե րի և գե րա տես չու թյուն նե րի մի ջո ցով 
մշա կում է օ րեն քի, ո րոշ ման, հայե ցա կար գի և ի րա վա կան 
այլ փաս տա թղ թե րի նա խագ ծեր, ո րոնք ներ կա յաց վում են 
ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի քննարկ  մանն ու հաս տատ մա նը: Քն
նարկ մա նը մաս նակ ցում են շա հագր գիռ կա ռույց նե րը, ան
հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ հան րու թյան տար բեր խմ բեր:  

Հա ճախ հան րային քա ղա քա կա նու թյան այս կամ 
այն ո ւղ ղու թյան ձևա վո րու մը  նա խա ձեռ նում են շա հա
գր գիռ խմ բե րը, հա սա րա կա կան կամ մի ջազ գային կազ
մա կեր պու թյուն նե րը: Նրանց հիմ նա կան նպա տակն է 
բա րե լա վել հա մայն քային կյան քի ո րո շա կի կող մերը, 
ո րոնք հիմն ված են այդ կա ռույց նե րի ար ժե հա մա կար գի 
վրա: Օրի նակ՝ ո րոշ միջազգային կազ մա կեր պու թյուն ներ 
(ՄԱԿ, Եվ րո պայի խոր հուրդ և այլն) նպա տակ են դրել 
Հա յաս տա նում նպաս տե լու հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
մարդ կանց, հատ կա պես ե րե խա նե րի բա րե կե ցու թյան 
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բարձ րաց մա նը: Ո ւս տի փոր ձում են ազ դել հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան գոր ծըն թա ցի վրա` նա խա ձեռ նե լով 
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ: 

Վեր ջա պես՝ հան րային քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր
ման գոր ծըն թա ցում նա խա ձեռ նու թյուն են հան դես բե
րում ա ռան ձին մար դիկ կամ մարդ կանց խմ բեր: Նրանք 
դի մում են իշ խա նու թյան տար բեր օ ղակ նե րի` ի րենց հե
տաքրք րող հիմ նախնդ րի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ բա րե
փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: Այդ  նպա տա կով 
այ ցե լում կամ նա մակ ներ են հղում իշ խա նու թյան մար
մին նե րին, հան դի պում ի րենց կող մից ը նտր ված ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի` պատ գա մա վոր նե րի հետ, հան դես գա լիս 
ԶԼՄներով, դի մում շա հագր գիռ խմ բե րին և այլն: Եր
բեմն մարդ կանց խմ բե րը, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն
նե րը ի րենց հիմ նա հար ցե րի մա սին բարձ րա ձայ նում են 
հա վաք նե րի կազ մա կերպ ման մի ջո ցով: Ժո ղովր դա վա
րա կան ե րկր նե րում մար դիկ ա զա տո րեն կա րող են օ գտ
վել խա ղաղ, ա ռանց զեն քի հա վաք ներ ան ցկաց նե լու 
ի րենց ի րա վուն քից, ո րը, ի նչ պես հայտ նի է, ամ րագր ված 
է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մեջ: 

Այս պի սով՝ հան րային քա ղա քա կա նու թյան գոր ծըն
թա ցի մուտ քը` նոր գոր ծըն թա ցի սկ սու մը կամ գոր ծող 
քա ղա քա կա նու թյան փո փո խու մը, նա խա ձեռն վում է քա
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի, շա հագր գիռ խմ բե րի, 
ա ռան ձին մարդ կանց կամ իշ խա նու թյուն նե րի կող մից:

•  Ն կա րագ րե՛ք մեկ օ րի նակ, ե րբ ե ղել եք հան րային քա
ղա քա կա նու թյան մաս նա կից: 

•  Ի՞նչ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն կամ շա
հագր գիռ խումբ գի տեք, ո րը մաս նակ ցել է հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան որ ևէ գոր ծըն թա ցի:

Գործնական աշխատանք 1

Հետևե՛քզանգվածայինտեղեկատվականմիջոցներումքննարկվողհանրային
քա ղա քա կա նու թյան որ ևէ հիմ նախնդ րի քն նարկ մա նը և ար դյունք նե րը ներ կա յաց
րե՛ք ձեր դա սըն կեր նե րին: 
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Ո րո շում նե րի կա յա ցում: Հան րային քա ղա քա կա նու
թյան ո ւղ ղու թյամբ նա խա ձեռ նու թյան վե րա բե րյալ ո րոշ
ման կա յա ցու մը տե ղի է ու նե նում  իշ խա նու թյան օ րենս
դիր, գոր ծա դիր կամ դա տա կան մար մին նե րի, նրանց 
կազ մում գոր ծող կա ռույց նե րի կող մից: Օ րի նակ՝ ՀՀ հան
րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վը 
սահ մա նում է ջրի, է լեկտ րաէ ներ գի այի, բնա կան գա զի 
մա տուց ման ծա ռա յու թյուն նե րի սա կագ նե րը, մա տա կա
րար ման և օգ տա գործ ման կա նոն նե րը ՀՀ տա րած քում:   

•  Ն շե՛ք հան րային քա ղա քա կա նու թյուն վա րող պե տա
կան իշ խա նու թյան ա ռն վազն ե րեք մարմ նի ան ուն: 

Ելք (ար դյունք): Հան րային քա ղա քա կա նու թյան ո ւղ
ղու թյամբ նա խա ձեռ նու թյան, քն նարկ ման և ու սում նա
սիր ման ար դյուն քում (ե լք) իշ խա նու թյան լի ա զոր մարմ նի 
կող մից ո րո շում է կա յաց վում հետ ևյալ ձևե րով.

• օ րենք,
• ծ րա գիր, հայե ցա կարգ ,
• ո րո շում, հ րա մա նա գիր, հրա ման, կար գադ րու թյուն,
•  կարգ և այլն:
Հան րակր թա կան դպ րո ցի խոր հուր դը և տնօ րե նը 

հա մար վում են  դպ րո ցի կա ռա վար ման մար մին ներ, ի սկ 
նրանց կող մից ըն դուն ված ո րո շում նե րը՝  հան րային քա
ղա քա կա նու թյան գոր ծըն թա ցի մաս: Օ րի նակ, ե րբ դպ րո
ցը ո րո շու մով հաս տա տում է իր ներ քին կար գա պա հա
կան կա նոն նե րը, բո լո րը պար տա վոր են հետ ևել դրանց, 
քա նի դեռ դրանք փո փո խու թյան չեն են թարկ վել:

Գործնական աշխատանք 2

Փնտրե՛քվերջերսընդունվածորևէօրենսդրականկամայլիրավականփաստա
թուղթ, նշե՛ք ըն դու նող մարմ նի ա նու նը և նկա րա գրե՛ք, թե հան րային քա ղա քա կա
նությանինչհիմնախնդրիէառնչվումտվյալփաստաթուղթը:
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Ի րա կա նա ցում: Ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո պա տաս
խա նա տու նե րը պար տա վոր են ի րա կա նաց նել տվյալ 
հան րային քա ղա քա կա նու թյու նը` հա մա ձայն գոր ծո ղու
թյուն նե րի այն ծրագ րի, ո րը ի րա վա սու պե տա կան մար
մի նը մշա կել է՝ ել նե լով ըն դուն ված քա ղա քա կա նու թյու
նից: Օ րի նակ՝ ե րե խա նե րի կր թու թյան սահ մա նադ րա
կան ի րա վուն քը ա պա հո վե լու նպա տա կով ՀՀ Ազ գային 
ժո ղովն ըն դու նել է մի շարք օ րենք ներ, ո րոնց մի ջո ցով 
հռ չակ վում է պար տա դիր ու ան վճար հիմ նա կան կր թու
թյան քա ղա քա կա նու թյու նը մեր ե րկ րում: Այս քա ղա քա
կա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա
րու թյու նը, ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու
նը և իշ խա նու թյան այլ լի ա զոր ված մար մին ներ ըն դու նել 
են բազ մա թիվ են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ փաս
տաթղ թեր, ո րոնք կար գա վո րում են հան րակր թու թյան 
ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րի, դպ րոց նե րի վար չա կան 
ղե կա վար նե րի, ու սուցի չ նե րի և ծնող նե րի աշ խա տան քը, 
ո րով նրանք պետք է ա պա հո վեն ե րե խայի ան վճար ու 
պար տա դիր հիմ նա կան կր թու թյու նը: 

Գ նա հա տում, ա րժ ևո րում: Հան րային քա ղա քա կա նու
թյան վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու պա հից սկս վում է 
դրա ի րա կա նա ցու մը, ո րին զու գա հեռ տե ղի է ու նե նում 
այդ գոր ծըն թա ցի գնա հա տու մը, ա րժ ևո րու մը: Այն է՝ 

-  արդյո՞ք ա ռա ջարկ վող քա ղա քա կա նու թյու նը ար
դյու նա վետ է ի րա կա նաց վում ,

-  արդյո՞ք դա հան գեց նում է հան րային բա րե կե ցու
թյան լա վաց մա նը, 

-  արդյո՞ք պաշտ պան վում են մար դու ի րա վունք նե րը և 
ա զա տու թյուն նե րը, 

-  արդյո՞ք հատ կաց վող մի ջոց ներն ո ւղղ վում են նա
խա տես ված նպա տակ նե րին ,

- արդյո՞ք լավ է կա ռա վար վում այդ գոր ծըն թա ցը: 
Գ նա հա տու մը կա տար վում է քա ղա քա կա նու թյան 

ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի դի տարկ ման, ու սում նա
սիր ման կամ դրան մաս նակ ցե լու մի ջո ցով: Գնա հա տո ղի 
դե րում կա րող է լի նել ցան կա ցա ծը, ով շա հագրգռ ված 
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է կամ ա ռն չու թյուն ու նի այդ քա ղա քա կա նու թյա նը, նե
րա ռյալ` դրա մաս նա կից նե րը:  Մենք ի նք ներս, մեր ծնող
նե րը շատ հա ճախ քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման 
այս կամ այն գոր ծո ղու թյան գնա հա տող ներն ե նք, ե րբ 
դրանք ա ռնչ վում են մեր կյան քին: Փոր ձում ե նք հաս կա
նալ, թե ի նչ է կա տար վում և ի նչ պես, մեր ու նե ցած տե ղե
կու թյուն նե րի հի ման վրա ձևա վո րում ե նք կար ծիք: 

Քննարկում  ▶  Ի՞նչ հետ ևանք ներ կլի նեն, ե թե հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան գնա հա տում, ա րժ ևո
րում չկա տար վի: 

Հե տա դարձ կապ: Գնա հա տում կա տա րե լուց և կար
ծիք ձևա վո րե լուց հե տո տե ղի է ու նե նում տե սա կետ նե րի 
փո խա նա կում: Այդ նպա տա կով իշ խա նու թյան մար մին
նե րը, կազ մա կեր պու թյուն նե րը կամ մար դիկ հե տա դարձ 
կապ են հաս տա տում հան րային քա ղա քա կա նու թյուն 
վա րող նե րի հետ՝ նրանց հայտ նե լով ի րենց տե սա կետ
ներն ու գնա հա տա կան նե րը: Շատ կար ևոր է, որ հե տա
դարձ կա պը քա ղա քա կա նու թյուն վա րող նե րին հնա րա
վո րու թյուն տա հաս կա նա լու ի րենց կող մից որ դեգր ված 
քա ղա քա կա նու թյան թե րու թյուն ներն ու ա ռա վե լու թյուն
նե րը, որ պես զի գոր ծի շտկ ման ո ւղ ղու թյամբ հա մա պա
տաս խան քայ լեր ար վեն: 

•  Ձեր կար ծի քով ի նչ պե՞ս կա րե լի է ա պա հո վել ար դյու
նա վետ հե տա դարձ կապ ձեր կող մից ը նտր ված որ ևէ 
հիմ նախնդ րի ո ւղ ղու թյամբ:  

Հե տա դարձ կապ ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում տե
ղի է ու նե նում հիմ նախնդ րի քն նար կում և հիմ նախնդ րի 
լուծ մանն ո ւղղ ված հան րային քա ղաքա կա նու թյան վե
րա նա յում: Ար դյուն քում՝ 

ա.  շա րու նակ վում է տվյալ քա ղա քա կա նու թյան վա
րու մը, 
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բ. կա տար վում են փո փո խու թյուն ներ քա ղա քա կա
նու թյան մեջ, 

գ. մշակ վում է նոր քա ղա քա կա նու թյուն, 
դ.   հիմ նախնդ րի լուծ ման դեպ քում դա դա րում է քա

ղա քա կա նու թյան ի րա գոր ծու մը: 
Այ նու հետև այս շր ջա փու լը կրկն վում է գծա պատ կեր 

2ո ւմ նշ ված ե ղա նա կով (բա ցա ռու թյամբ վեր ջին դեպ քի): 

 Գործ նա կան ա շխատանք 3

Գծապատկեր 3–ի միջոցով բացահայտե՛ք ձեր դասարանի կողմից ընտրված
հիմնախնդրի համար պատասխանատու մարմինները:  Տե՛ս օրինակը հաջորդ
է ջում:

Գ ծա պատ կեր 3. 
Ով քե՞ր են հան րային քա ղա քա կա նու թյան  պա տաս խա նա տու նե րը

 Հան րային հիմ նախն դի րը̀ § ___________________________________________:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՈՂՆԵՐԸ

ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

Ով քե՞ր են հան րային քա ղա քա կա նու թյան պա տաս խա նա տու նե րը
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 Գործ նա կան աշ խա տանք (գլուխ 2) 

Աշ խա տան քի կա տար ման քայ լե րը

•  Ձեր դա սա րա նի կող մից ը նտր ված հա մայն քային հիմ նախնդ րի մա սին տե ղե
կու թյուն նե րի հա վա քում:

Քննարկե՛քևորոշե՛ք,թեորաղբյուրներնեննպատակահարմարտեղեկություն
ներհավաքելուգործում:Ստեղծե՛քուսումնականթղթապանակևտեղադրե՛քհա
վաքվածտեղեկություններըայդթղթապանակիմեջ:

• Բաժանվե՛քհետազոտականխմբերի:

Յուրաքանչյուրխումբպետքէտեղեկությունհավաքինշվածմեկկամերկուաղ
բյուրներից:Խմբերիբաժանվելուցհետոուսումնասիրե՛քձեզբաժինհասածտեղե
կությանաղբյուրը` կազմակերպությանաշխատակազմը, նրագործունեությունը,
դրան ա ռնչ վող օ րենսդ րու թյու նը: 

•  Պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե՛ր ձեռք բե րեք տվ յալ հիմ նախնդ րի լուծ ման հա մար 
պատասխանատումարմնիներկայացուցիչներիհետ`դիտարկման,հարցազ
րույցանցկացնելուկամուսումնասիրելունպատակով:

•  Օգտագործե՛ք «Տեղեկության փաստաթղթավորման ձևը»` հարցազրույցնե
րովկամտպագիրուէլեկտրոնայինաղբյուրներիցստացվածտեղեկություն
ներիփաստաթղթավորմանհամար:Կարողեքնաևդասարանհրավիրելհիմ
նախնդրինիրազեկանձանց,որոնքիրենցկարծիքներըկհայտնենձեզ:

 ՏԵ ՂԵ կոՒ թՅոՒՆ ՆԵ րի ԱՂ ԲՅոՒր ՆԵ րի ցԱՆկ

1. Գ րա դա րան ներ  
դպ րո ցա կան, հան րային, հա մայն քային կամ ու սում նա կան այլ հաս տա տու թյուն նե րի 

գրա դա րան ներն ու նեն գր քեր, թեր թեր, ամ սագ րեր և այլ նյու թեր, ո րոնք կա րող են տե
ղե կու թյուն ներ պա րու նա կել ձեր ը նտ րած հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ: գրա դա րա նա վար
նե րը կօգ նեն ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լուն: 

հե ռա խո սային կամ այլ տե ղե կա տու նե րը նե րա ռում են տար բեր հիմ նարկձեռ նար կու
թյուն նե րի, գրա սե նյակ նե րի, այդ թվում` գրա դա րան նե րի հաս ցե ներ և հե ռա խո սա հա
մար ներ: հնա րա վոր է՝ գրա դա րան նե րում հայտ նա բեր ված տե ղե կու թյու նը պա րու նա կի 
նաև լու սան կար ներ: Ա նհ րա ժեշտ է, որ դրանք պատ ճե նվեն և նե րառ վեն ձեր թղ թա պա
նա կում:

2. Տեղեկատվական  մի ջոց ներ
 Ձեր ը նտ րած հիմ նախնդ րի մա սին կա րող եք տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել̀  կապ վե լով 

քա ղա քում (մար զում) գոր ծող տեղեկատվական մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: 
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Լրագ րող նե րը տե ղե կու թյուն ներ են հա վա քում կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան, հա սա
րա կա կան և հա մայնք ային հն չե ղու թյուն ու նե ցող հիմ նախն դիր նե րի վե րա բե րյալ: ո ւս տի 
նրանք կա րող են ձեր դա սա րա նին կար ևոր տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դել կամ նույ նիսկ 
նկար ներ ու այլ փաս տեր տրա մադ րել: 

3. Գի տա ման կա վար ժա կան աշ խա տող ներ
 հա մալ սա րան նե րի դա սա խոս նե րը,  գի տաշ խա տող նե րը կա րող են ձեր կող մից ու

սում նա սիր վող հիմ նախնդ րի փոր ձա գետ ներ լի նել: Այ ցե լե լով հա մալ սա րան ներ կամ հե
ռա խո սով կապ վե լով նրանց հետ՝ կա րող եք ա վե լի ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ ստա
նալ:  կա րող եք  նաև տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել  դպ րո ցի  ու սու ցիչ նե րից:

4. Փաս տա բան ներ և դա տա վոր ներ 
Շատ փաս տա բան ներ և դա տա վոր ներ ան դա մակ ցում են հա սա րա կու թյան տար բեր  

խմ բե րի, ի րա վա բա նա կան ան վճար ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող  կազ մա կեր պու թյուն
նե րի: Նրանք քա ջա տե ղյակ են հա մայն քի հիմ նախն դիր նե րին: կա րող եք նաև դպ րո ցի 
տնօ րե նից տե ղե կա նալ այն ան ձանց մա սին, ով քեր մաս նա գի տու թյամբ ի րա վա բան են: 

5. Հա մայն քային կազ մա կե րպու թյուն ներ և շա հագր գիռ խմ բեր 
Բազ մա թիվ շա հագր գիռ խմ բեր ի րենց հե տաքրք րու թյուն ներն ու նեն այն հիմ նախն

դիր նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք առ կա են մեր ե րկ րում կամ հա մայն քում: պետք է փոր ձեք 
բա ցա հայ տել այն պի սի խմ բեր, ո րոնք զբաղ վում են ձեր ը նտ րած հիմ նախնդրով: ու սու
ցիչ նե րը, ծնող նե րը, այլ ան ձինք կա րող են օգ նել ձեզ՝ կապ հաս տա տե լու նրանց հետ: 

6. Օ րենս դիր մար մին 
Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րը պա տաս խա նա տու են հան րային հիմ նախն

դիր նե րը բա ցա հայ տե լու և դրանց վե րա բե րյալ հան րային (պե տա կան) քա ղա քա կա նու
թյուն մշա կե լու հա մար: հհ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րը  և պատ գա մա վո րա կան 
խմ բակ ցու թյուն նե րը գրա սե նյակ ներ ու նեն ի նչ պես Ազ գային ժո ղո վում, այն պես էլ ի րենց 
ը նտ րա տա րածք նե րում: Նրանց հե ռա խո սա հա մար նե րը կա րե լի է գտ նել տե ղե կագ րե
րում կամ հա մա ցան ցում: կա րող եք նաև ձեր ը նտ րած հիմ նախնդրի վե րա բե րյալ նրանց 
տե սա կետ նե րին ծա նո թա նալ̀  հետ ևե լով հե ռուս տա տե սու թյա նը, ռա դի ոյին, տպա գիր 
կամ է լեկտ րո նային մա մու լին: 

7. Վար չա կան հիմ նարկ–ձեռ նար կու թյուն ներ
հ նա րա վոր է, որ հա մայն քային, մար զային, քա ղա քային վար չա կան հիմ նարկ նե րում, 

կա ռա վա րա կան մար մին նե րում աշ խա տող ան ձինք ա ռնչ վեն  ձեր ը նտ րած հիմ նախնդ
րին: Այդ կա ռույց նե րը կա րող են տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դել ի նչ պես հիմ նախնդ րի, այն
պես էլ իշ խա նու թյուն նե րի կող մից կա տար վող հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ: 

8. Հա մա ցանց 
 Վե րո հի շյալ բո լոր աղ բյուր նե րի հետ շփ վե լու և նրանց ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու գե

րա զանց հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա մա ցան ցը` հա մաշ խար հային է լեկտ րո նային ցան
ցը: հա յաս տա նում շատ դպ րոց ներ ար դեն մի ա ցել են հա մա ցան ցին: Ե թե ձեր դպ րո ցը 
դրանց թվում չէ, ա պա օգ տա գոր ծե՛ք մո տա կա հա մա ցան ցային կենտ րո նը:
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 Խոր հուրդ ներ տե ղե կու թյան ձեռք բեր ման 
և փաս տաթղ թա վոր ման վե րա բե րյալ 

 հիմ նախնդ րին քա ջա տե ղյակ ան ձանց մեծ մա սը կա րող է խիստ զբաղ ված լի նել: Ներ
քո հի շյալ ա ռա ջարկ նե րը կօգ նեն ձեզ հաղ թա հա րե լու այն դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնց կա
րող եք բախ վել ձեր աշ խա տան քի ըն թաց քում: 

1.  Գրա դա րան ներ կամ այլ վայ րեր այ ցե լե լը և հնա րա վոր տե ղե կու թյուն նե րի հայտ նա բե
րու մը: Ան հա տա պես կամ խմ բով այ ցե լե՛ք այն գրա դա րա նը, վար չա կան մար մին նե
րը կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք տե ղե կու թյուն ներ ու նեն ձեր 
ը նտ րած հիմ նախնդ րի մա սին: Լրաց րե՛ք « Տե ղե կու թյան փաս տաթղ թա վոր ման ձևը»: 

2.   Հե ռա խո սա զան գեր̀  ի րա զեկ մարդ կանց: հե ռա խո սա զան գե րի օգ նու թյամբ տե
ղե կու թյուն ներ հայ թայ թե լով պետք է զբաղ վի սո վո րող նե րի մի խումբ: կար ևոր է 
նրանց ճիշտ ը նտ րու թյու նը, քա նի որ շատ է ա կան է, որ այդ խում բը ու նե նա տե ղե
կու թյան հա վաք ման, գրանց ման և ձայ նագր ման հմ տու թյուն: Լրաց րե՛ք  « Տե ղե կու
թյան փաս տաթղ թա վոր ման ձևը»:

3.   Պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի ձեռք բե րում և հար ցազ րույց ներ: մեկ սո վո րող պետք 
է հե ռա խո սով պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ ձեռք բե րի: Ըն դա մե նը մի փոքր խումբ 
պետք է այ ցե լի որ ևէ հիմ նարկ կամ ան հա տի` հար ցազ րույց վա րե լու հա մար: Լրաց
րե՛ք  « Տե ղե կու թյան փաս տաթղ թա վոր ման ձևը»:

4.  Գրառ ման և հարց ման մի ջո ցով տե ղե կու թյուն նե րի ձեռք բե րում: մեկ կամ մի քա նի 
սո վո րող ներ կա րող են նա մակ ներ գրել̀  տե ղե կու թյուն ներ հայ ցե լով որ ևէ ան հա տից 
կամ հիմ նարկձեռ նար կու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րից: ցան կա լի է, որ նա մա կում 
նե րա ռեք հե տա դարձ հաս ցե ով ծրար, ո րը կմե ծաց նի պա տաս խան ստա նա լու հա
վա նա կա նու թյու նը:  Լրաց րե՛ք  « Տե ղե կու թյան փաս տաթղ թա վոր ման ձևը»:

Հարցազրույց իտալացի գրող Կլաուդիո Պոցցանիի հետ
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 Տե ղե կու թյան փաս տաթղ թա վոր ման ձև

(լ րաց նել տետ րում)

 Հե տա զո տո ղա կան խմ բի ան դամ նե րի ա նուն նե րը  

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Ամ սա թի վը           

_________________________________________________________

 Հե տա զոտ վող հիմ նախն դի րը 

_________________________________________________________

ա. Տե ղե կու թյան աղ բյու րը (հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում)

Ա նու նը  ______________________________________________________

 Կազ մա կեր պու թյան (գ րա դա րա նի, գրա սե նյա կի, գոր ծա կա լու թյան, է լեկտ րո նային 
կայ քի կամ հրա տա րակ չու թյան) ան վա նու մը _____________________________
_____________________, հաս ցեն _________________________________, 
հե ռա խո սը  _____________________________________

բ. Նա մա կով կամ զան գով տե ղե կաց ված լի նե լու դեպ քում պա տաս խա նե՛ք հետ ևյալ 
հար ցե րին.

1. Ի ՞նչ կար ևո րու թյուն, լր ջու թյուն ու նի այս հիմ նախն դի րը ձեր հա մայն քում.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2.  Ի ՞նչ տա րած վա ծու թյուն ու նի հիմ նախն դի րը մեր հան րու թյան կամ պե տու թյան մեջ.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3.  Ին չո՞ւ են իշ խա նու թյուն նե րը ստանձ նել է այս հիմ նախնդ րի լու ծու մը: Ա րդյո՞ք որ ևէ 
մե կը նույն պես պա տաս խա նա տու է հիմ նախնդ րի լուծ ման հա մար.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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4. Սրան ցից ո ՞րն եք ճիշտ հա մա րում.

•   Հիմ նախնդ րին ա ռնչ վող օ րենսդ րու թյու նը բա ցա կա յում է, քա ղա քա կա նու
թյուն չի վար վում.

   Այո _____                   Ոչ _____

• Հիմ նախնդ րին ա ռնչ վող օ րենսդ րու թյու նը հա մար ժեք չէ.  

   Այո _____                   Ոչ _____

•  Հիմ նախնդ րին ա ռնչ վող օ րենսդ րու թյու նը հա մար ժեք է, բայց լավ չի ի րա կա
նաց վում.  

   Այո _____                   Ոչ _____

5.  Իշ խա նու թյան  ո ՞ր օ ղակ ներն են պա տաս խա նա տու հիմ նախնդ րի լուծ ման հա մար: 
Ի ՞նչ են ա նում նրանք այդ ո ւղ ղու թյամբ.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6.  Ի ՞նչ ան հա մա ձայ նու թյուն կա իշ խա նու թյան մար մին նե րի, շա հագր գիռ խմ բե րի, 
մաս նա գետ նե րի և այլ քա ղա քա ցի նե րի միջև  այդ քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7.  Ո վ քե՞ր են այն հիմ նա կան ան հատ նե րը, խմ բե րը կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
ո րոնք հե տաքրք րու թյուն են դրս ևո րում, կար ծիք են ար տա հայ տում հիմ նախնդ րի 
վե րա բե րյալ.

ա. Ին չո՞ւ են նրանք հե տաքրքր վում հիմ նախնդ րով.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

բ.  Ո րո՞նք են նրանց դիր քո րո շում նե րի կամ կար ծիք նե րի ա ռա վե լու թյուն ներն ու 
թե րու թյուն նե րը.
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

գ.  Ի նչ պե՞ս կա րող ե նք ա վե լի ման րա մասն տե ղե կու թյուն ստա նալ նրանց դիր քո
րո շում նե րի, կար ծիք նե րի մա սին.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

դ. Ինչ պե՞ս են այդ ան հատ նե րը, խմ բե րը կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րը փոր ձում 
ազ դել իշ խա նու թյան մար մին նե րի վրա̀  հիմ նախնդ րի լուծ մանն ո ւղղ ված հան
րային քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լու և ի րա կա նաց նե լու հա մար.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ե. Ե թե մեր դա սա րա նը մշա կի հիմ նախնդ րի լուծ մանն ո ւղղ ված որ ևէ հան րային 
քա ղա քա կա նու թյուն, ի նչ պե՞ս կա րող ե նք ազ դել իշ խա նու թյան վրա̀  հիմ նախնդ րի 
մեր լու ծու մը հաշ վի առ նե լու հա մար.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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 Դաս 9 

ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
Ա ՌԱ ՋԱՐԿ ԵՎ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԾՐԱ ԳԻՐ

 Նախորդ դասերում մենք ծա նո թա ցանք «հան րային 
քա ղա քա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյա նը և ի մա ցանք, թե 
ի նչ պես կա րե լի է տար բեր աղ բյուր նե րից տե ղե կու թյուն
ներ քա ղել մեր ը նտ րած հա մայն քային հիմ նախնդ րին 
ա ռնչ վող հան րային քա ղա քա կա նու թյան մա սին: Հե
տա զո տա կան խմ բե րով աշ խա տե լիս սո վո րում ե նք, թե 
ի նչ քա ղա քա կա նու թյուն և հա մա պա տաս խան քայ լեր են 
ի րա կա նաց նում իշ խա նու թյան այն մար մին նե րը, ո րոնք 
առնչվում են հիմ նախնդ րի լուծ մա նը: Այդ քա ղա քա կա
նու թյու նը կոչ վում է ըն թա ցիկ, ի սկ քայ լե րը` գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրա գիր: Այդ պի սի տե ղե կու թյուն նե րի ձեռք բեր
ման ա ռաջ նային աղ բյուր ներ են օ րենսդ րու թյան ու սում
նա սի րու թյու նը, հան դի պում ներն ու հար ցազ րույց նե րը 
վար չա կան և դա տա կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի հետ: 

Շատ կար ևոր են նաև հան դի պում ներն ու հար ցազ
րույց նե րը ման կա վարժ նե րի, տեղեկատվական  մի ջոց
նե րի ու շա հագր գիռ խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, 
ին չի ար դյուն քում գտ նում ե նք մեր կող մից ը նտր ված 
հա մայն քային հիմ նախնդ րի լուծ ման այ լընտ րան քային 
տար բե րակ ներ: Այ լընտ րան քային են հա մար վում հիմ
նախնդ րի լուծ ման այն տար բե րակ նե րը, ո րոնք չեն ի րա
կա նաց վում պե տա կան (հան րային) իշ խա նու թյան մար
մին նե րի կող մից: 

 Տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քում և դա սա կար գում 

Այ լընտ րան քային լու ծում նե րը մշակ վում կամ ա ռա
ջարկ վում են հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րի, հա մայն
քային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից` հան րու թյանն 
այդ մա սին տե ղե կաց նե լով ԶԼՄնե րի, ըն կե րային ցան
ցե րի մի ջո ցով, ի նչ պես նաև տե ղե կույ թի տա րած ման այլ 



67

ե ղա նակ նե րով: Շատ հա ճախ այդ լու ծում նե րը նո րա րա
րա կան են և բա վա րար հիմ նա վո րում նե րի դեպ քում հաշ
վի են ա ռն վում իշ խա նու թյան մար մի ննե րի կող մից: 

Այժմ մեր խն դիրն է դա սա կար գել և վեր լու ծել հե տա
զո տա կան խմ բե րի հա վա քած տե ղե կու թյուն նե րը, դուրս 
բե րել հան րային քա ղա քա կա նու թյան ըն թա ցիկ և այ լ
ընտ րան քային տար բե րակ նե րը և մշա կել մեր կող մից 
ը նտր ված հիմ նախն դի րը լու ծող հան րային նոր քա ղա քա
կա նու թյուն ու դրան հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն
նե րի ծրա գիր: Այդ նպա տա կով հե տա զո տա կան խմ բե
րի ան դամ նե րը դա սա րան են բե րում հա վա քած բո լոր 
նյու թե րը կամ դրանց հա մա պա տաս խան է լեկտ րո նային 
հաս ցե նե րը: 

Տե ղե կու թյուն նե րը դա սա վո րեք թղ թա պա նա կի մեջ` 
բա ժա նե լով հետ ևյալ խմ բե րի.

• Օ րենսդ րա կան և ի րա վա կան փաս տաթղ թեր 
(օ րենք  ներ, ո րո շում ներ, հրա ման ներ, կար գեր, կար գադ
րու թյուն ներ, հրա մա նագ րեր կամ այլ ի րա վա կան ակ
տեր կամ դրանց այն մա սե րը, ո րոնք ա ռնչ վում են  դա
սա րա նի կող մից ու սում նա սիր վող հիմ նախնդ րին):

• Գր քեր և լրատ վա կան նյու թեր: Գր քե րից, թեր թե
րից, ամ սագ րե րից դուրս բեր ված կամ պատ ճեն ված մա
սեր, նկար ներ, գծա պատ կեր ներ, ա ղյու սակ ներ և այլ 
նյու թեր, ո րոնք ա ռնչ վում են  հիմ նախնդ րին: 

• Է լեկտ րո նային նյու թեր և աղ բյուր ներ: Հիմ նախնդ
րին ա ռնչ վող՝ հա մա ցան ցից հան ված նյու թեր, հոդ ված
ներ, նկար ներ, գծա պատ կեր ներ, ա ղյու սակ ներ կամ 
դրանց է լեկտ րո նային հաս ցե ներ: 

• Ըն թա ցիկ քա ղա քա կա նու թյանն ա ռնչ վող նյու թեր: 
Պե տա կան իշ խա նու թյան, վար չա կան մար մին նե րի 
տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, դա տա վոր նե րից, իրա
վա բան նե րից և փաս տա բան նե րից վերց ված հար ցազ
րույց նե րի ըն թաց քում լրաց ված « Տե ղե կու թյան փաս
տաթղ թա վոր ման ձևե րը»: 

• Այ լընտ րան քային քա ղա քա կա նու թյանն ա ռնչ վող 
նյու թեր: Տեղեկատվական մի ջոց նե րի, հա մայն քային կազ 
մա կեր պու թյուն նե րի, շա հագր գիռ խմ բե րի ներ կա յա
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ցու ցիչ նե րից, գի տա ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րից 
ու հե տա զո տող նե րից վերց ված հար ցազ րույց նե րի ըն
թաց քում լրաց ված « Տե ղե կու թյան փաս տաթղ թա վոր ման 
ձևե րը»: 

• Այլ հա րա կից նյու թեր: Բո լոր այն նյու թե րը, ո րոնք 
հնա րա վոր չէ դա սա կար գել ը ստ վե րո հի շյալ խմ բե րի:

 Շատ կար ևոր է, որ դա սա րա նի  սո վո րող նե րը մաս
նակ ցեն տե ղե կույ թի հա վաք ման և դա սա կարգ ման այս 
գոր ծըն թա ցին` հա մա գոր ծակ ցե լով մի մյանց հետ: 

Գործնական աշխատանք 

 Հան րային քա ղա քա կա նու թյան վեր լու ծու թյուն. ըն թա ցիկ և այ լընտ րան քային 
քա ղա քա կա նու թյուն 

Այս փու լում ան հրա ժեշտ է բա ժան վել չորս աշ խա տան քային խմ բե րի և հա վա քած տե
ղե կու թյուն նե րի մի ջո ցով կա տա րել հան րային քա ղա քա կա նու թյան վեր լու ծու թյուն: 

Աշ խա տան քային խմ բերն են.
ա. Հիմ նախնդ րի բա ցա հայտ ման և հիմ նա վոր ման խումբ: 
բ. Քա ղա քա կա նու թյան այ լընտ րան քային տար բե րակ նե րի բա ցա հայտ ման խումբ: 
գ. Դա սա րա նի կող մից հան րային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման խումբ: 
դ. Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի մշակ ման խումբ: 

ա. Հիմ նախնդ րի բա ցա հայտ ման և հիմ նա վոր ման խումբ 

Այս խում բը պա տաս խա նա տու է դա սա րա նի ը նտ րած հա մայն քային հիմ նախնդ րի 
հրա տա պու թյան և լուծ ման ան հրա ժեշ տու թյան հիմ նա վոր ման ու ներ կա յաց ման հա մար: 
Այս խում բը նաև պետք է նշի, թե իշ խա նու թյան որ մար մի նը պետք է զբաղ վի հիմ նախնդ
րի լուծ մամբ և ին չու:

Սկզ բում պետք է հս տա կո րեն ձևա կեր պեք այն հիմ նախն դի րը, ո րն ը նտր վել է ձեր դա
սա րա նի կող մից: հիմ նա վո րե՛ք, թե ին չու է այդ հիմ նախն դի րը կար ևոր հա մայն քի կամ հան
րու թյան հա մար, ի նչ խմ բեր կամ կազ մա կեր պու թյուն ներ են հե տաքրքր ված հիմ նախնդ րի 
լուծ մամբ, իշ խա նու թյան որ մար մին ներն են պա տաս խա նա տու այդ հիմ նախնդ րի լուծ ման 
հա մար: դրա հա մար ան հրա ժեշտ է պա տաս խա նել հետ ևյալ հար ցե րին.

1. ո՞րն է դա սա րա նի կող մից ը նտր ված հիմ նախն դի րը: 
2. ի՞նչ կար ևո րու թյուն, լր ջու թյուն ու նի այս հիմ նախն դի րը ձեր հա մայն քում: 
3. ի՞նչ տա րած վա ծու թյուն ու նի հիմ նախն դի րը մեր հան րու թյան կամ պե տու թյան մեջ: 
4.  ին չո՞ւ պե տա կան (հան րային) իշ խա նու թյու նը պետք է զբաղ վի այդ հիմ նախնդ րի 

լուծ մամբ: 
5.  Արդյո՞ք ձեր հա մայն քում որ ևէ մե կը նույն պես պա տաս խա նա տու է այդ հիմ նախնդ

րի լուծ ման հա մար: 
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6.  Արդյոք գո յու թյուն ու նի՞ այդ հիմ նախնդ րին ա ռնչ վող օ րենսդ րու թյուն կամ հան
րային քա ղա քա կա նու թյուն: 

7.  Արդյոք հա մա պա տաս խան օ րենսդ րու թյու նը կամ քա ղա քա կա նու թյու նը (առ կա յու
թյան դեպ քում) հա մար ժե քո րե՞ն է լու ծում այդ հիմ նախն դի րը: 

8.  ի՞նչ տա րա ձայ նու թյուն ներ կան հա մայն քում կամ հան րու թյան մեջ ըն թա ցիկ քա
ղա քա կա նու թյան և դրա ի րա կա նաց ման ըն թաց քի վե րա բե րյալ:

9.   կա՞ն ա րդյոք ան հատ ներ, խմ բեր կամ կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք հե տաքրք
րու թյուն ու նեն հիմ նախնդ րի լուծ ման հար ցում:

10.   Ձեր կող մից բա ցա հայտ ված ան հատ նե րի, խմ բե րի կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ պա տաս խա նե՛ք նշ ված հար ցե րին.

• Ի ՞նչ դիր քո րո շում ու նեն նրանք:
• Ին չո՞ւ են նրանք հե տաքրքր ված հիմ նախնդ րով:
• Ո րո՞նք են նրանց դիր քո րո շում նե րի ա ռա վե լու թյուն նե րը:
• Ո րո՞նք են նրանց դիր քո րո շում նե րի թե րու թյուն նե րը:
•  Ի ՞նչ գոր ծու նե ու թյուն են նրանք ծա վա լում իշ խա նու թյան մար մին նե րի վրա ազ դե-

ցու թյուն ու նե նա լու հա մար (որ պես զի ի րենց կար ծիք նե րը հաշ վի ա ռն վեն կամ դիր
քո րո շում նե րը որ դեգր վեն իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից):  

1.  իշ խա նու թյան ո ՞ր մար մին ներն են պա տաս խա նա տու հիմ նախնդ րի լուծ ման հա
մար: ին չո՞ւ: 

2.  իշ խա նու թյան մար մին ներն ի ՞նչ քայ լեր են ձեռ նար կում հիմ նախնդ րի լուծ ման հա
մար: 

բ. Քա ղա քա կա նու թյան այ լընտ րան քային տար բե րակ նե րի բա ցա հայտ ման խումբ 

Այս խում բը պետք է կա րո ղա նա ճիշտ դա սա կար գել հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ ե ղած 
տար բեր մո տե ցում նե րը, նկա րագ րի քա ղա քա կա նու թյան ըն թա ցիկ և այ լընտ րան քային 
տար բե րակ նե րը:

Խում բը պետք է առ կա տե ղե կատ վու թյան ու սում նա սիր ման ըն թաց քում դուրս բե րի 
դա սա րա նի կող մից ը նտր ված հիմ նախնդ րի լուծ ման այ լընտ րան քային քա ղա քա կա նու
թյան 23 տար բե րակ: հար ցե րը հետ ևյալն են.

1.  Շա րադ րե՛ք քա ղա քա կա նու թյան ըն թա ցիկ և ա ռա ջարկ վող տար բե րակ նե րը: 
2.  ո՞ւմ կող մից է ա ռա ջարկ վում քա ղա քա կա նու թյու նը (կա րող են լի նել ան հատ ներ, 

քա ղա քա կան մի ա վո րում ներ, հա սա րա կա կան խմ բեր, ձեր դա սա րա նը, ձեր խում բը): 
3. ո րո՞նք են այդ քա ղա քա կա նու թյան դրա կան կող մե րը, ա ռա վե լու թյուն նե րը: 
4. ո րո՞նք են այդ քա ղա քա կա նու թյան թե րու թյուն նե րը, բաց թո ղում նե րը: 
5.  ո րո՞նք են հա մայն քում կամ ե րկ րում գոր ծող հնա րա վոր շա հագր գիռ խմ բե րը կամ 

հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք կա ջակ ցեն ձեր դա սա րա նի կող
մից մշա կած քա ղա քա կա նու թյա նը: հիմ նա վո րե՛ք ձեր պա տաս խա նը: 

6.  ո րո՞նք են հա մայն քում կամ ե րկ րում գոր ծող հնա րա վոր խմ բե րը կամ հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք կընդ դի մա նան ձեր դա սա րա նի մշա կած հան
րային քա ղա քա կա նու թյա նը: հիմ նա վո րե՛ք ձեր պա տաս խա նը:
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 քա ղա քա կա նու թյան այ լընտ րան քային տար բե րակ նե րի ամ փո փա գի րը պետք է պա
րու նա կի տե ղե կու թյուն ներ, թե  իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից տվյալ պա հին ի նչ քա
ղա քա կա նու թյուն է ի րա կա նաց վում, և ի նչ այ լընտ րանք ներ են ա ռա ջարկ վում տար բեր ան
հատ նե րի, շա հագր գիռ խմ բե րի, գի տա ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի կող մից:

գ. Դա սա րա նի կող մից հան րային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման խումբ 

Այս խում բը պետք է գտ նի հիմ նախն դի րը լու ծող քա ղա քա կա նու թյան՝ ե րկ րորդ խմ բի 
կող մից բա ցա հայտ ված ըն թա ցիկ և այ լընտ րան քային տար բե րակ նե րից ա մե նաար դյու
նա վե տը և հիմ նա վո րի այդ ը նտ րու թյու նը` օգ տա գոր ծե լով ստորև բեր ված հար ցա շա րը: 

1.  ո՞րն է հիմ նախնդ րին վե րա բե րող լա վա գույն քա ղա քա կա նու թյու նը (ն կա րագ րել 
քա ղա քա կա նու թյու նը): 

2. ո րո՞նք են այդ քա ղա քա կա նու թյան դրա կան կող մե րը, ա ռա վե լու թյուն նե րը: 
3. ո րո՞նք են այդ քա ղա քա կա նու թյան թե րու թյուն նե րը, բաց թո ղում նե րը: 
4.  իշ խա նու թյան ո ՞ր մար մին նե րը պետք է պա տաս խա նա տու լի նեն ա ռա ջարկ վող 

հան րային քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման հա մար: Բա ցատ րե՛ք, թե ին չու: 
5.  հիմ նա վո րե՛ք, որ ձեր ա ռա ջար կած քա ղա քա կա նու թյու նը գոր ծում է հհ Սահ մա նադ

րու թյան և օ րենք նե րի շր ջա նա կում:

դ. Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի մշակ ման խումբ 

Այս խում բը ա ռա ջար կում է հան րային քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրա գիր: դրա նում պետք է նկա րագր վեն հիմ նախնդ րի լուծ ման հա մար պա
տաս խա նա տու մար մին նե րի կող մից ձեռ նարկ վե լիք ան հրա ժեշտ քայ լե րը, ո րոնց մի ջո
ցով հնա րա վոր է լու ծել հիմ նախն դի րը: 

Ծ րագ րի մշակ ման հա մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել հետ ևյալ հար ցե րը. 
1.  Ն կա րագ րե՛ք իշ խա նու թյան տար բեր մար մին նե րի ի րա կա նաց նե լիք այն գոր ծո ղու

թյուն նե րը, ո րոնց մի ջո ցով տե ղի կու նե նա ձեր ը նտ րած հան րային քա ղա քա կա նու
թյու նը: 

2.  ով քե՞ր են այն ազ դե ցիկ ան հատ նե րը և շա հագր գիռ խմ բե րը, ո րոնք կա րող են 
ա ջակ ցել ա ռա ջարկ վող հան րային քա ղա քա կա նու թյա նը: 

3. ի՞նչ կա րե լի է ա նել նրանց ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու հա մար: 
4.  ով քե՞ր են այն ազ դե ցիկ պատշ տո նա տար ան ձինք կամ իշ խա նու թյան մար մին նե

րը, ո րոնք կա րող են ա ջակ ցել ա ռա ջարկ վող հան րային քա ղա քա կա նու թյա նը: 
5. ի՞նչ կա րե լի է ա նել նրանց ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու հա մար:

 Անդ րադ արձ 

թղ թա պա նա կը կազ մե լիս սո վո րող նե րը զին վում են տար բեր հմ տու թյուն նե րով` ի վի
ճա կի դառ նա լով վերհա նե լու հա մայն քում ծա գած ար դի ա կան և կար ևո րա գույն հիմ նախն
դիր նե րը: դա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու ըն դուն ված հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան հար ցում: Յու րա քան չյուր նոր հիմ նախն դիր 
պա հան ջում է մի ան գա մայն նոր մո տե ցում ներ: կար ևոր է, որ շա րու նա կեք բա րե լա վել 
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հան րային քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լու և ազ դե ցու թյուն ու նե նա լու ձեր հմ տու թյուն նե րը 
և փոր ձը: հան րային քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լը և դիր քո րո շում ներ որ դեգ րե լը ի նք նա
կա ռա վար վող հա սա րա կու թյան քա ղա քա ցի նե րի կար ևոր պար տա կա նու թյուն նե րից են:

 
Ձեր ու սում նա կան փոր ձա ռու թյանն ան դրա դարձ կա տա րե լու հա մար կա րող եք օգ տա

գոր ծել հետ ևյալ հար ցե րը.
1.  ի՞նչ սո վո րե ցի հան րային քա ղա քա կա նու թյան մա սին` աշ խա տե լով հա մա դա սա

րան ցի նե րիս հետ: 
2.  ի՞նչ սո վո րեց մեր դա սա րա նը հան րային քա ղա քա կա նու թյան մա սին մեր թղթա

պա նա կը մշա կե լու ժա մա նակ: 
3.  ի՞նչ հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե ցի հան րային քա ղա քա կա նու թյան ու սում նա սիր ման 

ըն թա ցում: 
4. ո րո՞նք են խմ բով աշ խա տե լու ա ռա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն նե րը: 
5. ինչ պե՞ս կա րող եմ բա րե լա վել հիմ նա հար ցեր լու ծե լու իմ հմ տու թյուն նե րը: 
Ե թե ա ռիթ ու նե նայիք կազ մե լու այլ թղ թա պա նակ, ա պա ի ՞ն չը կփո խե իք հան րային 

հիմ նախնդ րի հե տա զոտ ման նա խա գիծ մշա կե լիս:
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Դաս 10–11

«ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐ ԳԱ  ՎԻճԱԿԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱպԵՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

Պատ մա կա նո րեն քաղա քա ցի ու թյու նը ցույց է տվել 
անձի հարա բե րու թյունն իր ազգա յին պատ կա նե լու թյա
նը, սակայն պետու թյան զար գաց մա նը զու գըն թաց այն 
դար ձավ անձի՝ տվյալ պետու թյան քաղա քա ցի լինե լու 
հան գա ման քը: Մեր օրե րում այն նաև ցույց է տալիս մար
դու առն չու թյու նը պետու թյուն նե րի միա վոր մա նը: Օրի
նակ` 1993 թվա կա նին Եվրո պա կան միու թյան հիմ նու մով 
առա ջա ցավ նոր տիպի քաղա քա ցիու թյան հաս կա ցու
թյուն` Եվրա մի ու թյան քաղա քացի: 

Քաղա քա ցի ու թյունն իր մեջ ներա ռում է որո շա կի 
իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ: Այդ պի սիք են 
աշխա տան քի, կրթու թյուն ստա նա լու և այլ իրա վունք
ներ: Որևէ երկ րի քաղա քա ցի ու թյուն չու նե ցո ղը կամ 
քաղա քա ցի ու թյու նից զրկվա ծը կոչ վում է քաղա քա ցիու
թյուն չու նե ցող անձ: 

Մեր երկրում քաղաքացիությունը սահմանվում  է ՀՀ 
Սահմանադրությամբ և օրենք ներով.

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քաղա քա ցի նե րը հավա
սար են օրեն քի առաջ` անկախ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քաղա քա ցիու թյուն ձեռք բերե լու հիմ քե րից, ազգու թյու նից, ռասա
յից, սեռից, լեզ վից, դավա նան քից, քաղա քա կան կամ այլ հայացք
նե րից, սոցի ա լա կան ծագու մից, գույ քա յին կամ այլ դրու թյու նից, 
ունեն Սահ մա նադ րու թյամբ և օրենք նե րով սահ ման ված բոլոր 
իրա վունք նե րը, ազա տու թյուն նե րը և պար տա կա նու թյուն ները:

«Քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3

ԳԼՈՒԽ  3 ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ
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Քաղա քա ցի ու թյուն ձեռք բերե լու հիմ նա կան գոր
ծոն ներն են որևէ երկ րում ծնված լինե լու հան գա ման քը, 
ծնող նե րի քաղա քա ցի ու թյու նը, ամուս նու թյու նը այլ երկ
րի քաղա քացու հետ կամ որևէ երկ րում ապրե լով քաղա
քա ցի ու թյուն ձեռք բերե լը` հպա տա կու թյու նը:  

Տվյալ երկ րում ծնված լինե լու հան գա ման քը: Շատ 
մար դիկ քաղա քա ցի ու թյուն են ստա նում այն երկ րում, 
որի տարած քում նրանք ծնվել են: Քաղա քա ցի ու թյան 
ձեռք բեր ման այս պի սի ձևը բնու թագր վում է լատի նե րեն 
jus soli («հողի իրա վուն ք») արտա հայ տու թյամբ: 

Ծնող նե րից ժառան գած քաղա քա ցի ու թյուն: Երբ անձի 
ծնող նե րից մեկը կամ երկու սը որո շա կի երկ րի քաղա քա
ցի ներ են, ապա տվյալ անձը, որպես կանոն, դառ նում է 
այդ երկ րի քաղա քա ցի: Քաղա քա ցի ու թյան ձեռք բեր ման 
այս ձևը լատի նե րե նում կոչ վել է jus sanguinis (արյան իրա
վունք): Դա նշա նա կում է, որ քաղա քա ցի ու թյու նը ստաց վել 
է ազգու թյամբ կամ ծագ մամբ: Այս սկզբուն քը ընդուն ված 
է եվրո պա կան, ասի ա կան, աֆրի կյան շատ պետու թյուն
նե րում:  Այս պարա գա յում նորա ծի նը ստա նում է իր ծնող
նե րի քաղա քա ցի ու թյուն, նաև այն դեպ քում, երբ ծնվում 
է իր ծնող նե րի քաղա քա ցի ու թյան երկ րի սահ ման նե րից 
դուրս: Որոշ երկր ներ սահ մա նա փա կում ներ են դնում 
ծագ ման հան գա ման քի վրա` սահ մա նե լով սերունդ նե րի 
քանա կը, որի դեպ քում այլ երկ րում բնակ վող անձն իրա
վունք ունի ձեռք բերե լու ժառանգ ված քաղա քա ցի ու թյուն:  

Ամուսնությամբ ձեռք բերված քաղաքացիություն: 
Քաղաքացիություն կարելի է ձեռք բերել` ամուսնանալով 
տվյալ երկրի քաղաքացիություն ունեցող անձի հետ: Այս 
դեպքում այն կոչվում է jure matrimonii («ամուսնության 
իրավունք»): 

Հպատակություն: Պետու թյուն նե րը սովո րա բար 
քաղա քա ցի ու թյուն են շնոր հում ներ գաղ թյալ նե րին (էմի
գ րանտ ներ), ովքեր տվյալ երկ րում բնակ վել են սահ
ման ված քանա կի տարի ներ: Հաճախ քաղա քա ցի ու թյուն 
ստա նալ ցան կա ցող անձինք պար տա վ որ են հանձ նել 
քաղա քա ցի ու թյան թեստ, հավա տար մու թյան երդում 
տալ և հրա ժար վել նախ կին քաղա քա ցի ու թյու նից: 
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Մեր երկ րում ընդուն ված է քաղա քա ցի ու թյան ձեռք
բեր ման «արյա ն» սկզբուն քը: Դա ամրագր ված է մեր 
պետու թյան հիմ նա կան օրեն քով՝ Սահ մա նադ րու թյամբ:

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քաղա քա ցի նե րից ծնված 
երե խան Հայաս տա նի Հան րա պետու թյան քաղա քա ցի է: Յու
րա քան չյուր երե խա, որի ծնող նե րից մեկը Հայաս տա նի Հան
րա  պե տու թյան քաղա քա ցի է, ունի Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան քաղա քա ցի ու թյան իրա վունք: Հայաս տանի Հան
րա պե տու թյան քաղա քա ցի ու թյան ձեռք բեր ման և դադար ման 
կար գը սահ ման վում է օրենքով:

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 30.1

Սահ մա նադ րու թյան վերը նշված պահան ջի կատա
րումն ապա հո վե լու համար 1995 թվա կա նի նոյեմ բե րին 
ընդուն վեց «Քաղա քա ցի ու թյան մասի ն» ՀՀ օրեն քը:

Քաղա քա ցին պետու թյան հետ կապ ված է կայուն 
կապով: Այդ կապը սկսվում է նրա ծննդյան պահից և 
ավարտ վում մահ վամբ: 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քաղա քա ցի նե րը 
պետու թյան պաշտ պա նու թյան տակ են նրա տարած քում 
կամ նրա սահ ման նե րից դուրս:

Պետու թյու նը հար գում և ճանա չում է իր քաղա քա ցու 
բոլոր իրա վունք նե րը, իսկ քաղա քա ցին պար տա վոր է 
բարեխղ ճո րեն կատա րել պետու թյան հան դեպ իր բոլոր 
պար տա կա նու թյուն նե րը:

Քաղա քա ցի նե րին տրված լայն իրա վունք նե րի ու 
պար տա կա նու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ չպետք է մոռա
նալ օտա րերկ րա ցի նե րին, երկ քա ղա քա ցի նե րին, քաղա
քա ցիու թյուն չու նե ցող անձանց, որոնք նույն պես ունեն 
իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ այն երկ րի 
տարած քում, որտեղ բնակվում են:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Քաղաքացիությանձեռքբերմանձևերիցորի՞նեքնախապատվությունտալիս
և ինչո՞ւ:

2. Համեմատե՛ք «մարդ» և «քաղաքացի» հասկացությունները:
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3.Ի՞նչեքկարծում,ավելիհեշտէստանալՀՀ,թե՞,օրինակ՝ԱՄՆի,Ռուսաստանի
կամեվրոպականորևէերկրիքաղաքացիություն:Ինչո՞ւ:

Գործնական աշխատանք

Օգտվելով «Քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքի՝ ստորև ներկայացված 
քաղվածքից՝պատասխանե՛քաղյուսակիառաջինսյունակումտրվածհարցերին՝
նշելովնաևհոդվածը:Աշխատանքըկատարե՛քտետրում:

 Ա Բ հոդված

Որո՞նք են ՀՀ քաղաքացիությունը հաստատող 
փաստաթղթերը:

Ո՞ր դեպքում է երեխան կորցնում ՀՀ քաղա
քացիությունը:

Ո՞ր տարիքում է երեխան տալիս գրավոր 
համաձայնություն ՀՀ քաղա քա ցիու թյուն ձեռք 
բերելու համար: 

Արդյո՞ք երկրի տարածքից դուրս ապրելը 
հանգեցնում է քաղա քա ցիության դադա րեցմանը:

Քաղաքացի է արդյոք համարվում ՀՀ–ում 
գտնվող երեխան, որի ծնողներն անհայտ են:

Ի՞նչ իրավունքներ ունի ՀՀ երկքաղա քա ցին:

Ո՞ր դեպքում անձը կարող է դիմել ՀՀ 
քաղաքացիություն ստանալու համար:

Որո՞նք են ՀՀ քաղաքացիության ձեռք բերելու 
հիմքերը:

Ինչպե՞ս է որոշվում Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքա ցի ներից ծնված 
երեխայի քաղաքա ցիությունը:

Որո՞նք են ՀՀ քաղաքացիության դադարեցման 
հիմքերը:

 

Ո՞ր դեպքում է մերժվում ՀՀ քաղա քացիու թյունից 
դուրս գալու մասին քաղաքացու դիմումը:

Քաղվածք իրավական ակտից
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«քԱՂԱքԱցիոՒթՅԱՆ մԱՍիՆ» հհ ՕրԵՆք

Հոդված 4
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը հաստատող փաստա-

թղթերը 
հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունը հաստատող փաստա

թղթերն են` հայաստանի հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտը 
և անձնա գիրը, իսկ մինչև 16 տարին լրանալը՝ նաև ծննդյան վկայականը կամ 
հայաստանի հան րապետության քաղաքացիությունը հաստատող վկայականը: 

Հոդված 6
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության պահպանումը 
հայաստանի հանրապետությունից դուրս բնակվելը բնավ չի հանգեցնում հայաս

տանի հանրապետության քաղաքացիության դադարեցմանը: 
հայաստանի հանրապետության քաղաքացու ամուսնությունն օտարերկրյա 

քաղաքացու հետ քաղաքացիության փոփոխման բնավ չի հանգեցնում: 
Ամուսիններից մեկի քաղաքացիության փոխելը ինքնին չի հանգեցնում մյուս 

ամուսնու քաղա քա ցիու թյան փոփոխմանը:  

Հոդված 9
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ձեռքբերման հիմքերը 
 հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք է բերվում` 
1) քաղաքացիության ճանաչմամբ. 
2) ծնունդով. 
3) քաղաքացիություն ստանալու միջոցով. 
4) քաղաքացիությունը վերականգնելու միջոցով. 
5) քաղաքացիության խմբային ձեռքբերման միջոցով. 
6)  հայաստանի հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված 

հիմքերով. 
7) սույն օրենքով նախատեսված այլ հիմքերով:   

Հոդված 11
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ծնված երեխայի քաղաքա-

ցիությունը 
Երեխան, ում ծնողները նրա ծնվելու պահին հայաստանի հանրապետության 

քաղա քա ցիներ են, անկախ ծնվելու վայրից,  ձեռք է բերում հայաստանի հանրա
պետության քա ղա քացիություն: 
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Երեխան, ում ծնողներից մեկը նրա ծնվելու պահին հայաստանի հանրապետության 
քաղաքացի է, իսկ մյուսն անհայտ է կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ձեռք է 
բերում հայաստանի հանրա պե տության քաղաքացիություն: 

Այն դեպքում, երբ ծնողներից մեկը երեխայի ծնվելու պահին հայաստանի հան
րա  պե տության քաղաքացի է, իսկ մյուսը` օտարերկրյա քաղաքացի, երեխայի քաղա
քացիությունը որոշվում է ծնողների գրավոր համաձայնությամբ: 

համաձայնության բացակայության դեպքում երեխան ձեռք է բերում 
հայաստանի հանրա պետության քաղաքացիություն, եթե նա ծնվել է հայաստանի 
հանրապետությունում, հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք 
չբերելու դեպքում դառ նում է քաղաքացիություն չունեցող անձ, կամ եթե ծնողները 
մշտապես բնակվում են հայաստանի հանրապետությունում:   

Հոդված 13
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալը
 հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող 18 տարին լրացած, 

գործունակ, օտարերկրյա պետությունում բնակվող (գտնվող) կամ հայաստանի 
հանրա պե տու թյունում օրինական հիմքով բնակվող (գտնվող) յուրաքանչյուր 
անձ իրավունք ունի դիմելու հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն 
ստանալու համար, եթե`

1)  օրենքով սահմանված կարգով վերջին երեք տարին մշտապես բնակվել է 
հայաստանի հանրապետությունում.

2) կարող է արտահայտվել հայերենով,
3) ծանոթ է հայաստանի հանրապետության Սահմանադրությանը:
Առանց սույն հոդվածի առաջին մասի 1ին և 2րդ կետերով սահմանված 

պահանջների պահպանման` հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն 
կարող է ստանալ հայաս տանի հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող այն 
անձը`

1)  որն ամուսնացել է հայաստանի հանրապետության քաղաքացու հետ կամ ունի 
հայաստանի հանրապետության քաղաքացի երեխա.

2)  որի ծնողները կամ նրանցից մեկը նախկինում ունեցել է հայաստանի հանրա
պետության քաղաքացիություն կամ ծնվել է հայաստանի հանրապետությունում, 
և որը 18 տարին լրանալուց հետո` 3 տարվա ընթացքում, դիմել է հայաստանի 
հան րապետության քաղաքացիություն ստանալու համար.

3) (կետն ուժը կորցրել է 08.12.11)
4)  որը 1995 թվականի հունվարի 1ից հետո, իր դիմումի համաձայն, դուրս է եկել 

հայաս տանի հանրապետության քաղաքացիությունից:
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Առանց սույն հոդվածի 1ին մասի 1ին, 2րդ և 3րդ կետերով սահմանված 
պահանջների պահ պանման՝ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն 
կարող է ստանալ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող՝ 
ազգու թյամբ հայ անձը:

Առանց սույն հոդվածի առաջին մասի 1ին, 2րդ և 3րդ կետերով, ինչպես նաև երկրորդ 
մասով սահմանված պահանջների պահպանման` հայաստանի հանրապետության 
քաղա քա ցիություն կարող է շնորհվել հայաստանի հանրապետությանը բացառիկ 
ծառա յու թյուններ մատուցած անձանց: ...

Հոդված 13.1  
Երկքաղաքացիություն
Երկքաղաքացի է համարվում այն անձը, որն ունի մեկից ավելի պետությունների 

քաղաքացիություն:
հայաստանի հանրապետության երկքաղաքացի է համարվում այն անձը, որը հա

յաս տանի հանրապետության քաղաքացիությունից բացի, ունի նաև այլ պետության 
(երկր ների) քաղաքացիություն:

հայաստանի հանրապետության երկքաղաքացին հայաստանի հանրապետության 
համար ճանաչվում է միայն որպես հայաստանի հանրապետության քաղաքացի: 
Սույն նորմը տարածվում է նաև 1995 թվականի հունվարի մեկից հետո, առանց 
սահմանված կարգի հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս 
գալու, այլ պե տության քաղա քա ցիություն ընդունած կամ ստացած, ինչպես նաև 
հայաստանի հանրապետության քաղա քացիությունից միակողմանի հրաժարված 
հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների վրա:

հայաստանի հանրապետության երկքաղաքացին ունի հայաստանի հանրա
պետու  թյան քաղաքացու համար նախատեսված բոլոր իրավունքները և կրում է 
հայաստանի հանրապետության քաղաքացու համար նախատեսված բոլոր պար
տականություններն ու պատասխանատվությունը, բացառությամբ հայաստանի 
հանրա պետության միջազ գային պայմանագրերով կամ օրենքով նախատեսված 
դեպքերի:

Հոդված 16
Երեխայի քաղաքացիությունը ծնողների կողմից Հայաստանի Հանրապետու-

թյան քաղաքացիություն ձեռք բերելու դեպքում
հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած ծնողների 

երեխան ձեռք է բերում հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն:
Եթե հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն է ձեռք բերում ծնող

ներից մեկը, իսկ մյուսն օտարերկրյա քաղաքացի է կամ քաղաքացիություն չունե
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ցող անձ, ապա նրանց երեխան ձեռք է բերում հայաստանի հանրապետության 
քաղաքացիություն, եթե առկա է ծնողների գրավոր համաձայնությունը, կամ եթե 
երեխան բնակվում է հայաստանի հանրա պետությունում, և առկա է հայաստանի 
հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող ծնողի համաձայնությունը: 

հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած օտարերկրյա 
քաղա քացիների երեխան, անկախ այլ պետության քաղաքացիություն ունենալու 
հանգամանքից, ձեռք է բերում հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն՝ 
հայաս տանի հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, հայաստանի 
հանրա պե տության քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար ներկայացված 
դիմումի հիման վրա:

Սույն հոդվածի 13րդ մասերով նախատեսված դեպքերում՝ 1418 տարեկան 
երեխան հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար 
տալիս է գրավոր համաձայնություն:  

Հոդված 17
Երեխայի քաղաքացիությունը ծնողների կողմից Հայաստանի Հանրապետու-

թյան քաղաքացիությունը կորցնելու դեպքում
հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունը կորցրած ծնողների երեխան 

կորցնում է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունը, եթե նա ձեռք է 
բերում այլ պետության քաղաքացիություն:

Եթե ծնողներից մեկը կորցրել է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիու
թյունը, իսկ մյուսը հայաստանի հանրապետության քաղաքացի է, ապա նրանց 
երեխան կորց նում է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունը, եթե 
առկա է ծնողների հա մաձայ նու թյունը, կամ եթե երեխան բնակվում է հայաստանի 
հանրապետությունից դուրս, և առկա է հայաստանի հանրապետության քաղաքացի 
հանդիսացող ծնողի հա մաձայնությունը:

Սույն հոդվածի 1–ին և 2–րդ մասերով նախատեսված դեպքերում՝ 14–18 տարեկան 
երեխան կորցնում է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունը իր 
գրավոր համաձայ նու թյան առկայության դեպքում, եթե չունի պետության հանդեպ 
չկատարված՝ «Զինա պար տու թյան մասին» հայաստանի հանրապետության օրենքով 
նախատեսված պարտա վո րու թյուններ: 

Հոդված 20
Երեխայի քաղաքացիությունը, որի ծնողները հայտնի չեն 
 հայաստանի հանրապետությունում գտնվող երեխան, որի ծնողներն անհայտ են, 

հայաստանի հանրապետության քաղաքացի է: Ծնողներից մեկի կամ խնամակալի 
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գտնվելու դեպքում երեխայի քաղաքացիությունը կարող է փոխվել սույն օրենքին 
համապատասխան: 

Հոդված 23
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցումը
 հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցվում է`
1) հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու դեպքում. 
2)  կեղծ փաստաթղթերի կամ կեղծ տվյալների հիման վրա քաղաքացիություն 

ձեռք բերելու դեպքում.
3)  հայաստանի հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված 

հիմքերով: 

Հոդված 24
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելը 
հայաստանի հանրապետության 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացի 

իրա վունք ունի փոխել քաղաքացիությունը` դուրս գալ հայաստանի հանրապետության 
քա ղա քա ցիությունից և ձեռք բերել այլ պետության քաղաքացիություն: 

հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալու մասին 
քաղաքացու դիմումը մերժվում է, եթե` 

1) նրա նկատմամբ հարուցված է քրեական հետապնդում. 
2)  նրա նկատմամբ կա դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած և կատարման 

ենթակա դատավճիռ կամ վճիռ. 
3)  հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունից նրա դուրս գալը հակա

սում է հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության շա հերին. 
4) նա ունի պետության հանդեպ չկատարված պարտավորություններ: 
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Դաս 12 

ԱԿՏԻՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻ

«Ակտիվ քաղաքացի» հասկացությունը

Ակտիվ քաղա քա ցին հիմ նա կա նում առնչ վում է անհա
տի ներգ րավ վա ծու թյա նը հասա րա կու թյան քաղա քական 
կյան քին: Ակտիվ քաղա քա ցի ու թյու նը ժողովր դա վա րա
կան հասա րա կու թյան կառուց ման կարև որ հիմ քե րից է:  

Ակտիվ քաղաքացիությունը կարելի է դիտարկել 
միջազգային, տվյալ երկրի և համայնքի մակարդակներով:  
Փորձենք դիտարկել համայնքային մակարդակը: 

Ակտիվ քաղա քա ցին գոր ծո ղու թյուն ներ է նախա
ձեռ նում իր համայն քը բարե լավե լու, այն տեղ դրա կան 
փոփո խու թյուն ներ կատա րե լու նպա տա կով: Նա  զար
գաց նում է գիտե լիք նե րը, կարո ղու թյուն ներն ու հմտու
թյուն նե րը` համայն քում կյան քի որա կի բարե լավ մանն 
ուղղ ված որո շում ներ կայաց նե լու համար: 

Դիտար կենք ակտիվ քաղա քա ցի ու թյու նը դպրո ցում: 
Որպես սովո րող քաղա քա ցի՝ դուք ունեք որո շա կի իրա
վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ: Դպրո ցա կան կյան
քը նույն պես շատ հնա րա վո րու թյուն ներ է տալիս ակտիվ 
քաղա քա ցի դառ նա լու համար: Դրան ցից են աշա կեր տա
կան խորհր դում հան դես գալը, դասա րա նի ավագ լինե
լը, համայն քա յին հիմ նախն դիր նե րի ուսում նա սիր մա նը 
կամ հան րօ գուտ աշխա տանք նե րին մաս նակ ցե լը: Դուք 
կարող եք ստեղ ծել համա խոհ սովո րող նե րի խումբ, և 
խմբով դրա կան փոփո խու թյուն ներ բերել ձեր դպրո ցում 
կամ համայն քում` համայն քի կարիք նե րի գնա հատ ման և 
դրան համա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի մշակ ման 
ու իրա կա նաց ման միջոցով:  

Ակտիվ քաղաքացուն բնորոշող հատկանիշներ

Քաղաքացիական ակտիվության մակարդակներ և 
հատկանիշներ

Ակտիվ քաղա քա ցին կարող է ներգ րավ վել հասա
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րա կա կան կառույց նե րում, շահագր գիռ խմբե րում, ինչ պես 
նաև հասա րա կա կան–քաղա քա կան կազ մա կեր պու թյու նում: 
Միջազ գա յին մակար դա կում ակտիվ քաղա քա ցին ներգ
րավ ված է մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը, 
կայուն զար գաց ման ու արդար առևտ րի տարած մա նը, 
ինչ պես նաև խաղա ղու թյան համար, տեռո րիզ մի, թրա
ֆի քին գի, ստր կու թյան, թմրա մո լու թյան, խտրա կա նու
թյան, աղքա տու թյան և այլ համընդ հանուր աղետ նե րի 
դեմ պայ քարին:    

Ակտիվ քաղա քա ցի և լավ քաղա քա ցի հաս կա ցու թյուն
նե րը տար բեր վում են: Լավ քաղա քա ցին հետև ում է օրեն
քի գերա կա յու թյա նը և դրսև ո րում  որո շա կի դրա կան 
վար քա գիծ հասա րա կու թյան մեջ: Շատ հաճախ այդ պի
սի քաղա քա ցուն կոչում են «պասի վ» քաղա քա ցի, քանի 
որ նա իրա կա նաց նում է իր իրա վունք նե րը և պար տա
կա նու թյուն նե րը, սակայն անհա տա պես ներգ րավ ված չէ 
հան րա յին կյան քի կառուց մանն ու զար գաց մանը: 

Դրան հակառակ՝ ակտիվ քաղաքացին «մար տա
հրա վերներ» է նետում գործող քաղա քա  կանությանն ու 
կար գերին և ժողովրդավարական եղանակներով ու 
ձգտում հասարակական փոփոխությունների միջոցով 

Ակտի վիստ նե րի 
քայ լեր թը Հան րա
պե տու թյան հրա
պա րա կում 
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բարելավելու հանրային կյանքը: Այդ եղանակները բա
ցառում են բռնի ուժի կիրառումը կամ հակաօրինական 
որևէ գործողություն:  

Ակտիվ քաղա քա ցին առաջ նորդ վում է ժողովր դա վա
րու թյան արժեք նե րով և սկզբունք նե րով և ձգտում է ապրել 
դրան ցով: Դրանք իրենց մեջ ներա ռում են արդա րու թյու
նը, օրեն քի գերա կա յու թյու նը, հան դուր ժո ղա կա նու թյան 
սկզբունք նե րով առաջ  նորդ վե լը, սեփա կան տեսա կե
տը պաշտ պա նե լու խիզա խու թյուն ունե նա լը, ուրիշ նե րի 
կար ծիք նե րը լսե լը, այլ մարդ կանց հետ համա գոր ծակ
ցու թյան սկզբունք ներով աշխա տե լը և այլն:  

Ակտիվ քաղա քա ցի դառ նա լու համար անձը ձեռք է 
բերում գիտե լիք ներ իր ազգի, երկ րի պատ մու թյան, մշա
կույ թի և ավան դույթ նե րի մասին: Նա հետաքրքր ված է 
նաև տարա ծաշր ջա նում և աշխար հում տեղի ունե ցող 
գոր ծըն թաց նե րով և ուսում նա սի րում է դրանք: Ակտիվ 
քաղա քա ցին հայ րե նա սեր է, հոգ է տանում իր ընտա նի քի 
և համայն քի բարե կե ցու թյան համար, կրում է պատաս
խա նատ վու թյուն: Նա անընդ հատ փոր ձում է բարե լա
վել իր անձ նա կան և հան րա յին կյան քը` քաղա քա ցի ա
կան գիտե լիք նե րի, կարո ղու թյուն նե րի ու հմտու թյուն
նե րի զար գաց ման, փոխա դարձ հար գան քի, իմաս տա լից 
ներգ րավ ման և նվիր վա ծու թյան միջոցով:

Ակտիվ քաղաքացիությունը մարդու քաղաքացիական 
գրագիտության ցուցիչն է: Ուստի քաղաքացին ձգտում է 
տիրապետելու երկրի  օրենսդրության և իրավական 
համակարգի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներին, 
սովորել դրանք առօրյա կյանքում  կիրառելու արդյու
նավետ եղանակները:

Նա կամավոր հիմունքներով ներգրավված է համայն
քային կյանքում կամ օժան դա կում է իշխանության 
մարմիների արդյունավետ գործունեությանը: Այդ նպա
տակով ակտիվ քաղա քացին տարբեր աղբյուրներից 
համայնքային հիմնա խնդիր ների վերա բեր յալ տեղեկու
թյուններ է հավաքում, վերլուծում, համադրում և արժևո
րում` հիմնավոր կարծիք կազմելու և ճիշտ որոշում կա
յացնելու նպատակով: 
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Այդ եղա նա կով նա ձգտում է հաս կա նա լու, թե իր 
կյան քին առնչ վող հիմ նա խնդիր նե րի ուղ ղու թյամբ իշ
խա նու թյան մար մին նե րը ինչ պի սի հան րա յին քաղա
քա կա նու թյուն են վարում, և փոր ձում որևէ կերպ ազդել 
այդ քաղա քա կա նու թյան մշակ մանն և իրա կա նաց մա նը: 
Նա գիտակ ցում է հան րա յին քաղա քա կա նու թյանն առնչ
վող որո շում նե րի կայաց ման գոր ծըն թա ցում  իր մաս նակ
ցու թյան կարև ո րու թյունը: 

Անարդարության և անհավասարության դեմ պայքարը 
ակտիվ քաղաքացու առանց քային հատկանիշներից 
է: Ուստի շատ կարևոր է ընկալել, թե ինչպես են 
մեր գործողություններն ազդում մեր շրջապատի 
մարդկանց կյանքի վրա և ինչպես կարող ենք փոխել 
այն: Ուրիշներին, նրանց մտածելակերպը հասկանալու 
կարողությունը հնա րա  վո րություն է տալիս ավելի 
զգայուն լինել նրանց հանդեպ և խուսափել կարծ
րա տիպերից: Ավելին՝ մենք պետք է կարողանանք 
զարգացնել հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես 
նաև որոշակի հատկանիշներով մե զանից տարբերվող 
մարդկանց հասարակության, հա մայն քի մեջ ներառելու 
փորձա ռու թյունը: 
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Ակտիվ քաղաքացին կամավոր ներդրում է ունենում 
համայնքի զարգացմանը` որոշ մարդիկ ժամանակ են 
տրամադրում բարեգործության համար, մյուսները 
սնունդ և հագուստ են տրամադրում անտուններին, 
երրորդները խնամում են ծերերին և հաշ մանդամներին: 
Նրանք բոլորը տրամադրում են իրենց ժամանակը և 
եռանդը ուրիշ ներին աջակցելու նպատակով` առանց 
վարձատրության ակնկալիքի:  Այդ ամենի արդյունքում, 
սակայն, մենք ձեռք ենք բերում նոր արժեքավոր փորձ, 
հանդիպում ենք հետաքրքիր մարդկանց, սովորում ենք 
նոր հմտություններ և ավելի սերտորեն կապվում մեր 
համայնքի հետ: 

Վերջապես, ակտիվ քաղաքացիությունը տեղի է 
ունե նում օրինակ ծառայելու միջոցով: Մարդիկ, ովքեր 
դրական օրինակ են տալիս, ոգեշնչում են մյուսներին 
և նրանց մղում հանրային բարիք գործելու: Իսկ սա 
նշանակում է, որ ակտիվ քաղաքացին ոչ թե պաշտոն է, 
այլ պարտականություն` ինչպես գործել և ինչ անել:   

Ընթերցե՛ք ակտիվ քաղաքացուն բնորոշող հատկանիշները, քննարկե՛ք խմբով 
և պատասխանե՛ք հետևյալ իրավիճակային հարցերին.

Ներկայացրե՛ք իրավիճակ, որտեղ՝
•  դուք կարող եք մասնակցություն ունենալ որպես ակտիվ քաղաքացի, 
• ձեր մասնակցությունը պասիվ է:
Տվյալ իրավիճակում՝
• ինչի՞ վրա կարող եք ազդել ինքներդ,
• ի՞նչ կարող եք անել̀  ուրիշներին համոզելով,
• ի՞նչը չեք կարող փոխել:

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ինչպե՞ս են մարդիկ դրական ներդրում ունենում իրենց համայնքի, երկրի
կամաշխարհիզարգացմանը:

2. Ի՞նչեղանակներովենմարդիկօժանդակումմյուսներին,ովքերդրակարիքն
ունեն: 

3. Ի՞նչեքդուքզգումուրիշներինաջակցությունցուցաբերելիս:

4. Երբևէմտորե՞լեք,թեինչպեսենուրիշներըվերաբերվումձերխնդիրներին:
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Դաս 13 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլորն էլ կարող են լինել հրաշալի ... քանի որ ամեն մեկը կարող է 
ծառայել (հասարակությանը): Պարտադիր չէ, որ դուք համալսա
րանական կրթություն ունենաք, որպեսզի ծառայեք: Անհրաժեշտ 
է միայն շնորհով լի սիրտ և սիրով լեցուն հոգի:

Մարտին Լյութեր Քինգ

Մասնակցություն

Ակտիվ քաղա քա ցու կարև որ հատ կա նիշ նե րից է մաս
նակ ցու թյու նը: Իսկ ի՞նչ է իրե նից ներ կա յաց նում այն: 
Քաղա քա ցի ա կան ներգ րավ վա ծու թյուն, մաս նակ ցու թյուն 
ունե նալ նշա նա կում է դրա կան փոփո խու թյուն ներ և 
բարե կե ցու թյուն բերել համայն քի կյան քում: Այն ներա
ռում է նաև այդ փոփո խու թյան համար անհ րա ժեշտ 
գիտե լիք նե րի, հմտու թյուն նե րի, արժեք նե րի զար գա
ցում: Հասա րա կա կան, համայն քա յին կյան քի մաս նակ
ցու թյան օրի նակ ներ են՝
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•  քվեարկությանը, թեկնածուների քարոզարշավին 
մասնակցելը, 

•  համայնքային հարցերի քննարկմանը, կազմա
կերպ մանը և զարգացմանը մասնակցելը, 

• տեղեկատվության պատրաստելը և տարածելը, 
• բնապահպանական հարցերով զբաղվելը, 
• մարդասիրությամբ, բարեգործությամբ զբաղվելը, 
•  հասարակական կազմակերպություններում ներ

գրավ վելը, 
•  հանրային լսումներին մասնակցելը, կարծիք ար

տահայտելը, 
•  կամավորական, հանրօգուտ աշխատանքներին 

մաս  նակցելը,
•  խաղաղ ցույցերի, երթերի և բողոքի այլ միջոցա

ռում ներին մասնակցելը,
• հանրային քաղաքականության մշտադիտարկումը,
• ցանցային համագործակցության խթանումը,
•  կրթության և իրազեկման որակի բարձրացմանը 

նպաստելը:
Այսպիսով՝ քաղա քա ցի ա կան մաս նակ ցու թյունն առնչ

վում է մար դու անհա տական որոշ մա նը. մաս նակ ցել 
համայն քա յին կյան քի բարե լավ մա նը, թե լինել պասիվ 
քաղա քա ցի: Ներգ րավ ման ժամա նակ անձից պահանջ
վում է քաղա քա ցիա կան հմտու թյուն նե րի և կարո ղու
թյուն նե րի զար գա ցում: Մաս նակ ցու թյան ժամա նակ 
պետք է խոր հել այն մասին, թե ինչ պես պետք է համա
գոր ծակ ցեն իշխա նու թյան մար մին նե րը, հասա րա կու
թյու նը և քաղա քա ցի նե րը` նպաս տե լով համայն քի և երկ
րի զար գացմանը:

Բաժանվե՛ք խմբերի և ձեր համադասարանցիների հետ 
քննարկե՛ք. 

•  Վերևում ներկայացված ձևերից որո՞նց եք մասնակ
ցու թյուն ունեցել: Արդյոք կարևո՞ր է նմանատիպ միջո
ցառումներին մասնակցելը:

•  Ինչպիսի՞ մասնակցության ձևեր գիտեք, որոնք թվարկ
ված չեն վերը բերված ցանկում:



88

Մասնակցությունը դպրոցում 
քաղաքացիական մասնակցությունը սկսվում է դպրոցից: դպրոցում բազմաթիվ հիմ

նա խնդիրներ կան, որոնց մենք առնչվում ենք ուսումնառության ընթացքում: դրանցից 
են, օրինակ՝ ձանձրալի դասերը, ոչ որակյալ սննդի մատակարարումը, սովո րողի գնա
հատման արդարացի լինելու խնդիրը: Փորձենք պարզել, թե ինչպես կարող եք մաս
նակցություն ունենալ այդ հիմնախնդիրների լուծմանը: 

Գործնական աշխատանք 1.

Տետրումկատարե՛քհամապատասխանեցում`յուրաքանչյուրիրավիճակիհա
մար նշելով խնդրի, ձեր կարծիքով, լավագույն լուծումը: 

Իրավիճակ Խնդիրը հասցեագրող քայլ

1.  Դուք նկա տել եք, որ դպրո ցում կան աշա-
կերտ ներ, ովքեր թերսն վում են, և գիտեք 
մարդ կանց, ովքեր սնուն դը փչաց նում կամ 
թափում են: 

2. Դպրոցի տարածքում աղբ է կուտակվում: 
3.  Անվա սայ լակ նե րով սովո րող նե րը հնա րա-

վո րու թյուն չու նեն բարձ րա նա լու դպրո ցի 
բարձր հար կե րը: Արդյոք դա արդա՞ր է: 

4.  Դպրոցը ֆուտբոլի թիմի պահպանման 
համար միջոցներ չունի և պետք է փակվի: 
Սակայն դուք շատ եք սիրում ֆուտբոլ խաղալ: 

5.  Սովո րող նե րի անկարգ վար քա գի ծը դասա-
մի ջոց նե րի ժամանակ:

6.  Ձեր դպրո ցի հան դի պա կաց փողո ցը բավա-
կա նին վտան գա վոր է արագ երթևե կու թյան 
պատ ճա ռով: Երթև ե կու թյան արա գու թյունն 
այն տեղ պետք է հնա րա վո րինս նվա զեցնել:

Ա.  Դիմե՛ք ոստի կա նու թյա նը և քաղա քա-
պետա րա նին անվ տանգ երթև ե կու թյան 
նոր կարգ մշա կե լու համար: 

Բ.  Կազ մա կեր պե՛ք դպրո ցա կան միջո ցա ռում` 
ծրագ րում ներա ռե լով սովո րող նե րի կող-
մից արված նկար նե րի և պատ րաս տած 
առար կա նե րի վաճառք ու դրա մա հավաք: 

Գ. Կազմակերպե՛ք շաբաթօրյակներ:
Դ.  Կազմակերպե՛ք «Սնունդ կարիքավոր նե-

րին» շարժումը և դիմեք հա մայնքի ձեռ -
նարկություններին օժանդա կու թյան համար: 

Ե.  Նամակ գրե՛ք վարչապետին` միջոց ներ 
հատկացնել դպրոցում վերելակ կա ռու-
ցելու նպատակով:

Զ.  Առաջարկե՛ք դպրոցի ղեկավարու թյանը 
վերանայել սովորողների վար քագծի կա-
նոնները:
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Գործնական աշխատանք 2

Դիտարկե՛քձերդասարանիկողմիցբացահայտվածդպրոցականխնդիրները,
որոնք գրված են գրատախտակին, և ընտրե՛ք դրանցից ձեզ համար առավել
կարևորերկուսը:Այդհիմնախնդիրներըլրացրե՛քձերտետրում`ներքևումբերված
աղ յուսակի ձախ սյունակում: Իսկ աջ սյունակում լրացրե՛ք մեկ գործողություն 
յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար: 

Դպրոցում առկա հիմնախնդիրներ Այդ խնդիրները հասցեագրող քայլեր

Այժմ ընտրե՛ք երկու հիմնախնդիրներից մեկը և մշակե՛ք դրա լուծման համար
գործողություններիքայլաշար:Տետրումլրացրե՛քհետևյալգծապատկերը.

1. Նշե՛քհիմնախնդիրը:

____________________________________________________________________

Նշե՛քերկուպատճառ,որոնցհամարդուքընտրեցիքայսհիմնախնդիր:

1. _______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

Նշե՛ք,թեինչպեսկլավանադպրոցիառօրյան,եթեձերկողմիցընտրվածհիմնա
խնդիրը լուծվի:

______________________________ _________________________________

________________________________________________________________

Նշե՛ք հիմնախնդրիառաջացման երկուպատճառ (օրինակ, եթե դուք ընտրել
եք դպրոցի ճաշարանում ոչ որակյալ սննդի մատակարարումը, ապա այդպիսի
պատճառներկարողենլինել՝

ա.սննդիոչպատշաճվերահսկողությունը,

բ.էժանսննդիբարձրպահանջարկը):

ա. _____________________________ _________________________________

բ. ______________________________________________________________
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Նշե՛ք այն քայլերը, որոնք դուք կնախաձեռնեք խնդիրը լուծելու  համար
(օրինակ՝ ոչ որակյալ սննդի մատակարարման դեպքում դուք կարող եք դիմել
տնօրենին՝մշակելուդպրոցառողջսնունդմատակարելուկանոններևառաջարկել
սովորողներին ևս ներառելու այդ կանոնների մշակման գործընթացում):

Գծապատկերը լրացնելուց հետո նախապատրաստվե՛ք այն ներկայացնել համա դա
սարան ցիներին` օգտվելով հետևյալ ձևաթղթից.

Այսօրձեզցանկանումեմներկայացնել_____________________________________

___________________________________________________________ հիմնախնդիրը:

Այսխնդիրնինձհամարկարևորէ,քանիոր_________________________________

___________________________________________________________________________:

Այնկարևորէմյուսներիհամար,որովհետև__________________________________

____________________________________________________________________________:

Եթեմենքկարողանանքլուծելայսխնդիրը,կյանքըդպրոցումկլավանա,քանի

որ _________________________________________________________________________:

Խնդրիառաջացմանպատճառներնեն_____________________________________

_________________________________________________________________________:

Խնդիրըլուծելուհամարանհրաժեշտէկատարել____________________________

___________________________________________________________________________:

Շնորհակալություն _______________________________________________________ 

համար:

Հուսով եմ, որ դուք կմիանաք ______________________________________________

_____________________________________________________ խնդիրը լուծելու համար:

Փորձե՛քձերներկայացմանժամանակհիմնավորումներկատարել:
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Առաջնորդությունը և սոցիալական 
փոփոխությունները

Ընթերցե՛ք առաջնորդության հետևյալ երեք սահ մա
նումները և ներկայացրե՛ք մեկ միասնական սահմանում.

•  Առաջնորդությունը սոցիալական ազդեցության 
գործընթաց է, որում անձը նախապես կարողանում 
է ստանալ մյուսների օգնությունն ու աջակցությունը` 
որոշակի խնդիրների իրագործման հարցում:

•  Առաջնորդությունը համոզելու կամ օրինակ ծա
ռա յելու գործընթաց է, որի միջոցով առաջնորդն 
ազդում է խմբի վրա` իր կամ խմբի կողմից դրված 
խնդիրների իրականացման համար:

•  Առաջնորդությունը գործընթաց է, որի շնորհիվ 
խմբի մեկ կամ մի քանի անդամներ խմբին մղում են 
որոշակի գործողությունների և առաջնորդում նրանց:

Առաջնորդությունը տարբեր մարդկանց կողմից 
մեկնաբանվում է տարբեր կերպ: Սակայն գոյություն ունի 
առաջնորդության կազմակերպման որոշակի քայլեր, որոնք 
բնութագրում են այն որպես հասարակական գործընթաց, 
որի ժամանակ տեղի է ունենում հաղոր դակցություն, 
տեղեկությունների հավաքում, հնարավոր տարբերակ ների 
վերաբերյալ խորհուրդների ու առա ջարկների ստացում ու 
քննարկում և, վերջապես, որոշ ման կայացում: 

Ի
ն

քն
ա

գ
ն

ա
հ

ա
տ

ա
կ

ա
ն

Ժամանակ

Նվազագույնի
հասցնել

Ընկճվածություն

Հավանություն

Փորձարկում

Յուրացում

Իմաստի 
ընկալում

Շփոթմունք



92

Առաջնորդության փոփոխության փուլերը

1. Շփոթմունք — երբ լսելով հնարավոր փոփոխության 
մասին մարդիկ շփոթվում են և, չհավատալով փոփո
խությանը, մտածում, որ ոչինչ չարժե անել:

2. Նվազագույնի հասցնել — երբ փոփոխության էու
թյունը պարզվում է, մարդիկ փորձում են մասնակցել 
դրան և հավատալ, որ այն իրենց չի վնասի:

3. Ընկճվածություն — երբ փոփոխությունների ըն
թաց քը մարդկանց չի բավարարում, նրանք դառնում 
են ավելի անվստահ, բայց ջանում են հարմարվել 
իրավիճակին:

4. Հավանություն — երբ մարդիկ հավանություն են 
տալիս փոփոխություններին, բայց դեռևս վախ են զգում 
իրենց ապագայի համար: 

5. Փորձարկում — երբ սկսվում է մարդկանց շփումը 
փոփոխության հետ, որի ընթացքում նրանք հարցեր են 
առաջ քաշում` տեսնելու, թե ինչպես կարող են աշխատել 
նոր միջավայրում:

6. Իմաստի ընկալում — երբ մարդիկ աշխատում են 
փոփոխված պայմաններում՝ փորձելով հասկանալ դրա 
ազդեցությունն իրենց վրա:

7. Յուրացում — երբ փոփոխությունն ընկալվել և 
յուրացվել է, իսկ անհատի ինքնավստահությունը` վերա
կանգնվել: 
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Փոփո խու թյուն նե րը հասա րա կու թյան ներ սում չեն 
կարող տեղի ունե նալ ինք նին. դրանք ունե նում են 
առաջ նորդ ներ և մաս նա կից ներ, նախա ձեռ նող ներ և 
իրա կա նաց նող ներ: Դրա համար մար դիկ պետք է միա
նան խմբե րին, կազ մա կեր պու թյուն նե րին ու գոյու թյուն 
ունե ցող ցան ցե րին կամ էլ ստեղ ծեն նորե րը` հաշ վի 
առնե լով հասա րա կա կան փոփո խու թյուն նե րի վերոն
շյալ փուլերը: 

Գործնական աշխատանք 3

Բաժանվե՛ք խմբերի, ընտրե՛ք հասարակական փոփոխության որևէ օրինակ
(ջրի, լույսի, հեռախոսավարձի նոր սակագներ, ընդունելության քննությունների 
նոր կարգ, աշակերտի առաջադիմության գնահատման նոր համակարգ և այլն) 
յուրաքանչյուր խմբի համար: Խմբերում քննարկե՛ք և վերլուծե՛ք առաջնորդության 
փոփոխություններիյոթփուլերըհասարակությանկամհամայնքիներսում:Այնու
հետև քննարկումներիարդյունքների վերաբերյալ զեկուցե՛ք համադասարանցի
ներին`խմբերիներկայացուցիչներիմիջոցով:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Մասնակցություննիրավո՞ւնքէ,թե՞պարտականություն:

2. Ինչպե՞սեքգնահատումձերևձերհամադասարանցիներիմասնակցությունը
դպրոցիևհամայնքիխնդիրներին:

3. Որո՞նքենառաջնորդությանփոփոխությանփուլերը:

4. Ո՞րնէանհատիևհասարակությանդերըփոփոխությանժամանակ:

5. Ինչպիսի՞առնչությունունենմասնակցություննուառաջնորդությունը:
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Դաս 14-15 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ: ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐպՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Քաղաքացիական 
հասարակություն» հասկացությունը

Քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը 
կապված է եղել օրենքի և իրա վունքի գերակայության, 
իրավական պետության հաստատման հետ: 

Քաղա քացիական հասարակություն հասկացությունը, 
քաղաքացիական հասա րակության մասին հայեցա
կարգի մշակումը առաջին հերթին կապվում է նոր 
ժամա նակների գերմանացի մտածողներ Ի. Կանտի և 
Գ. Հեգելի հետ: Քաղա քա ցիական հասարակության ժա
մա նակակից ըմբռնումը թույլ է տալիս առանձ նաց նել 
այդ հասկացությանը բնորոշ մի շարք հատկանիշներ: 
Համառոտ անդրա դառնանք դրանցից մի քանիսին:

Քաղա քա ցի ա կան հասա րա կու թյու նը ազատ ան
հատ ների միա վո րում է: Ազա տու թյունն այս դեպ քում 
առն վազն երկու հիմ նա կան ուղ ղու թյուն է ենթադրում. 

Տնտե սա կան առու մով դա նշա նա կում է, որ յու րա
քանչ յուր անհատ կարող է սեփա կա նա տեր լինել: Սե
փակա նու թյուն ունե նա լը կամ սեփա կա նու թյուն ունե նա լու 
իրա վուն քը, հնա րա վո րու թյու նը քաղա քա ցիա կան հասա
րա կու թյան մեջ մար դու ազա տու թյան հիմ նական երաշ
խիք նե րից մեկն է:

Քաղա քա կան առու մով դա նշա նա կում է, որ երկ
րի քաղա քա ցի նե րը կարող են անդա մակ ցել քաղա քա
կան կու սակ ցու թյուն նե րի և միա վո րում նե րի, մաս նակ
ցել պետա կան իշխա նու թյան և տեղա կան մար մին նե

ԳԼՈՒԽ  4 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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րի ընտ րու թյուն նե րին: Քաղա քա ցինե րի ազա տու թյան 
ապա հով ման կարև որ նախա պայ ման է նաև դատա կան 
ու վար չա կան գոր ծա ռույթ նե րի օրենսդ րա կան կար գա
վո րու մը:

Քաղա քա ցի ա կան հասա րա կու թյու նը բաց հասա րա
կու թյուն է: Դա նշա նա կում է, որ այն «երկա թե վարա
գույ րո վե չի առանձ նաց ված մյուս նե րից, հակ վա ծու թյուն 
է դրսև ո րում դեպի համընդ հա նուր, համա մարդ կա յին 
արժեք ներն ու իդե ալ նե րը:

Քաղա քա ցի ա կան հասա րա կու թյու նը բազ մա կար
ծու թյան համա կարգ է: Բազ մա կար ծու թյունն այս տեղ 
ենթադ րում է հան րա յին ձևե րի ու ինս տի տուտ ների 
(կառույց նե րի, հաս տա տու թյուն նե րի, միա վո րում ների, 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի) բազ մազա նու թյուն: Այդ պայ
մա նի առկա յու թյան դեպ քում ցան կա ցած անհատ, 
քաղա քացի ա կան հասա րա կու թյան յու րա քան չյուր ան
դամ կարող է այս կամ այն կերպ մաս նա կից դառ նալ 
արհես տակ ցա կան միու թյուն նե րի, մաս նա գի տա կան ըն
կե րա կցու թյուն նե րի (ասո ցի ա ցի ա նե րի), կանանց կազ
մա կեր պու թյուն նե րի, բարե գոր ծա կան միու թյուն նե րի, 
քաղա քա ցի ա կան և բնա պահ պա նա կան շար ժում նե րի, 
հավատ քի (դավա նան քի) վրա հիմն ված կազ մա կեր պու
թյուն նե րի, կամա վո րա կան խմբե րի և այլն: 

Կարև որ է, սակայն, ոչ միայն և ոչ այն քան այդ կազ
մա կեր պու թյուն նե րի գոյու թյու նը, որքան այն, որ մար
դը, քաղա քա ցին, ցան կա ցած անհատ անդա մակ ցի կամ 
որևէ կերպ մաս նա կից դառ նա դրանց աշխա տան քին 
կամա վոր կեր պով: Պետա կան իշխա նու թյան մար մին
նե րը, ցան կա ցած անհատ, քաղա քա կան կամ կրո նա կան 
որևէ կազ մա կեր պու թյուն, տեղա կան կամ միջազ գա յին 
որևէ կառույց չպետք է մար դուն ուղ ղոր դի, առա վել ևսª 
արգե լի մաս նակ ցե լու այս կամ այն կազ մա կեր պու թյան 
աշխա տանքին:

Քաղաքացիական հասարակությունը, այսպիսով, 
կամավոր քաղաքացիական ու հասարակական կազ
մակերպությունների և կառույցների միասնություն է, որը 
ձևավորում է տվյալ հանրության գործունեության հիմքը: 
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Այն վերաբերում է կամավոր խմբային գործառույթների 
ոլորտին՝ համատեղ հետաքրքրությունների, նպա տակ
ների և  արժեքների շուրջ:

Եվ վերջապես, քաղաքացիական հասարակությունը 
իրավական ժողովրդա վարական հասարակություն է, որ
տեղ մշտապես հարգվում են մարդու իրավունք ներն ու 
հիմնարար ազատությունները: Կարելի է նույնիսկ ասել, 
որ իրավական պետու թյունն ինքը քաղաքացիական 
հասարակության զարգացման արդյունք է: 

Տեղեկատու նյութ
հասարակական կազմակերպությունը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող և 

ստացված շահույթը մասնակիցների միջև չբաշխող (ոչ առևտրային) կազմակերպության՝ 
հասա րակական միավորման տեսակ է, որում իրենց շահերի ընդհանրության հիման վրա, 
օրենքով սահմանված կարգով, միավորվել են ֆիզիկական անձինք՝ հայաստանի հանրա
պետության քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող 
անձինք՝ իրենց ոչ կրոնական, հոգևոր կամ ոչ նյութական այլ պահանջմունքները բավա
րարելու, իրենց և այլոց իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու, հասարակությանը, 
նրա առանձին խմբերին նյութական և ոչ նյութական աջակցություն ապահովելու, 
հանրօգուտ այլ գործունեություն իրականացնելու նպատակներով: 

մարդու՝ միավորումներ կազմելու իրավունքը ներառում է այլոց հետ ազատորեն միավորում 
ստեղծելու, նրան անդամագրվելու (մասնակցելու), նրա գործունեությանը մասնակցելու և 
անդամությունից (մասնակցությունից) անարգել դուրս գալու իրավունքը՝ անկախ ազգությու
նից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, 
սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից և քաղաքա ցիությունից: Այս 
իրավունքն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով կարող է սահմանափակվել զինված 
ուժերում և իրավապահ մարմիններում ծառայողների նկատմամբ: 

Միավորումներին անդամակցելու 
երեխայի իրավունքը

Յու րա քան չյուր երե խա ունի քաղա քա ցի նե րի միա վո րում
նե րին, այդ թվում` հասա րա կա կան, ման կա պա տա նե կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րին անդա մակ ցե լու, խաղաղ հավաք նե րին 
մաս նակ ցե լու իրա վունք:

 «Երեխաների իրավունքների մասին» 
ՀՀ օրենք, հոդված 21
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Գործնական աշխատանք 1

Ստորևներկայացված օրինակինմանությամբ կազմե՛ք ձեր կողմից ընտրված
որևէհասարակականկազմակերպությաննպատակըևխնդիրները:Աշխատանքը
կատարելիս կարող եք օգտվել լրացուցիչ, այդ թվում՝ էլեկտրոնային աղբյուրներից:

Հայաստանի սպառողների ազգային ասոցիացիա

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սպառողների ազգային ասոցիացիան, առաջնորդվելով «Սպառողների իրա վունք

ների պաշտպանության մասին» հհ օրենքով և ասոցիացիայի  կանոնա դրությամբ, 
առաքելություն ունի՝

 պաշտպանել սպառողների իրավունքները տնտեսության բոլոր ոլորտներում,
 ներկայացնել սպառողների շահերը պետական կառույցներում,
  մշտապես վերլուծության ենթարկել երկրում գործող օրենսդրության և սպառողի 

շահերին վերաբերող օրենքները, օրենսդրական ակտերն ու որոշումները և մշակել 
ու համապատասխան առաջարկներ ներկայացնել դրանց կատարելագործման 
ուղղու թյամբ,

  իրականացնել ապրանքների և ծառայությունների անկախ փորձաքննություն,
  ան կախ փորձաքննություն իրականացնել գործող գների, տարիֆների ու ստան

դարտ ների համապատասխանության վերաբերյալ,
  իշխանություններին առաջարկներ ներկայացնել անորակ ապրանքներն ու ծառայու

թյունները շրջանառությունից դուրս բերելուն ուղղված միջոցներ իրա կա նացնելու 
ուղղությամբ,

  աջակցել հայրենական արտադրողներին և որակյալ ծառայություն մատուցողներին,
  բարձրացնել սպառողների գիտակցությունը, կրթել նրանց սպառողական 

գիտելիքներով, այդպիսով` հնարավորություն ընձեռելով ճիշտ կողմնորոշվել և 
պաշտպանել սեփական շահերը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում,

  պայքարել հանուն ազգաբնակչության առողջության պահպանման և ապագա 
առողջ սերնդի ձևավորման,

  ԶԼմների օգնությամբ սպառողներին պարբերաբար ապահովել համա պատասխան 
տեղեկատվությամբ:

ՆպԱՏԱԿԸ
  հայաստանի հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի լինի օրենսդրորեն 

պաշտպանված և տեղյակ սեփական իրավունքներին:
  Սպառողական ինստիտուտի վերջնական կայացումը՝ հօգուտ հայաստանի հան

րապետության բնակչության առողջության պահպանման, ապագա առողջ սերնդի 
ձևավորման:
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Գործնական աշխատանք 2

Ստեղծե՛ք հասարակական կազմակերպության նախաձեռնող խումբ և առա
ջարկե՛քապագաՀԿի՝

- անունը,
- ուղղվածությունը (գործունեության բնագավառը),
- գործունեության աշխարհագրական սահմանները:
- նպատակըևխնդիրները:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բնութագրե՛ք քաղաքացիական հասարակություն հասկացությունը:

2. Ի՞նչնախապայմաններենանհրաժեշտքաղաքացիականհասարակության
ձևա վորման համար: 

3. Ձեր կարծիքով մեր երկրում առկա՞ են արդյոք քաղաքացիական հասարա կու
թյանձևավորմանհամարանհրաժեշտնախապայմանները:Եթեոչ,ապահանրա
յին կյանքի ո՞ր բնագավառներում են, ձեր կարծիքով, առավել նկատելի բաց թո ղում
ներն ու թերությունները: 
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Դաս 16 

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Տեղեկություններ մենք կարողանում ենք ստանալ 
հեռուստատեսությունից, ռադիոյից, թերթերից և ամ
սագրերից, այլ աղբյուրներից, սակայն այսօր ամենա
տա րած ված միջոցը համացանցն է: 

հարավաֆրիկյան հանրապետության նախագահ Նելսոն 
մանդելան ինքնակենսագրականում պատմում է Արկտիկական 
գոտու հյուսիսի գուս Բեյ բնակավայրում իր կանգառի մասին, 
երբ նրան մոտեցել են մի խումբ երիտասարդ ինուիթներ.

«Այս պայծառ երիտասարդների հետ զրուցելով՝ ես իմացա, որ 
նրանք հեռուստատեսությամբ դիտել են իմ ազատ արձակումը 
և ծանոթ են հարավային Աֆրիկայի իրադարձություններին: 
«կեցցե՛ Աֆրիկայի ազգային կոնգրեսը», ասաց նրանցից մեկը: 
ինուիթները բնիկ ժողովուրդ են` պատմականորեն ենթարկված 

Նելսոն Մանդելա
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եկվոր սպիտակամորթների դաժան վերաբերմունքին: Զու գահեռներ 
կային հարավային Աֆրիկայի սևամորթ բնակ չության և ինուիթների 
միջև: ինձ հատկապես ցնցեց այն, թե որքան էր փոքրացել 
երկրագունդն իմ բանտարկության տասնամ յակների ընթացքում: 
Ապշեցրեց, որ աշխարհի տանիքում ապրող մի երիտասարդ 
կարող է տեսնել Աֆրիկայի ծայր հարավում մի քաղբանտարկյալի 
ազատ արձակումը: հեռուստատեսությունը սեղմել է աշխարհը և 
այդ ընթացքում դարձել անտեղյակությունն արմատախիլ անող ու 
ժողովրդավարությունը խթանող հզոր զենք»:

Քննարկում  ▶  Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ էր ուզում ասել Ման
դելան «երկրագունդը փոքրացել է» ար տա
հայտությամբ: 

Ժամա նա կա կից հասա րա կու թյու նում լրատ վա մի ջոց
ներն այն քան մեծ կարևո րու թյուն են ստա ցել, որ երբեմն 
կոչ վում են «չոր րորդ իշխա նու թյու ն»: Ոմանք համա ցան
ցա յին բլոգ ներն անվա նում են «հին գե րորդ իշխա նու
թյու ն», քանի որ խնդիր նե րը բարձ րա ձայ նե լով՝ նրանք 
ավե լի ու ավե լի են մրցակ ցում ավան դա կան լրատ վա
մի ջոց նե րի հետ: Թեև լրատ վա մի ջոց նե րի այս ուժգ
նա ցող ազդե ցու թյու նը կարող է նպաս տել տեղե կատ
վու թյան մատ չե լի ու թյա նը, դրան հատուկ են նաև որոշ 
վտանգ ներ: Վիր տո ւալ աշխար հը բոլո րիս առջև բացում 
է հնա րա վո րու թյուն ներ, սակայն նաև ծու ղակ ներ: Այսօր 
լրատ վա մի ջոց նե րը, մաս նա վո րա պես` հեռուս տա տեսու
թյու նը, ունեն բացա սա կան կող մեր: Այդ իրա վի ճա
կը լուրջ մտա հո գու թյան առար կա է դար ձել ծնող նե րի, 
ման կա վարժ նե րի, հան րու թյան այլ շեր տե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րի համար: 

Օրինակ` որոշ երկրներ մանկական ծրագրերի  ըն
թացքում արգելում են գովազդը: Սահմանվել է անգամ 
«պարետային ժամ», որից առաջ չեն կարող բռնու
թյան և անառակաբարո պատկերներ ցուցադրել: Կան 
երկրներ, որտեղ կարող են գնել «ֆիլտրեր»` այդպիսով 
կանխելով երեխաների կողմից որոշակի ծրագրերի 
դիտումը:
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Վերջին տասնամ յակ ներում լրատվական կրթության 
մեջ եղել են երեք հիմնական ուղղություններ.

-  «պատվաստման» մոտեցում, որի նպատակն է 
մեծացնել երեխաների դիմադրողականությունը 
լրատվամիջոցների ազդեցության նկատմամբ

-  քննադատական մոտեցում, որի նպատակն է զար
գացնել քննադատական դիրքորոշում լրատ  վության 
բացասական բովանդակության նկատմամբ

-  վերծանելու մոտեցում, որը փորձում է օգնել 
հասկանալու լուրերի արտա դրության տնտեսական 
և սոցիալական համատեքստը, այսինքն՝ սպա ռողից 
դառնալ մասնակցող քաղաքացի:

Տեղեկություն ստանալու իրավունքը մարդու հիմ
նարար իրավունքներից է: Այն ամրագրված է Մարդու 
իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 19–րդ հոդ
վածում, որի համաձայն`

«Յուրաքանչյուր ոք ունի համոզմունքների ազա տության 
և դրանք անկաշկանդ արտահայտելու իրավունք, այդ 
իրավունքը ներառում է իր համոզմունքներին հավա տա րիմ 
մնալու ազատությունը և ցանկացած միջոցներով ու անկախ 
պետական սահ ման ներից տեղեկություններ և գաղափարներ 
փնտրելու, ստանալու և տարածելու ազա տությունը»:  
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ՀՀ Սահմանադրության 27րդ հոդվածը սահմանում 
է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ 
արտահայտելու իրավունք: Արգելվում է մարդուն հարկա
դրել հրաժարվելու իր կարծիքից կամ փոխելու այն:

Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք, 
ներառյալ` տեղեկություններ և գաղափարներ փնտրելու, ստա
նալու, տարածելու ազատությունը, տեղեկատվության ցան
կացած միջոցով` անկախ պետական սահմաններից:

Համաձայն «Տեղեկատվության  ազատության 
մասին» ՀՀ օրենքի 4րդ հոդ վածի` տեղեկատվության 
ազատության հիմնական սկզբունքը հրապարա կայ
նության և տեղեկատվության տրամադրման մատ
չելիության ապահովումն է:

Հիշեք`   պաշտոնական փաստաթղթերը հասարակական բնույթ ունեն և պետք է 
մատչելի լինեն հանրությանը, եթե միայն չկա առավել կարևոր հանրային 
կամ պետական շահ՝ տեղեկությունը չհրապարակելու համար: Անգամ եթե 
դուք դիմեք գաղտնիք համարվող տեղեկություններ ստանալու համար, 
իշխանությունները պետք է նժարի վրա դնեն մի կողմից հասարակության 
հետաքրքրությունը, տեղեկացված լինելու իրավունքը, մյուս կողմից` 
գաղտնիքը պահպանելու անհրաժեշտությունը:

Տեղեկատու նյութ
Լրատվական կրթության վերաբերյալ Եվրոպայի խորհուրդը կազմել է հետևյալ 

առաջարկները:
գիտակցելով տեղեկատվական և հաղորդակցման միջավայրի բովանդակության և 

վարքագծի վտանգը, որ կարող է, անօրինական չլինելով, վնասակար ազդեցություն 
ունենալ երեխաների ֆիզիկական, զգայական և հոգեբանական վիճակի վրա, 
մասնավորապես` առցանց անառակագրության, բռնության և ինքնավնասման ցու
ցադրումներն ու գովա բանումը, նվաստացուցիչ խտրությունը կամ ռասիստական 
արտահայտությունները կամ այդպիսի վարքագծի արդարացումները, սեռական ոտնձգու
թյունների այլ ձևերը… Եվրոպայի խորհուրդն առաջարկում է, որ անդամ երկրները 
մշակեն… տեղեկատվական գրագիտության և վերապատրաստումների համապարփակ 
ռազմա վարություն, որը կնպաստի, որ երեխաներն ու իրենց մանկավարժները ստանան 
տեղեկատվական և հաղորդակցային ծառայություն ներից և տեխնոլոգիաներից լա
վագույնս օգտվելու հնարավորություն… 
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Լրատվության ի՞նչ միջոցներից եքավելի շատ օգտվում՝ հեռուստատեսու
թյու նից, ռադիոյից, թերթերից և ամսագրերից, համացանցից, այլ աղբյուրներից: 
Ինչո՞ւ: Ինչո՞վ է լրատվության այդ տեսակը նախընտրելի: 

2. Փորձե՛քպարզաբանել,թեորոնքենհամացանցումառկալրատվությանդրա
կան և բացասական կողմերը: Հիմնավորե՛ք ձեր տեսակետը մեկերկու օրինակով:

3. Ինչո՞վ եք բացատրում զանգվածային լրատվության միջոցներին «չորրորդ 
իշխանություն» անվանելը: Վերհիշեք, թե որոնք են իշխանության երեք ճյուղերը: 
Ինչո՞վ է տարբերվում լրատվամիջոցների՝ «իշխանություն լինելը» իշխանության 
մյուս ճյուղերից:

4. Ի՞նչեքկարծում,հնարավո՞րէարդյոքժողովրդավարականհասարակության
բնա  կանոն գոյությունն առանց լրատվամիջոցների: Ինչո՞ւ: Հիմնավորե՛ք ձեր 
կարծիքը: 

Գործնական աշխատանք (գլուխ 4)

Մեկ շաբաթվա ընթացքում ուսումնասիրե՛ք զանգվածային լրատվության
միջոցների կողմից հանրությանը տրամադրված տեղեկատվությունը և վերլուծե՛ք 
դրանց բովանդակությունը հետևյալ առումներով՝ 

- քաղաքական իրադարձություններ,
- հասարակական կյանքի հիմնախնդիրներ,
- հայտնի մարդկանց (քաղաքական գործիչների, գործարարների, շոու

բիզնեսիներկայացուցիչներիևայլն)անձնականկյանքիմանրամասներ:

Տետրում լրացրե՛ք ստորև տրված աղ յուսակը:

Թեման Ամսաթիվը

Տեղեկատվության 
աղբյուրը

քաղաքական 
իրադարձու

թյուններ
հասարա

կական կյանք

հայտնի 
մարդկանց 
անձնական 

կյանք
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Դաս 17-18 

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՐպԵՍ ԱԶԱՏ ՁԵՌՆԱՐ ԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ  5
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ

Եթե շահույթը ճզմվելով քամվում է բանվորներից ու գնորդներից, 
դա վկայում է գործի վատ վարման մասին: Շահույթը պետք է 
ստացվի ավելի բարձրավեստ կառավարումից: Զգուշացե՛ք ապ
րանք վատնելուց, զգուշացե՛ք աշխատավարձ իջեցնելուց և հասա
րակությանը պլոկելուց: Ավելի շատ ուղե՛ղ ներդրեք ձեր աշխատանքի 
մեջ:

Հենրի Ֆորդ
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Նախորդ գլխից մենք գիտենք, որ քաղաքացիական 
հասարակությունն ազատ անհատների միավորում է: 
Ժողովրդավարական երկրում մարդու ազատությունն 
ունի նաև տնտեսական իմաստ, այսինքն՝ մարդն ազատ 
է տնտեսական կացութաձև ընտրելու, սեփականություն 
ունենալու, ինչ–որ բան արտադրելու և շուկայում իրաց
նելու հարցերում:

Ազատ, ինքնակառավարվող քաղաքացիական հա
սարա կության տնտեսական համակարգը շուկայական 
տնտեսությունն է:

ՀՀ Սահմանադրությունը սահմանում և երաշխա
վորում է շուկայական տնտեսական համակարգի հի
մունք ները, որոնք կարևոր նախադրյալ են ազատ քա
ղաքացիական հասարակության կայուն գոյության հա
մար, ինչպես նաև մարդու ազատության տնտեսական 
հիմքն են:

Ազատ շուկայական տնտեսական համակարգի սահ
մա նադրական հիմունք ներն են.

•  տնտե սա կան բազ մա կա ցու թա ձև
ու թյու նը (սեփա կա նու թյան ձևե րի 
բազ մա զա նու թյունը),

•  տնտեսական գործունեության 
ազա տությունը,

•  ազատ տնտեսական մրցակցու
թյունը:

Մեր երկ րում ճանաչ վում և 
պաշտ պան վում են սեփա կա
նու թյան բոլոր հնա րա վոր ձևե
րը, դրանց ազատ զար գա ցու մը 
և հավա սար իրա վա կան պաշտ
պա նու թյու նը:

Անձն ունի ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյան իրա վունք:

Ազատ գնա յին համա կարգ և 
մրցակ ցու թյուն` տնտես վա րող 
սու բյեկտ նե րի (արտադ րող նե
րի, ծառա յու թյուն ներ մատու
ցող նե րի) միջև:
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Տնտեսություն

Նյութական բարիքների 
արտադրություն Փոխանակություն

Սպառում

Շու կա յա կան տնտե սու թյու նը բնու թագր վում է արտադ րող նե րի տնտե սա
կան ազա տու թյամբ և աշխա տան քի բաժան մամբ պայ մա նա վոր ված տնտե
սա կան առանձ նաց վա ծու թյամբ, ունեց ված քի նկատ մամբ սեփա կա նու թյան 
տար բեր ձևե րի առկա յու թյամբ, բարիք նե րի կայուն փոխա նա կու թյամբ: 

Քննարկե՛ք ստորև տրված ասույթները: 

Սեփականության կտրուկ ան
հա վասարությունը պետության 
հավասարակշռության համար 
վտանգավոր է:

Արիստոտել
   

Այն ինչ շահավետ է հացթուխին, 
վնասաբեր է գնորդին:

Մ. Մոնտեն

Ինչո՞ւ  ջուրն ունի ավելի մեծ 
օգտակարություն ադամանդի 
համեմատությամբ, բայց ջրի 
գինն ավելի ցածր է ադամանդի 
գնից:

Ա. Սմիթ 

Գործարարությունը պատե
րազմ է:

Թ. Թյորներ
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Գոր ծա րար ձեռ նար կու թյուն ներն ու կազ մա կեր պու
թյուն նե րը մարդ կանց հնա րա վո րու թյուն են ընձե ռում 
բավա րա րե լու իրենց պահանջ մունք նե րը էլեկտ րա է ներ
գի ա յի, ջրի, կապի և այլ ծառա յու թյուն նե րի նկատ մամբ: 
Խանութ նե րը հագեց վում են հագուս տով, կեն ցա ղա յին 
սար քա վո րում նե րով և շատ այլ անհ րա ժեշտ ապրանք
նե րով: Յու րա քան չյուր մարդ այդ բազում բարիք նե րից 
համա պա տաս խան ընտ րու թյուն է կատա րում իր հնա
րա վո րու թյուն նե րի և ճաշա կի սահ ման նե րում: Հասա
րա կու թյունն է պատաս խա նում այն հար ցե րին, թե ինչ 
ապրանք ներ պետք է արտադր վեն, ինչ պես պետք է 
դրանք արտադր վեն, ով պետք է սպա ռի այդ ապրանք
նե րը և օգտ վի այդ ծառա յու թյուն նե րից:

Գործնական աշխատանք 1

Ուսումնասիրելով ՀՀում տեղաբաշխված ձեռնարկությունները՝ փորձե՛ք
դրանցիցմեկիօրինակովգտնելհետևյալհարցերիպատասխանը.

•  Ի՞նչապրանքներևծառայություններենայդձեռնարկություններնարտադրում:

• Ինչու՞ենդրանցսեփականատերերնընտրումայդվայրերը:

•  Որո՞նք են տվ յալ վայրում դրանց տեղաբաշխման առավելություններն ու թե
րու թյուն ները:

Տնտե սա կան ազա տու թյան պայ մա նը արտադ րո
ղի ինք նու րույ նու թյունն է արդյուն քի թողարկ ման, գնի 
սահ ման ման, պայ մա նագ րե րի կնքման, աշխա տան քի 
դի մաց վճար ման, ունեց ված քի տնօ րին ման, տիրա պետ
ման և օգտա գործ ման, բարիք  ների իրաց ման շու կա նե րի 
ընտ րու թյան գոր ծում և այլն: 

Շու կան մի համա կարգ է, որը մարդ կանց թույլ է 
տալիս միմյանց հետ փոխա նա կու թյուն կատա րել: 
Փոխա նա կու թյու նը կարող է տեղի ունե նալ խանութ նե
րում, տոնա վա ճառ նե րում կամ համա ցան ցի միջո ցով: 
Այսինքն՝ մար դիկ գտնվում են շու կա յում նույ նիսկ այն 
դեպ քում, երբ գործ նա կա նում խանութ չեն այցե լում: 
Նրանք կարող են պատ վի րել ցան կա ցած ապրանք և 
ծառա յու թյուն: Շու կան փոխա նա կու թյան իրա կա նաց
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ման լայ նար ձակ դաշտ է, որն ունի բազ մա պի սի կառույց
ներ և ձևեր:

Եթե տնտե սու թյան մեջ ապրանք նե րի և ծառա յու
թյուն նե րի արտադ րու թյու նը հիմ նա կա նում կազ մա
կերպ վում է ազատ փոխա նա կու թյան միջո ցով, ապա դա 
շու կա յա կան տնտե սու թյուն է:

Ապրանք նե րի և ծառա յու թյուն նե րի արտադ րու թյան 
համար անհ րա ժեշտ են տնտե սա կան ռեսուրսներ:

Բնական ռեսուրսներ̀
հողատարածություններ, անտառ
ներ, օգտակար հանածոներ, ջրա
յին ավազաններ և այլն:

Կապիտալ ռեսուրսներ̀  
շեն քեր, հաս տոց ներ, գոր ծիք ներ, 
սար քա վո րում ներ, տեխ նո լո գի ա
ներ և այլն:

Մարդկային ռեսուրսներ̀
աշխա տանք և ձեռ նար կա տի րա
կան ունա կու թյուն:

Շուկայական տնտեսության մեջ հատկապես կար
ևոր վում է ձեռնարկատիրությունը, որը բնական, կա
պի տալ և մարդկային ռեսուրսները համատեղում է: 
Ձեռնարկատերն իր վրա է վերցնում որոշումների 
ընդունման ու կենսագործման խնդիրները, տնտեսական 
ռիսկի բեռը, քանի որ շուկայական տնտեսությունում 
գործի հաջողությունը միշտ չէ, որ երաշխավորված է: 
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Քննարկում  ▶ Ձեր կարծիքով արդյունավետ 
գործարարության համար ինչո՞ւ է կարևոր 
ճկուն մտածելակերպ, ռիսկի դիմելու 
պատրաստակամություն, կառավարման և 
կազմակերպական հմտություններ ունենալը:

Ազատ ձեռնարկատիրություն

Ազատ ձեռ նար կա տի րու թյու նը հեն վում է «չորս 
հենա սյու նե րի» վրա: Դրանք են մաս նա վոր սեփա կա
նու թյու նը, գնե րի համա կար գը, մրցակ ցու թյու նը և ձեռ
նե րե ցությունը:

Մասնավոր սեփականություն
Եթե մարդն ունի տուն, ավտոտ նակ, կահույք և այլ 

ունեց վածք, ապա դրա օգտա գործ ման և պահ պան
ման վերա բե րյալ ինքն է որո շում ներ կայաց նում: Նա 
կարող է այն վաճա ռել, նվի րա բե րել կամ տալ վար
ձա կա լու թյան: Այսինքն՝ սեփա կա նու թյան իրա վուն քը 
սու բյեկ տի` օրեն քով ճանաչ ված և պահ պան վող իրա
վունքն է` իր հայե ցո ղու թյամբ տիրա պե տե լու, օգտա
գոր ծե լու և տնօ րի նե լու իրեն պատ կա նող գույ քը: Գույ
քը կարող է գտնվել քաղա քա ցի նե րի, իրա վա բա նա
կան անձանց, պետու թյան և համայնք նե րի սեփա կա
նու թյան ներ քո:

Սեփա կա նու թյունն ընդգր կում է ամբողջ տնտե սա
կան գոր ծըն թա ցը, որը ծնում է ապրանք նե րի ու ծառա
յու թյուն նե րի արտադ րու թյան, բաշխ ման, փոխա նակ
ման և սպառ ման հարա բե րու թյուն ներ:

Շու կա յա կան հարա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րում 
սեփա կա նու թյան իրա վուն քը, մշտա պես ենթա կա է 
խախտ ման ռիս կի: Ուս տի շատ կարև որ է սեփա կա նու
թյան հետ կապ ված հարա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող, 
սեփա կա նու թյան իրա վուն քը պաշտ պա նող օրենսդ
րա կան և նոր մա տիվ իրա վա կան այլ փաս տաթղ թե րի 
բովան դա կու թյան իմա ցությունը:



110

Գործնական աշխատանք 2

Փորձե՛ք տետրում լրացնել աղյուսակը՝ բերելով քաղաքացիների, իրա
վա բանական անձանց, համայնքների և պետության  սեփականության օրի
նակներ:

Քաղաքացիների սեփականություն

Իրավաբանական անձանց
սեփականու թյուն

Համայնքների սեփականություն

Պետության սեփականություն

Գների համակարգ

Սեփա կա նու թյան հետ սեր տո րեն կապ ված է գնե րի 
համա կար գը: Սովո րա բար գին ասե լով՝ հաս կա նում ենք 
մի գու մար, որը գնոր դը վճա րում է վաճա ռո ղին` ձեռք 
բեր ված ապրանք նե րի և ծառա յու թյուն նե րի դիմաց: 
Գնե րը ոչ միշտ են արտա ցո լում արտադ րան քի որա կը, 
բայց դրանք մատ նան շում են, թե սպա ռող նե րը որքա նով 
են արժև ո րում տվյալ արտադ րան քը:  Եթե ապրանք նե րը 
շու կա յում վաճառ վում են բարձր գնով, ապա գոր ծա րար
նե րը շահագրգռ ված են լինում դրանց արտադ րու թյան 
չափե րը մեծաց նե լու մեջ: Իսկ ցածր գնե րը ձեռն տու են 
սպա ռող նե րին, որով հե տև այդ դեպ քում նրանք կարող 
են ավե լի շատ ապրանք ներ ձեռք բերել:

Գնա յին համա կար գը չի կարող գոր ծել, եթե ապա
հով ված չէ մրցակ ցու թյու նը: Եթե չկան մրցա կից ներ, 
վաճա ռողն է թելադ րում ապրան քի գինը: Սա է պատ
ճա ռը, որ ժողովր դա վա րա կան երկր նե րում կառա
վա րու թյունն ազատ մրցակ ցու թյուն է ապա հո վում: 
Այսինքն` ընդու նում է օրենք ներ կամ ստեղ ծում պայ
ման ներ, որոնք թույլ չեն տալիս, որ որևէ ապրան
քի արտադ րու թյու նը կամ ծառա յու թյան մատու ցու մը 
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դառ նա անհատ ձեռ նե րե ցի կամ որևէ կազ մա կեր պու
թյան մենաշ նոր հը:

Օրի նակ՝ ամռա նը, երբ շաքա րա վազ շատ է օգտա
գործ վում պահա ծո ներ պատ րաս տելու կամ այլ նպա
տակ նե րով, շաքա րա վա զի գինը բարձ րա նում է: Այդ 
ժամա նակ ձեռ նե րեց նե րը շտա պում են մեծ քանա կու
թյամբ շաքա րա վազ ներ մու ծել` շահույթ ստա նա լու 
համար: Երբ մի քանի ձեռ նե րեց ներ շու կան ողո ղում են 
շաքա րա վա զով, նրա գինը բնա կա նա բար ընկնում է:

Փորձե՛ք քննարկել և բերել համանման այլ օրինակներ:

Շուկայական մրցակցություն

Շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման նե րում մրցակ
ցու թյու նը գոր ծա րար նե րի միջև ընթա ցող մրցա վազքն 
է ապրանք նե րի արտադ րու թյան և առք ու վաճառ քի 
լավա գույն պայ ման նե րի համար: Մրցակ ցու թյու նը շու
կա յա կան համա կար գի առանցքն է: Սեփա կա նա տե րե րը 
մրցակ ցում են միմյանց հետ իրենց ռեսուրս ներն առա
վել արդյու նա վետ օգտա գոր ծե լու կամ գնոր դին առա
վել մատ չե լի դարձ նե լու համար: Օրի նակ` աշխա տա
տե ղի համար մրցույթ սահ մա նե լու ժամա նակ հաշ վի են 
առնում դիմո ղի ստա ցած կրթու թյու նը, փորձն ու հմտու
թյուն նե րը: Բնա կան է, որ մրցակ ցու թյու նում հաղ թի այն 
դիմոր դը, ով առա վել որա կյալ կրթու թյուն և աշխա տան
քա յին փորձ և հմտու թյուն ներ ունի: 

Շու կա յա կան մրցակ ցու թյան արդյունքն ավե լի շատ 
և ավե լի լավ ապրանք ներն են, ավե լի շատ աշխա տա
տե ղե րը, ռեսուրս նե րի ավե լի արդյու նա վետ օգտա գոր
ծու մը և ավե լի բարձր աշխա տա վար ձը: Գոր ծա րար
ներն անընդ հատ ձգտում են նորա րա րու թյան, որպես զի 
իրենց կատա րած ներդ րում նե րից ավե լի բարձր օգուտ 
ստա նան: Իրա կա նում շու կա յա կան մրցակ ցու թյու նը 
սպոր տա յին մրցակ ցու թյու նից տար բեր վում է մի էական 
հատ կա նի շով. սպոր տում հաղ թա նա կը նշա նա կում է 
պար տու թյուն մյուս նե րի համար, մինչ դեռ գոր ծա րա րու
թյան մեջ կարող են հաղ թել շատե րը:
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Գնից բացի մրցակ ցու թյան մեջ գոյու թյուն ունեն այլ 
միջոց ներ ևս: Օրի նակ` որոշ ընկե րու թյուն ներ մրցակ
ցում են, գովազ դե լով իրենց արտադ րան քի յու րա հատ
կու թյուն նե րը: Մյուս ներն ուշադ րու թյուն են հրա վի րում 
իրենց կող մից մատուց վող յու րա հատուկ ծառա յու թյուն
նե րի վրա: Ոմանք էլ ընդգ ծում են, որ իրենք օգտա գոր
ծում են ավե լի բարձ րո րակ նյու թեր և ավե լի կատա րյալ 
արտադ րա եղա նակ ներ, քան իրենց մրցա կից նե րը, ինչն 
էլ ապա հո վում է արտադ րան քի ավե լի բարձր որակ: 
Շատ ձեռ նար կու թյուն ներ միա ժա մա նակ դիմում են 
հաճա խորդ նե րին հրա պու րե լու մի քանի եղա նա կի: Եվ 
այս պեսª ձեռ նար կա տե րերն ու կառա վա րիչ նե րը շարու
նակ ձգտում են շու կա յա կան դաշ տում գտնե լու այն ռազ
մա վա րու թյու նը, որը կապա հո վի գոր ծի հաջո ղու թյունը: 

Գործնական աշխատանք 3

Ուսումնասիրե՛ք ստորև տրված աղյուսակը և փորձե՛ք հիմնավորել, թե ինչու
են տարբերվում նշված բջջային հեռախոսների վաճառքի ցուցանիշները: Ի՞նչն է 
կարևորվումայդապրանքներիընտրությանժամանակ:

«Սամսունգ», «Էյփըլ» և «Նոկիա» ձեռնարկությունների կողմից ինտելեկտուալ 
բջջային հեռախոսների վաճառքի ցուցանիշները 2013 թվականի

I և II եռամսյակներում
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Սամսունգ, Էյփլ և Նոկիա ձեռնարկությունների 
կողմից ինտելեկտուալ բջջային հեռախոսների 
վաճառքի ցուցանիշները 2013 թվականի I -ին և 

II-րդ եռամսյակներում

I եռամսյակ

II եռամսյակ

           «Սամսունգ»         «Էյփըլ»                «Նոկիա»
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Ձեռներեցություն

Ձեռներեցին բնութագրում են որպես գործարարի, 
որը տնտեսական ռիսկի է դիմում առևտրային ծրագրերի 
իրականացման, հետևաբար և շահույթի ստացման 
համար: Ձեռներեցները ռիսկի են դիմում, որովհետև 
չգիտեն, թե այդ արտադրանքը շուկայում կիրացվի, թե 
ոչ: Ամեն մի ձեռներեց արտադրության կազմակերպման 
և կառավարման նոր մեթոդներ է կիրառում, որպեսզի 
քիչ ծախսումներով կարողանա մեծ արդյունքի հասնել:

Այսպիսով՝ ձեռնարկատիրական գործունեությունը 
կապված է ռիսկի, նախաձեռնության, ինքնուրույնության, 
պատասխանատվության և այլ հատկանիշների հետ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ովքե՞ր են ձեռներեցները.

• ստեղծագործևպրպտողանհատներ

• քննադատաբար մտածողներ

• շահույթ ակնկալողներ:  

    Շարունակե՛ք թվարկումը:

2. Ո՞րնէգովազդիդերըշուկայականմրցակցությանժամանակ:

3. Օրինակների միջոցով ներկայացրեք, թե ինչպես է մրցակցությունը օգուտ
բերումսպառողին:
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Դաս 19-20 

պԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ: պԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ

Պետության կարգավորիչ դերը

Ազատ շու կան չի ենթադ րում, թե պետու թյունն առհա
սա րակ չի միջամ տում երկ րի տնտե սա կան գոր ծե րին:  

Ինչ պե՞ս է դրսև որ վում պետու թյան կար գա վո րիչ դերը 
շու կա յա կան տնտե սու թյան մեջ:

Պետու թյու նը սահ մա նում է տնտե սա կան կյան քը 
կար գա վո րող իրա վա կան նոր մեր, պաշտ պա նում է սպա
ռող նե րի շահե րը, վերահս կում աշխա տա վար ձի չա փերը, 
արտադ րան քի որա կը, պաշտ պա նում է երկ րի տնտե սա
կան տարա ծու թյու նը՝ այլ երկր նե րի ապրանք արտադ
րող նե րից, վեր ջա պես պետու թյու նը հնուց ի վեր եղել և 
մնում է դրա մաշր ջա նա ռու թյու նը կար գա վո րո ղը, որն իր 
մենաշ նորհ նե րից է: 

Ժամա նա կա կից պայ ման նե րում պետու թյու նը սկսել 
է նաև միջամ տել տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյա նը մի 
շարք այլ ուղ ղու թյուն նե րով: Պետու թյու նը մշա կում և 
իրա գոր ծում է տնտե սա կան ծրագ րեր, որոնք նպա տա
կա ուղղ ված են երկ րի տնտե սու թյան որո շա կի ճյու ղե րի 
առաջ նա յին զար գաց մա նը, քայ լեր է ձեռ նար կում կան
խելու բնա պահ պա նա կան աղե տա լի զար գա ցու մը, ինչը 
կարող է առա ջա նալ անվե րահս կե լի տնտե սա կան գոր
ծու նեու թյան դեպ քում: 

Տնտե սու թյան զար գաց ման կարև որ նախա պայ ման 
է պետու թյան հան դեպ ձեռ նե րեց նե րի, առհա սա րակ 
բնակ չու թյան վստա հու թյու նը£ Վստա հու թյու նը նախա
ձեռ նու թյուն է, ներդ րում ներ, վար կեր,  կայու նու թյուն£ 

Պետու թյու նը՝ ի դեմս կառա վա րու թյան, իրա կա նաց
նում է մի շարք  գոր ծա ռույթ ներ:

Ընդու նում և կիրա ռում է մաս նա վոր սեփա կա նու թյու նը 
և ընդ հան րա պես անձի սեփա կատի րա կան իրա վունք նե րը 
պաշտ պա նող օրենք ներ և այլ իրա վա կան ակտեր:

 Պետու թյան նպա

տակն է ապա հո վել 

յ ո ւ   ր ա  ք ա ն  չ յ ո ւ  ր ի ն 

ազա  տո րեն օգտ վե լու 

գույ քից և անվ տան

գու թյու նից:

 Նիկոլո Մաքիավելի 
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Եթե սեփա կա նու թյան իրա վունք նե րը չպաշտ պան
վեն, մար դիկ կմտա հոգ վեն: Հասա րակու թյան մեջ, 
որտեղ չկան հստակ, բոլո րի կող մից հարգ վող կանոն
ներ, մար դիկ շահագրգռ ված չեն լինի ներդ րում ներ 
կատա րե լու:

Ապա հո վում է շու կա յա կան մրցակ ցու թյուն: Երբ մրցակ
ցու թյու նը սահ մա նա փակ վում է, սպա ռող ներն ունե նում 
են ընտ րու թյան ավե լի քիչ հնա րա վո րու թյուն: Հայաս
տա նում շու կա յա կան մրցակ ցու թյուն ապա հո վե լու 
համար ընդուն վել է համա պա տաս խան օրենսդ րություն:

Պաշտպանում է սպառողների շահերը: Պետու թյուն 
ըն  դու նում է օրենք ներ, որոնք կան խում են հնա րա վոր 
չարա շա հում նե րը ձեռ նե րեց նե րի կող մից, իր ձեռ քում է 
պա հում մի շարք ծառա յու թյուն ներ ու արտադ րու թյուն
ներ, որոնք fպետա կան հովա նավո րու թյան: Օրի նակ՝ 
անհատ նե րը չեն կարող ճանա պարհ կառու ցել, քանի 
որ նրանք այդ հողա տա րած քի տերը չեն և այդ պի սի 
շինա րա րու թյան համար բավա րար ռեսուրս ներ չու նեն: 
Կառա վա րու թյունն ինքն է կազ մա կեր պում կամ իրա կա
նաց նում այդ աշխա տանք ները: 

Քաղվածք իրավական ակտից

հԱՅԱՍՏԱՆի հԱՆրԱպԵՏոՒթՅԱՆ ՕրԵՆքԸ ՍպԱՌոՂՆԵրի 
իրԱՎոՒՆքՆԵրի պԱՇՏպԱՆոՒթՅԱՆ մԱՍիՆ

Հոդված 1. Հիմնական հասկացությունները 
Սույն օրեն քում օգտա գործ վող հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներն են` 
սպա ռող̀ բացա ռա պես անձ նա կան, ընտա նե կան, տնա յին կամ այլ օգտա գործ ման 

համար նախա տես ված, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան հետ չկապ ված, 
ապ րանք նե րի (աշխա տանք նե րի, ծառա յու թյուն նե րի) պատ վիր ման կամ ձեռք բեր
ման մտադ րու թյուն ունե ցող քաղա քա ցի. 

սպա ռող նե րի անո րոշ շրջա նակ` արտադ րան քի (աշխա տան քի, ծառա յու թյան) հնա
րա վոր սպա ռող ներ. 

արտադ րող̀ իրաց ման համար ապրանք ներ արտադ րող իրա վա բա նա կան անձ կամ 
անհատ ձեռ նար կա տեր. 

կատա րող̀  սպա ռող նե րի համար պայ մա նագ րով աշխա տանք կատա րող կամ ծառա
յու թյուն մատու ցող իրա վա բա նա կան անձ կամ անհատ ձեռ նար կա տեր. 
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վաճա ռող̀ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով սպա ռող նե րին ապրանք իրաց նող իրա վա
բա նական անձ կամ անհատ ձեռ նար կա տեր. 

նոր մա տիվ փաս տա թուղթ̀ օրենք ներ, օրեն քով սահ ման ված կար գով նախա տես ված 
այլ իրա վա կան ակտեր (տեխ նի կա կան կանո նա կար գեր), որոն ցով սահ ման ված 
են պար տա դիր պահանջ ներ ապրանք նե րի (աշխա տանք նե րի, ծառա յու թյուն նե րի) 
վերա բե րյալ. 

ապրան քի (աշխա տան քի, ծառա յու թյան) թերու թյուն` ապրան քի (աշխա տան քի, 
ծառա յու թյան) անհա մա պա տաս խա նու թյու նը նոր մա տիվ փաս տաթղ թե րին, պայ
մա նագ րի պայ ման նե րին կամ ապրան քի (աշխա տան քի, ծառա յու թյան) որա կին 
սովո րա բար ներ կա յաց վող պահանջ նե րին. 

ապրան քի (աշխա տան քի, ծառա յու թյան) որա կի էական խախ տում` ապրան քի (աշ
խա  տան քի, ծառա յու թյան) որա կին առա ջադր վող պահանջ նե րի էական խախ տում
ներ (չվե րաց վող, ինչ պես նաև այն պի սի խախ տում ներ, որոնք չեն կարող վերաց
վել առանց անհա մա չափ  ծախ սե րի կամ ժամա նա կի կորս տի, կամ այն պի սիք, 
որոնք բազ միցս կամ կրկին ի հայտ են գալիս դրանք վերաց նե լուց հետո և նման 
բնույ թի այլ խախ տում ներ), որոնց դեպ քում սպա ռողն իրա վունք ունի իր ընտ րու
թյամբ հրա ժար վե լու պայ մա նա գի րը կատա րելուց և պահան ջե լու վերա դարձ նե լու 
ապրան քի (աշխա տան քի, ծառա յու թյան) համար վճար ված գու մա րը  կամ պահան
ջել ոչ պատ շաճ որա կի ապրան քը (աշխա տան քը, ծառա յու թյու նը) փոխա րի նե լու 
պայ մա նագ րին համա պա տաս խա նող որա կի ապրան քով (աշխա տան քով, ծառա
յու թյամբ). 

ապրան քի (աշխա տան քի, ծառա յու թյան) անվ տան գու թյուն` սպա ռո ղի կ յան քի, 
առող ջու թյան, գույ քի և շրջա կա միջա վայ րի համար ապրան քի (աշխա տան
քի, ծառա յու թյան) անվ տան գու թյու նը սովո րա կան պայ ման նե րում՝ դրա օգտա
գործ ման, պահ ման, փոխա դրման, օգտա հան ման ժամա նակ, ինչ պես նաև 
աշխա տան քի կատար ման (ծառա յու թյան մատուց ման) գոր ծըն թա ցի անվ տան
գու թյու նը. 

ծառա յու թյան ժամ կետ՝ ապրան քի շահա գործ ման տևո ղու թյու նը շահա գործ ման 
կամ նորո գու մից հետո շահա գոր ծու մը վերսկ սե լու օրից մին չև իր նշա նա կու
թյամբ օգտա գործ ման անհ նա րի նու թյու նը: Այն կարող է հաշ վարկ վել ժամա
նա կի, ինչ պես նաև չափ ման այլ միա վոր նե րով (կիլո մետ րով, տարի նե րով և 
այլն). 

պիտա նի ու թյան ժամ կետ՝ ժամա նա կա հատ ված, որի ավար տից հետո ապրանքն իր 
նշա նա կու թյամբ օգտա գործ ման համար պիտա նի չէ. 

երաշ խի քա յին ժամ կետ՝ ժամա նա կա հատ ված, որի ընթաց քում ապրան քի (աշխա
տան քի) թերու թյան հայտ նա բեր ման դեպ քում արտադ րո ղը (կատա րո ղը, 
վաճա ռո ղը) պար տա վոր է բավա րա րել սույն օրեն քով սահ ման ված սպա ռո ղի 
պահանջները: 
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Ներ կա յաց նենք հաճախ հան դի պող մեկ այլ օրի նակ. 
գրե թե բոլոր խանութ նե րում խոշոր տառե րով գրված ու 
տեսա նե լի վայ րում փակց ված «Գնված ապրան քը ետ չի 
ընդուն վում և չի փոխա նակ վու մ» գրու թյունն անօ րի նա
կան է և ոտնա հա րում է սպա ռող նե րի իրա վունք նե րը:

ՀՀ «Սպա ռող նե րի իրա վուն քե րի պաշտ պա նու թյան 
մասի ն» օրեն քը սահ մա նում է, որ սպա ռողն իրա վունք 
ունի 14–օրյա ժամ կե տում ոչ պարե նա յին  ապրան քը 
փո խա նակել նմա նա տիպ այլ ապրան քի հետ խնդիր
նե րի առա ջաց ման կամ թերու թյուն նե րի բացա հայտ
ման դեպ քում, իսկ անո րակ ապրան քը պար տա վոր են  
հետ ընդու նել:

Հայաս տա նում սպա ռող նե րի իրա վունք նե րը խախտ 
վում են գրե թե բոլոր բնա գա վառ նե րում: Ստեղծ ված 
իրա վի ճա կում իրենց մեղ քի բաժինն ունեն նաև սպա
ռող նե րը, ովքեր անտե ղյա կու թյան կամ անտար բե
րության պատ ճա ռով չեն պաշտ պա նում իրենց իրա
վունք ները:

Գործնական աշխատանք 1

Ներկայացրե՛քիրավիճակներ,երբոտնահարվելենսպառողիիրավունքները:
Ձերտեսակետըհիմնավորեք՝օգտագործելովնաև«Սպառողներիիրավունքների
պաշտպանությանմասին»ՀՀօրենքիցվերըբերվածքաղվածքը:



118

Պետու թյան գոր ծա ռույթ նե րից է նաև տնտե սու թյան 
կայու նա ցու մը: Կառա վա րու թյու նը փոր ձում է կար գա վո
րել գոր ծազր կու թյան մակար դա կը, գնե րի ընդ հա նուր 
մակար դա կը: Համա պա տաս խան օղակ նե րի միջո ցով 
կար գա վո րում է փողի առա ջար կը, ազդում է տոկո սադ
րույք նե րի վրա:

Գոր ծա ռույթ նե րի մեջ է մտնում սոցի ա լա կան ապա
հո վու թյան հոգա ծու թյու նը: Մշակ վում են տար բեր ծրագ
րեր, որ ապա հո վեն յու րա քան չյուր քաղա քա ցու նվա
զա գույն կեն սա մա կար դա կը, այսինքն՝ անա պա հով 
մարդ  կանց տրա մադր վեն լրա ցու ցիչ եկա մուտ, առող ջա
պա հա կան և այլ ծառա յու թյուն նե րից օգտ վե լու հնա րա
վորու թյուն ներ, օժան դա կեն կեն սա թո շա կա ռու նե րին և 
հաշ ման դամ ներին:

Գործնական աշխատանք 2

Փորձեքթվարկել,թեինչպետականծառայություններիցենքօգտվում:

Արդյո՞քբոլորըպետքէվճարենայդծառայություններիհամար:

Որո՞նք են պետության եկամտի աղբյուրները

Որտե ղի՞ց է պետու թյու նը հայ թայ թում համա պա տաս
խան միջոց նե րը և ինչ պե՞ս: 

Դրանք գոյա նում են հար կե րից, տուր քե րից, միջազ
գա յին կազ մա կեր պու թյուն ներից և այլ պետու թյուն նե
րից ստա ցած վար կե րից, միջազ գա յին օգնու թյու նից և 
այլ աղբյուր նե րից: 

Պետու թյան տնտե սա կան քաղա քա կա նու թյան իրա
կա նաց ման միջոց նե րից մեկն էլ պետա կան բյու ջեն է: 

Բյու ջեն անձի, ընտա նի քի, ձեռ նար կու թյան կամ երկ րի 
ծախ սե րի և եկա մուտ նե րի ամբող ջու թյունն է:

Բյու ջեն բաղ կա ցած է եկա մուտ նե րից և ծախ սե րից: 
Հաշ վե լով ընդ հա նուր եկա մուտ նե րի և ծախ սե րի տար
բե րու թյու նը՝ կարե լի է իմա նալ զուտ եկամ տի չափը:

Բյու ջեն եկա մուտ նե րի և ծախ սե րի ամբող ջու թյուն է, որը 
հնա րա վո րու թյուն է տալիս ավե լի հստակ պատ կե րաց նե լու  
իրա կան ֆինան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը:
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Բյու ջեի պլա նա վո րումն իրե նից ներ կա յաց նում է 
ծախ սե րի և եկա մուտ նե րի առանձ նաց ման և հաշ վարկ
ման գոր ծըն թա ցի ամբող ջություն. 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ – ԾԱԽՍԵՐ  = ՄՆԱՑՈՐԴ

Գործնական աշխատանք 3

Պլանավորելով բյուջեն` դուք կկարողանաք բացահայտել ձեր ֆինանսական
հնարավորություններիչափը,ինչպեսնաևհստակեցնելձերծրագրերիիրագործ
մանժամկետներնուձևերը:

Ստորևտրվածիրավիճակիհամարփորձե՛քպլանավորելձերբյուջեն:

Դուք նախատեսում եք գնել ավտոմեքենա, ճանապարհորդել, անդամագրվել որևէ  
մարզական ակումբի: Կարճ ասած՝ ունեք բազմաթիվ ծրագրեր, բայց չգիտեք` կարող 
եք դրանք իրականացնել, թե ոչ: Հասկանալի է, որ գլխավոր նախապայմանն այստեղ 
համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայությունն է:

Քաղվածք իրավական ակտից

հԱՅԱՍՏԱՆի հԱՆրԱպԵՏոՒթՅԱՆ ՕրԵՆքԸ  հԱրկԵրի մԱՍիՆ 

Հոդված 3. հարկը պետական և հասարակական կարիքների բավարարման նպա
տակով համապարտադիր և անհատույց վճար է, որը գանձվում է ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանցից (այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից, օտար
երկրյա իրավա բա նական անձի հիմնարկներից, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց 
մասնաճյուղերից, ներկայացուցչություններից), հիմնարկներից, տեղական ինքնա կառա
վարման մարմիններից՝ հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով, չափերով և 
սահմանված ժամկետ ներում: 

Հոդված 4. Սույն օրենքով սահմանված հարկերը վճարվում են հայաստանի հանրա
պե տության պետական և (կամ) համայնքների բյուջեներ: 

Հոդված 5. հայաստանի հանրապետությունում գործում է միասնական հարկային 
համա կարգ: հայաստանի հանրապետությունում ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք 
(այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց 
հիմնարկները, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց մասնաճյուղերը, ներկայա ցուց
չություն ները), հիմնարկները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները (այսուհետ՝ 
հարկ վճա րողներ) պարտավոր են վճարել հարկեր, եթե հարկային օրենսդրությամբ այլ 
բան նախատեսված չէ: 
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հԱՅԱՍՏԱՆի հԱՆրԱպԵՏոՒթՅԱՆ ՕրԵՆքԸ պԵՏԱկԱՆ ՏոՒրքի մԱՍիՆ

Հոդված 2. պետական տուրքի հասկացությունը
հայաստանի հանրապետությունում պետական տուրքը պետական մարմինների 

լիազորությունների իրականացմամբ պայմանավորված` սույն օրենքով սահմանված 
ծառայությունների կամ գործողությունների համար ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանցից, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկություններից 
հայաստանի հանրապետության պետական և (կամ) համայնքների բյուջեներ մուծվող 
օրենքով սահմանված պարտադիր գանձույթ է:

Հոդված 4. պետական տուրք վճարողների իրավունքները
պետական տուրք վճարողներն իրավունք ունեն՝
•  պահանջելու պետական տուրք գանձող մարմնից՝ կատարել տուրքի հաշվարկ, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև վերահաշվարկ.
•  վերադասության, ինչպես նաև դատական կարգով գանգատարկելու պետական 

տուրք գանձող մարմնի կամ պաշտոնատար անձանց գործողությունները.
•  դիմելու համապատասխան պետական մարմիններ՝ պետական տուրքի վճարման 

արտոնություններ ստանալու համար.
• ստանալու պետական տուրքի վճարման մասին տեղեկանք.
• սույն օրենքով սահմանված դեպքերում պահանջել և ստանալ վերադարձման 

ենթակա պետական տուրքի գումարը:
Հոդված 5. պետական տուրք վճարողների պարտականությունները
պետական տուրք վճարողները պարտավոր են՝ 
• ժամանակին և լրիվ վճարել սույն օրենքով սահմանված պետական տուրքերը.
•  պետական տուրքի վճարումով ծառայություններ կամ գործողություններ իրականաց

նող մարմիններ.
•  պաշտոնատար անձանց ներկայացնել պետական տուրքի վճարումը հիմնավորող 

փաստաթղթերը կամ դրանց պատճենները.
•  ներկայացնել պետական տուրքի վճարման գծով իրեն վերապահված արտոնություն

ները հաստատող փաստաթղթերը.
•  սույն օրենքով սահմանված դեպքերում պետական բյուջե վճարել պետական տուրքը 

ժամանակին չվճարելու համար հաշվարկված տույժի գումարները:
Հոդված 7. պետական տուրքի գանձման օբյեկտները
հայաստանի հանրապետությունում պետական տուրքը գանձվում է`
ա)  դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, գանգատների, դատարանների 

վճիռների դեմ տրվող վճռաբեկ գանգատների, ինչպես նաև դատարանների կողմից 
փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար.

բ)  հայաստանի հանրապետության պետական արբիտրաժ տրվող հայցադիմումների, 
ինչպես նաև պետական արբիտրաժի վճիռները (որոշումները) վերանայելու 
վերաբերյալ տրվող դիմումների համար.
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գ)  նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական գործողություններ կատարելու, 
նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, 
նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, 
փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար.

դ)  քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին 
կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված 
գրառումների փոփոխությունների, լրացումների, ուղղումների և վերականգնման 
վկայականներ տալու համար.

ե)  հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և հայաստանի 
հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու համար.

զ)  հյուպատոսական ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնելու 
համար.

է) պետական գրանցման համար.
ը)  մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու 

իրավունքի վկայագիր տալու համար.
թ)  գյուտերի, օգտակար սարքերի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային 

և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային 
անվա նումների (արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների), ինտեգրալ 
միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության հետ կապված 
իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար.

ժ)  ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաս
տաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար.

ժա)  լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով 
լիցենզիաներ տալու համար.

ժբ)  սույն օրենքի 20 հոդվածով սահմանված այլ ծառայությունների կամ գործո
ղությունների համար:

Գործնական աշխատանք 4

Օգտվելովվերըբերվածքաղվածքից՝փորձե՛քպարզաբանելպետական հարկ, 
տուրք, տուրք վճարողների իրավունքներ և պարտականություններ հասկացությունները:
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 Դաս 21 

«ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ» 
ՀԱՍԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ: ՄԱՐ ԴՈՒ 
Ի ՐԱՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՍԵ ՐՈՒՆԴ  ՆԵ ՐԸ 

 Մարդ կային ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րին ներ հա տուկ ար ժա
նա պատ վու թյան  և հա վա սար ու ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե րի ճա
նա չումն աշ խար հում ա զա տու թյան, ար դա րու թյան և խա ղա ղու
թյան հիմքն է: 

 Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր
 հռ չա կա գիր, Նա խա բան 

Ի րա վա կան և բա րո յա կան կա նոն ներ

Ի րա վա կան կա նոն նե րը (նոր մե րը) հա ճախ հա մե մա
տում են բա րո յա կան կա նոն նե րի հետ, քա նի որ դրանք 
եր կուսն էլ ո րո շա կի կար գա վո րող գոր ծա ռույթ ունեն: 

ԳԼՈՒԽ  6
ՄԱՐ ԴՈՒ ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑՈՒ ՀԻՄ ՆԱ ՐԱՐ 
Ի ՐԱՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ



123

Բա րո յա կան կա նոն նե րը հեն վում են հա սա րա կա կան 
կար ծի քի, ա վան դույ թի, ու ժի վրա: Հա ճախ դրանք ամ
րապնդ վել են կրո նի հե ղի նա կու թյամբ: Օ րի նակ՝ մի՛ ստիր, 
մի՛ շնա ցիր պատ վի րան նե րը:

 Թե և ի րա վա կան կա նոն նե րը նույն պես բա րո յա կան 
բո վան դա կու թյուն են կրում, սա կայն դրանք ամ րա պնդ
վում են պե տա կան հար կադ րան քի ու ժով և օ րեն քի հե
ղի նա կու թյամբ: Այս պես՝ մի՛ ստիր պատ վի րանն այս դեպ
քում կա րող է վե րա փոխ վել կեղծ վկա յու թյուն տա լու վե
րա բե րյալ ի րա վա կան պա հան ջի:  

Մար դու ի րա վունք ներ հաս կա ցու թյու նը
 Մար դու ի րա վունք նե րը՝
- ն ման են զրա հի. դրանք պաշտ պա նում են մեզ,
-  ն ման են կա նոն նե րի, քա նի որ վար քա գիծ են սահ

մա նում,
-  ն ման են դա տա վոր նե րի, քա նի որ կա րող ե նք դի մել 

նրանց,
-  ն ման են բնու թյա նը, քա նի որ կա րող են ոտ նա հար վել,
- ն ման են հո գու, քա նի որ հնա րա վոր չէ ո չն չաց նել:
 Մար դու ի րա վունք նե րը հա վա սա րա պես վե րա բե րում 

են բո լո րիս` լի նենք հա րուստ թե աղ քատ, ծեր թե ե րի
տա սարդ, բարձ րա հա սակ թե կար ճա հա սակ: Մար դու 
ի րա վունք նե րը մեզ օժ տում են ար ժա նա պատ վու թյամբ 
և պար տա վո րեց նում, որ հար գա լից վե րա բեր վենք այ
լոց: Ի նչ պես ա ռա քի նու թյան, ճշմար տու թյան և ար դա
րու թյան սահ մա նում նե րի, այն պես էլ մար դու ի րա վունք
նե րի սահ ման ման վե րա բե րյալ շատ տա րա ձայ նու թյուն
ներ կան, սա կայն դրանց ա ռնչ վե լով` ա վե լի խորն ե նք 
գի տակ ցում դրանց ի մաս տը:  

 Ի րա վուն քը մեր կող մից ներ կա յաց ված ար դա րա ցի 
պա հանջն է: Օ րի նակ` քա ղա քա ցի նե րը ը նտ րե լու ի րա
վունք ու նեն, ե թե պե տու թյան սահ մա նադ րու թյան մեջ 
դա ամ րագր ված է. ե րե խան կեն դա նա բա նա կան այ գի 
գնա լու ի րա վունք ու նի, ե թե նրա ծնող նե րը խոս տա ցել 
են: Մար դիկ ի րա վա սու են ա կն կա լե լու այդ ա մե նը, ե թե 
նրանց այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք ներ 
կամ խոս տում ներ են տր վել: 
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 Սա կայն մար դու ի րա վունք նե րը, պա հանջ լի նե լով 
հան դերձ, վեր ջի նից տար բեր վում են այն ա ռու մով, որ 
կախ ված չեն որ ևէ խոս տու մից կամ որ ևէ մե կի տված 
ե րաշ խի քից: Մի ան ձի կյան քի ի րա վուն քը կախ ված չէ 
մեկ ու րի շի` նրան չս պա նե լու խոս տու մից. գու ցե նրա 
կյանքն է կախ ված դրա նից, բայց ո չ՝ կյան քի ի րա վուն քը: 

 Ըն դու նել մար դու ի րա վունք նե րը նշա նա կում է ըն
դու նել, որ բո լորն ի րա վա սու են ներ կա յաց նե լու այդ պա
հան ջը. ի նչ էլ որ ա սեն կամ ա նեն, ու նեմ այդ ի րա վուն քը, 
քա նի որ յու րա քան չյու րի պես ես էլ մարդ ա րա րած եմ: Մար
դու ի րա վունք նե րը հա վա սա րա պես բո լո րինն են: 

Բո լոր մար դիկ հա վա սա րա պես և մշ տա պես օ ժտ ված 
են մար դու ի րա վունք նե րով:

Մար դու ի րա վունք նե րը՝
•   հա մընդ հա նուր են. աշ խար հում ա մե նուր դրանք 

նույնն են բո լոր մարդ կանց հա մար: Մար դիկ ի րա
վունք նե րով օ ժտ ված են այն պատ ճա ռով, որ ոչ մի
այն որևէ ե րկ րի քա ղա քա ցի են, այլև մարդ կային 
ըն տա նի քի ան դամ ներ են. 

•  ան կապ տե լի են. մենք ձեռք ենք բերել դրանք մեր 
ծննդյան օրվանից և չենք կա րող կորց նել.

•  ան բա ժա նե լի են. ոչ ոք չի կա րող զր կել մար դուն 
որևէ ի րա վուն քից`  վեր ջի նիս « պա կաս կար ևոր» 
կամ «ոչ է ա կան» լի նե լու պատ ճա ռով.

•   փոխ կա պակց ված են. մար դու բո լոր ի րա վունք նե րը 
մի ա սին կազ մում են մեկ մի աս նա կան հա մա կարգ: 

Ըն դու նե լով իր ի րա վունք նե րը՝ յու րա քան չյուր ոք 
ըն դու նում է նաև պար տա վո րու թյուն ներ` հար գե լու և 
պաշտ պա նե լու այ լոց ի րա վունք նե րը:

Քննարկում  ▶  Մար դու ի րա վունք նե րը հա մընդ հա նուր են և 
հա վա սա րա պես բո լո րին են վե րա բե րում: Չնա
յած դրան՝ աշ խար հում կան բազ մա թիվ մար
դիկ, ո րոնց ի րա վունք նե րը ոտ նա հար ված են: 

      Քն նար կե՛ք և մեկ նա բա նե՛ք այս հա կա սու
թյու նը:
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Պատ մա կան ակ նարկ 
Այն տե սա կե տը, որ մար դիկ օ ժտ ված են ան կապ տե լի ի րա վունք նե րով, ար տա ցոլ ված 

է բազ մա թիվ մշա կույթ նե րում և ա վան դույթ նե րում: Բազ մա թիվ փաս տեր ցույց են տա լիս, 
որ մար դու ի րա վունք նե րում ար տա ցոլ ված ար ժեք նե րը չեն պատ կա նում ո ՛չ զուտ «արևմ
տյան» ար ժեք նե րի, ո ՛չ էլ 20–րդ դա րի գյու տե րի շար քին:

•   հա մմու րա պի ի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն (ք. ա. 18րդ դար) Բա բե լո նի թա գա վո րի 
կող մից կազմ ված ա ռա ջին գրա վոր օ րենս գիրքն է: դրա նում եր դում է տր վում` « հաս
տա տել ար դա րու թյուն թա գա վո րու թյու նում, վե րաց նել չա րիքն ու բռ նու թյու նը, թույլ 
չտալ, որ ու ժեղ նե րը ճն շեն թույ լե րին…., կր թել եր կիրն ու ա պա հո վել ժո ղովր դի բա
րե կե ցու թյու նը»:

•   հայտ նի են հին Ե գիպ տո սի փա րա վո նի (ք.ա. շուրջ 2000 թ.) հրա հանգ ներն իր են
թա կա նե րին. «…. Ե րբ հայց վոր է գա լիս Վե րին կամ Ներ քին Ե գիպ տո սից, ա պա հո
վե՛ք, որ ա մեն ի նչ կա տար վի օ րեն քին հա մա պա տաս խան, պահ պան վի ա վան դույ
թը, և հարգ վի յու րա քան չյուր մար դու ի րա վուն քը»:

•   պար սից ար քա կյու րո սի հրո վար տա կը (ք. ա. 570 թ.) ո ւղղ ված էր թա գա վո րու թյու
նում ապ րող ժո ղովր դին և ճա նա չում էր ա զա տու թյան, ան վտան գու թյան, ա զատ 
տե ղա շարժ ման ու այլ ի րա վունք ներ:

Կյու րո սի հրո վար տա կը

Բ նա կան ի րա վունք նե րի տե սու թյան ծնուն դը

1718րդ դա րե րի ըն թաց քում եվ րո պա ցի մի շարք 
ի մաս տա սեր ներ ա ռա ջադ րել են բնա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին հայե ցա կար գը: Դրանք բնո րոշ են ոչ թե որ ևէ ե րկ
րի քա ղա քա ցու, որ ևէ կրո նի կամ ազ գու թյան ներ կա յա
ցուց չի, այլ ան հա տին՝ որ պես մարդ կային է ա կի:
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 Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի «ե ռյակ բա նաձ ևը»

   « պե տա կան կա ռա վար ման մա սին տրակ տա տում» Ջոն Լոկը 
ձևա կեր պում է ան ձի ե րեք հիմ նա կան բնա ծին ի րա վունք նե րը, 
ո րոնք ե րաշ խա վոր վում են պե տու թյան կող մից. դրանք կյան-
քի, ա զա տու թյան և սե փա կա նու թյան ի րա վունք ներն են:

«Բ նա կան վի ճա կում,— գրում է Լոկը,— յու րա քան չյուր մարդ 
այն գի տակ ցու թյունն ու նի, որ չպետք է, բա ցի հան ցա գոր ծի 
նկատ մամբ ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լուց…., ձեռ
նար կի այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կանդ րա դառ նան 
մեկ ու րի շի կյան քի, ա զա տու թյան, ա ռող ջու թյան…. և սե փա կա
նու թյան վրա: Հա մա պա տաս խա նա բար և պե տու թյան` բա նա

կա նու թյան վրա հեն վող հար կադ րա կան իշ խա նու թյու նը ե րբ ևէ չպետք է ի րա վունք ու նե նա 
ո չն չաց նե լու, ճն շե լու կամ գի տակ ցա բար քայ քայե լու հպա տակ նե րին….: Չէ՞ որ մար դիկ հրա
ժար վել են բնա կան վի ճա կի ա զա տու թյու նից և հա մա պա տաս խան կա պանք նե րով ի րենց 
կա պել հա նուն ի րենց կյան քի, ա զա տու թյան և ու նեց ված քի պահ պան ման»: 

Այդ ե րեք ի րա վունք նե րը, հա մա ձայն Լոկի, կազ մում են ի րա վա կան պե տու թյան սահ
մա նադ րա կան հիմ քը: «Չ նա յած ա մե նա տար բեր կեղծ մեկ նա բա նու թյուն նե րին,— գրում է 
Լո կը,  օ րեն քի նպա տա կը ոչ թե ա զա տու թյան ո չն չա ցումն ու սահ մա նա փա կումն է, այլ 
դրա պահ պա նումն ու ըն դար ձա կու մը»:

Լո կի ի րա վա կան ե ռյակ բա նաձ ևը (կյանք, ա զա տու թյուն, սե փա կա նու թյուն) վաղ բուր
ժո ւա կան սահ մա նադ րու թյուն նե րի մաս կազ մեց և դար ձավ այն «բ ջի ջը», ո րից հե տո ա ճեց 
« մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի» ա վե լի տար բե րակ ված բո վան դա կու թյու նը: 

Ըստ  Է. Սո լովյո վի
(տե՛ս «Ան ցյա լը հրում է մեզ. փի լի սո փա յու թյան և

 մշա կույ թի պատ մու թյան ակ նարկ ներ» 
գր քում, ռու սե րեն)

Մար դու ի րա վունք նե րի սե րունդ նե րը

Սո վո րա բար ա ռանձ նաց վում են մար դու ի րա վունք
նե րի մի քա նի սե րունդ ներ: 

Ա ռա ջին սերն դի ի րա վունք ներ (քա ղա քա ցի ա կան և 
քա ղա քա կան ի րա վունք ներ)

Մար դու ի րա վունք նե րի ա ռա ջին սե րուն դը հա ճախ 
կո չում են քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք
ներ: Դրանք ձևա կերպ վել են 18րդ դա րում Ֆրան սի ա
յում և Հյու սի սային Ա մե րի կա յում: Ի րա վունք նե րի ա ռա
ջին սե րուն դը շեշ տը դնում էր ան ձի ա զա տու թյան և սե
փա կա նու թյան ի րա վուն քի վրա: 
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Տեղեկատու նյութ
1689 թ. — ի րա վունք նե րի մա սին օ րենք: Ըն դու նեց ան գլի ա

կան խորհր դա րա նը: Օ րեն քը սահ մա նեց այն պի սի ի րա վունք ներ, 
ի նչ պի սիք են խորհր դա րա նում խոս քի և վի ճա բա նու թյան ա զա
տու թյու նը, հպա տակ նե րի ի րա վուն քը` պա հան ջա գիր ներ կա յաց
նե լու թա գա վո րին:

1776 թ. — Ան կա խու թյան հռ չա կա գիր: հռ չա կագ րի հայրն էր 
ժա մա նա կի ա ռա ջա դեմ մտա ծող, փաս տա բան թո մաս Ջե ֆեր
սո նը (հե տա գա յում՝ Ա մՆի նա խա գահ):

1789 թ. — մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի հռ չա կա գիր: 
Ըն դուն վեց Ֆրան սի ա յում մեծ հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ:

 Մար դու ի րա վունք նե րի ա ռա ջին սե րուն դը ե կավ լու
ծե լու մար դու ան ձնա կան և քա ղա քա կան ա զա տու թյան 
խն դի րը:

Երկ րորդ սերն դի ի րա վունք ներ (հա սա րա կա կան, 
տն տե սա կան և մշա կու թային ի րա վունք ներ)

 Հա սա րա կա կան (սոցիալական) ի րա վունք նե րը հա
սա րա կու թյան կյան քին լի ար ժեք մաս նակ ցությունն 
ա պա  հո վող ի րա վունք ներն են: Դրանք են կր թու թյան, ըն
տա նիք կազ մե լու և ըն տա նի քի բա րե կե ցու թյան ա պա հով ման 
ի րա վունք նե րը, ի նչ պես նաև այն ի րա վունք նե րից շա տե
րը, ո րոնք հա ճախ հա մար վում են քա ղա քա ցի ա կան ի րա
վունք ներ. օ րի նակ` հանգս տի, ա ռող ջու թյան պահ պան ման, 
ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան և այլն:

Տն տե սա կան ի րա վունք նե րի շար քում սո վո րա բար նե
րառ վում են աշ խա տան քի, պատ շաճ կեն սա մա կար դա կի, բնա
կա րա նի, կեն սա թո շա կի ի րա վունք նե րը: Տն տե սա կան ի րա
վունք ներն ար տա ցո լում են այն հան գա ման քը, որ մարդ
կային ար ժա նա պատ վու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է նյու
թա կան ա պա հո վու թյան ո րո շա կի նվա զա գույն մա կար դակ:

Մ շա կու թային ի րա վունք նե րը վե րա բե րում են ստեղ ծա
գոր ծու թյան ա զա տու թյա նը, հա սա րա կու թյան մշա կու թային 
կյան քին ա զա տո րեն մաս նակ ցե լուն, մտա վոր սե փա կա նու
թյան պաշտ պա նու թյա նը և հա ման ման այլ խն դիր նե րի:   

Մար դու ի րա վունք նե րի ե րկ րորդ սե րուն դը ե կավ լու
ծե լու հա վա սա րու թյան խնդիրը:
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Եր րորդ սերն դի ի րա վունք ներ (հա մե րաշ խու թյան 

ի րա վունք ներ)
Եր րորդ սերն դի ի րա վունք ներն ը նդ գր կում են կա յուն 

զար գաց ման, խա ղա ղու թյան, առողջ շր ջա կա մի ջա վայր 
ու նե նա լու, մարդ կու թյան ը նդ հա նուր ժա ռան գու թյան 
հա մա տեղ օգ տա գործ ման, հա ղոր դակց վե լու, մար դա սի
րա կան օգ նու թյան և այլ ի րա վունք ներ:

Մար դու ի րա վունք նե րի եր րորդ սե րուն դը ա ռաջ մղեց 
եղ բայ րու թյան գա ղա փա րը:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1. Ի՞նչենմարդուիրավունքները:Ինչո՞ւենդրանքանհրաժեշտ:

2. Թվարկե՛ք և պարզաբանե՛ք մարդու իրավունքների մի քանի հիմնական
հատ կա նիշ ներ:

3. Դասումեղածիցբացի՝ի՞նչիրավականփաստաթղթերկարողեքնշել:Հար
ցինպատասխանելու համար օգտվե՛քպատմությանդասագրքերիցև լրացուցիչ
այլ աղ բյուր նե րից:

XVIII դարի Ֆրանսիայի «Մարդու և քաղա
քացու իրավունքների հռչակագիրը»
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 հԱՏ ՎԱԾ ՆԵր  մԽի թԱր գո Շի դԱ ՏԱՍ ՏԱ ՆԱգր քից

Գ լուխ Ի Ա. Շի նա կան նե րի դա տաս տա նի մա սին
 մարդ կային բնու թյու նը Ա րար չի կող մից ա զատ է ստեղծ վել, 

ի սկ տե րե րի պետ քե րին ծա ռայե լու հա մար ա րար վել է հո ղից և 
ջրից: Եվ այս դա տաս տանն եմ պատ շաճ հա մա րում, որ, հե ռա
նա լով տե րե րից, ան ձը ա զատ է բնակ վե լու՝ ո ւր և կա մե նա: ի սկ 
ե թե տե րե րից մե կը այս բա նը չնե րի և բռ նա դա տի հե ռա ցած նե
րին, որ վե րա դառ նան, ա պա ու րիշ վայ րում և ոչ տե րե րի մոտ 
ծն ված որ դի նե րը հոր մա հից հե տո ա զատ են:

Գ լուխ ԻԴ.  Մա նուկ նե րի` ջրում ի րար վնա սե լու դա տաս տա
նի մա սին

Ջ րում լո ղա նա լիս մա նուկ նե րը խեղ դում են մի մյանց: Ե րբ բա
ցա հայտ վում է, ո րո շում ե ն՝ խա ղի ժա մա նակ մի ամ տա բա՞ր է 
ե ղել, թե՞ քի նախնդ րու թյու նից, թե՞ (խեղդ վա ծը) կա մո վին է խո
րա ցել ջրի մեջ, և ու րիշ նե րը չեն կա րո ղա ցել նրան դուրս հա նել: 
Այդ պի սիք պետք է դատ վեն սպա նու թյա նը հա մա պա տաս խան, և 
այդ ձևով տր վի ի րա վա ցի վճիռ:

Գ լուխ ՃԻ Ը.  Ի րա վունք նե րը ոտ նա հա րող նե րի դա տաս տա նի 
մա սին

 մի՛ ոտ նա հա րիր կնոջ, որ բի և այ րու ի րա վունք նե րը: դա տա
վոր նե րի վրա օ րենք է դր վում չվար վել կա շառ քով և այլ պատ
րանք նե րով, ի նչ պես ի րենք են ու րիշ նե րից պա հան ջում, և ե թե 
այս բանն ար վի, պատ վից զրկ վի:

Գ լուխ ՃՀԹ.  Հափշ տա կիչ ար հես տա վոր նե րի դա տաս տա նի 
մա սին 

Ար հես տա վոր նե րը, որ հափշ տա կել են ու րիշ նե րի ի նչ քը, 
պետք է փոխ հա տու ցեն մե կին չորս կամ պետք է ա պաշ խա րեն 
վար դա պե տի հրա մա նով: 

Բա ցա հայտ վա ծը և դա տաս տա նի դուռն ըն կա ծը պետք է հա
տու ցի, ով կա րո ղու թյուն ու նի, իսկ ով քեր կա րո ղու թյուն չու նեն 
կամ չեն բա ցա հայտ վել, ա պաշ խա րեն:

Գ լուխ ՃՂԳ.  Նույն մոր կա թով սն ված նե րի դա տաս տա նի 
մա սին

 հարց. «Ե թե մի մոր կա թով սն վել են օ տար երեխա նե րը, ի րա
վունք ու նե՞ն նրանք ա մուս նա նա լու, ե րբ դառ նան չա փա հաս:

Ընթերցանության  
նյութ
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 պա տաս խան. «ի րա վունք չու նեն, քան զի ծնողն ու ստն տուն 
նույնն են հա մար վում»:

Սմ բատ Սպա րա պե տը (1208 1276) հայ ա կա նա վոր զո րա
վար, պե տա կան գոր ծիչ, դի վա նա գետ, ի րա վա գետ և պատ մա
գիր է: Ապ րել և գոր ծել է Կի լի կյան Հա յաս տա նում:

հոդ ՎԱԾ ՆԵր Սմ ԲԱՏ ՍպԱ րԱ պԵ Տի  (գոՒՆդՍ ՏԱԲԼ) 
դԱ ՏԱՍ ՏԱ ՆԱգր քից

 
Հոդ ված 7.  Այն մար դու մա սին, ո րի մշա կը մա հա նում է շատ 

հա լած վե լուց և ծանր ի րեր վերց նե լուց 
Ե թե որ ևէ մե կը մշակ է վար ձում և ան խղ ճո րեն շատ հա լա ծում 

է կամ ստի պում վերց նել ծանր ի րեր, ին չի հետ ևան քով մշա կը 
մա հա նում կամ վնաս վածք է ստա նում, ա պա դա տա վո րը պետք 
է հաշ վի առ նի վար ձի չա փը, կա տար ված աշ խա տան քը, դրա ան
հրա ժեշ տու թյու նը և այդ ա մե նի հի ման վրա կա յաց նի դա տավ ճի
ռը, ի սկ ե կե ղե ցին դնում է ա պաշ խա րանք:

 Հոդ ված 37. Մա հա մերձ մար դու և նրա կար գադ րու թյան մա սին 
Ե թե որ ևէ մե կը մա հա նում է, ա պա մահ վան մո տե նա լու ժա մա

նակ պետք է սկզ բից հո գա ե կե ղե ցու մա սին` իր հո գու փր կու թյան 
հա մար ա ռանձ նաց նե լով այն ե կե ղե ցու բա ժի նը, որ տեղ կնք վել է, 
և որ տեղ իր ծուխն է, քան զի նա պար տա վոր է ա ռա ջին հեր թին 
վճա րել իր հոգ ևո րա կա նին: Եվ ե թե դրա նից հե տո բան ա վե լա
նա, կա րող է տալ՝ ո ւմ կա մե նա: Եվ հոգ ևո րա կան նե րը պար տա
վոր են ի րենց հա սա նե լի քից տալ վան քին, ի սկ վան քի բա ժինն 
այն քան է, որ քան գրել ե նք:

 Հոդ ված 122. Հո րը կամ մո րը ծե ծող զա վա կի մա սին
 մով սե սը Ա ստ ծու բե րա նով հրա մա յում է, որ նա, ով ծե ծում է 

իր հորն ու մո րը, պետք է մա հա նա, կամ նա, ով ա նար գում կամ 
բամ բա սում է (ծ նող նե րին), նույն պես պետք է մա հա նա` բա ցա
ռու թյամբ (այն դեպ քե րի), ե րբ նա ե րե խա է և չի գի տակ ցում իր 
ա րար քը, և իր ծնող ներն ու վկա նե րը հարկ չեն հա մա րում նրան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու.…



131

 Դաս 22–23

ՄԱՐ ԴՈՒ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԵՎ 
ՔԱՂԱՔԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐՆ 
ՈՒ Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐԸ

 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Սույն դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն նե րը,
 հաշ վի առ նե լով, որ, մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան կա նո նա դրու թյամբ 

հռչակ ված սկզ  բունք  նե րին հա մա պա տաս խան, մարդ կային ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե
րին ներ հա տուկ ար ժա նա պատ վու թյան և նրանց հա վա սար ու ան կապ տե լի ի րա վունք
նե րի ճա նա չումն աշ խար հում ա զա տու թյան, ար դա րու թյան և հա մընդ հա նուր խա ղա ղու
թյան հիմքն է,  ըն դու նե լով, որ այդ ի րա վունք նե րը բխում են մարդ կային ան հա տին ներ հա
տուկ ար ժա նա պատ վու թյու նից, ըն դու նե լով, որ, մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռ չա կագ րին հա մա պա տաս խան, քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ա զա տու թյու նից 
օ գտ վող և վա խից ու կա րի քից ձեր բա զատ ված մարդ կային ա զատ ան հա տի ի դե ա լը կա
րող է ի րա կա նա նալ, մի այն ե թե ստեղծ վեն այն պի սի պայ ման ներ, ե րբ յու րա քան չյու րը 
կա րող է օ գտ վել իր քա ղա քա ցի ա կան ու քա ղա քա կան ի րա վունք նե րից, ի նչ պես նաև 
տն տե սա կան, հա սա րա կա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րից,  հաշ վի առ նե լով մի ա
վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյամբ պե տու թյուն նե րի ստանձ նած 
պար տա վո րու թյու նը` խրա խու սե լու մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի նկատ
մամբ հա մընդ հա նուր հար գանքն ու դրանց պահ պա նու մը,  գի տակ ցե լով, որ ան հա տը, 
պար տա վո րու թյուն ներ ու նե նա լով այլ ան ձանց և այն հան րու թյան հան դեպ, ո րին ին քը 
պատ կա նում է, պետք է հե տա մուտ լի նի սույն դաշ նագ րում ճա նաչ վող ի րա վունք նե րի 
խրա խուս մանն ու պահ պան մա նը, հա մա ձայ նում են ներ քո հի շյալ հոդ ված նե րի շուրջ.…

« Մի ջազ գային դաշ նա գիր քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի մա սին» (16 դեկ տեմ բե րի, 1966 թ.)

 Մար դու քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք
ներն ե ն՝

•  կյան քի ի րա վուն քը, 
• ա զա տու թյան և ան ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը, 
•  ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն ներն օ րեն քով չար գել

ված բո լոր մի ջոց նե րով պաշտ պա նե լու ի րա վուն քը, 
• մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը,
• բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը ,
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•  ա զատ տե ղա շարժ վե լու և բնա կա վայր ը նտ րե լու 
ի րա վուն քը,

• մտ քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյան ի րա վուն քը ,
•  իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու, խոս քի ա զա

տու թյան ի րա վուն քը, նե րա ռ յալ տե ղե կու թյուն ներ 
և գա ղա փար ներ փնտ րե լու, ստա նա լու, տա րա ծե լու 
ա զա տու թյու նը,  

•  այլ ան ձանց հետ մի ա վո րում ներ կազ մե լու, այդ 
թվում՝ ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն ներ կազ մե լու 
և դրանց ան դա մագր վե լու ի րա վուն քը, այլ քա ղա
քա ցի նե րի հետ կու սակ ցու թյուն ներ ստեղ ծե լու և 
դրանց ան դա մագր վե լու ի րա վուն քը,

•   խա ղաղ, ա ռանց զեն քի հա վաք ներ ան ցկաց նե լու 
ի րա վուն քը, 

•  ընտ րե լու և հան րաք վե նե րին մաս նակ ցե լու, ի նչ
պես նաև ան մի ջա կա նո րեն և կամ քի ա զատ ար
տա հայ տու թյամբ ը նտր ված ի րենց ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի մի ջո ցով պե տա կան կա ռա վար մա նը և 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու 
իրա վուն քը և այլն:

 Մար դու քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ

 Մար դու կար ևո րա գույն ի րա վունք նե րից մե կը, ե թե ոչ 
ա մե նա կար ևո րը, կյան քի ի րա վունքն է:  Այդ ի րա վունքն 
ամ րագր ված է մար դու ի րա վունք նե րին վե րա բե րող մի 
շարք հիմ նա րար փաս տաթղ թե րում և մեր ե րկ րի Սահ
մա նադ րու թյու նում: 

 Կյան քի ի րա վուն քի ե րաշ խա վո րը ցան կա ցած դեպ
քում պե տու թյունն է: Պե տու թյու նը պար տա վոր է բո լոր 
մի ջոց նե րով ա պա հո վել և պաշտ պա նել մար դու կյան քի 
ի րա վուն քը: Պե տու թյու նը ծրագ րում և ի րա կա նաց նում է 
հան ցա գոր ծու թյան կան խար գել մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա
ռում ներ: Սա կայն պե տու թյան պաշտ պա նիչ գոր ծա ռույ
թի նշա նա կու թյու նը չի կա րե լի ծայ րա հե ղաց նել: 

Այս դրույ թը պար զա բա նե լու հա մար նկա րագ րենք մի 
քա նի ի րա վի ճակ:
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Ի րա վի ճակ 1. Ալ կո հո լը չա րա շա հած վա րոր դը` խախ
տե լով ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րը, վրաեր թի է են թար կում 
քա ղա քա ցուն, ո րի հե տևան քով վեր ջինս մա հա նում է: 

Ի րա վի ճակ 2. Սնն դամ թեր քի չար տոն ված վա ճառ քի 
հե տևան քով տաս նյակ մար դիկ են թու նա վոր վել, գրանց
վել են նաև մա հա ցու թյան դեպ քեր: 

 

 Քննարկում  ▶ Վեր լու ծե լով տր ված ի րա վի ճակ նե րը՝ ներ
կա յաց րե՛ք մար դու (ան հա տի, քա ղա քա ցու) 
պա տաս խա նատ վու թյու նը ու րի շին կյան քից 
զր կե լու կամ ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս հասց
նե լու դեպ քում: 

 Մի ա ժա մա նակ մեկ նա բա նե՛ք պե տու թյան դե րը 
հա ման ման դեպ քե րը կան խե լու ո ւղ ղու թյամբ:  

 Կյան քի ի րա վուն քի գլ խա վոր ե րաշ խի քը այս դեպ քում 
օ րենքն է, այն է` Սահ մա նա դրու թյու նը, մի ջազ գային այն 
փաս տաթղ թե րը, ո րոնց մի ա ցել է մեր եր կի րը (օ րի նակ` 
Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին 
մի ջազ գային դաշ նա գի րը, Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ
նա րար ա զա տու թյուն նե րի մա սին եվ րո պա կան կոն վեն
ցի ան և այլն):

 Կյան քի ի րա վուն քին վե րա բե րող կար ևոր հար ցե րից 
մե կը պե տու թյան՝ մա հա պա տիժ ի րա կա նաց նե լու գոր
ծա ռույթն է: Աշ խար հի շատ ե րկր նե րում պատ ժի այդ 
ա ռա վե լա գույն տե սա կը շա րու նա կում է գոր ծել:

 Մեր ե րկ րում նույն պես 1995 թ. ըն դուն ված Սահ մա նադ
րու թյու նը թույ լա տրում էր մա հա պա տի ժը՝ որ պես բա ցա
ռիկ պատ ժա մի ջոց: Շա րու նա կե լով մար դու ի րա վունք նե րի 
բնա գա վա ռում բա րե փո խում նե րը՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
2005 թ. խմ բագ րու թյամբ մա հա պա տիժն ար գել վեց:

Քննարկում  ▶ Ե թե լի նե իք ո րոշ ման պա տաս խա նա տուն 
(այ սինքն̀  2005 թ. նոյեմ բե րի 27ին մաս նակ
ցե իք Սահ մա նադ րու թյան նոր խմ բագ րու թյան 
հան րաք վե ին), ի ՞նչ կլի ներ ձեր որո շու մը՝ կք
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վե ար կե ի՞ք այդ դրույ թին կողմ, թե՞ ոչ: Հիմ նա
վո րե՛ք ձեր տե սա կե տը: Ո ՞ր դեպ քում կպահ
պա նե իք մա հա պա տի ժը:

Եվ վեր ջա պես՝ կյան քի ի րա վուն քին վե րա բե րող 
բարդ և լուրջ վեր լու ծու թյան են թա կա խն դիր է ի նք նաս
պա նու թյու նը: Այս խն դիրն, ան շուշտ, ու նի նաև բա րո յա
կան, հո գե բա նա կան, հա սա րա կա կան և այլ կող մեր, 
սա կայն տվյալ դեպ քում մեր քննարկ ման հար ցը խնդ րի 
ի րա վա կան կողմն է: Օ րի նակ՝ մար դու բա ցա ռա պես իր 
կամ քով կյան քից հե ռա նա լը, և նրան` այս կամ այն կերպ 
ի նք նաս պա նու թյան հասց նե լը: Այդ պի սի պատ ճառ ներ 
կա րող են լի նել ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան պար բե րա
բար նվաս տա ցու մը, հա սա րա կա կան ծանր վի ճա կի մեջ 
դնե լը, վտան գա վոր ա ղանդ նե րին ան դա մակ ցե լը և այլն:

Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քը

 

Քննարկում  ▶ Ի ՞նչ է, ձեր կար ծի քով, ար ժա նա պատ վու
թյու նը, և ո ՞ր դեպ քում եք այն հա մա րում ոտ
նա հար ված: 

 Հար ցը հաս կա նա լու հա մար քն նար կե՛ք տար բեր տե
սան կյուն նե րից, կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում: Օ րի նակ` 
հա սա րա կա կան ծանր պայ ման նե րը մար դու մեջ կա րող 
են ա ռաջացնել իր ար ժա նա պատ վու թյան ոտ նա հար ված 
լի նե լու զգա ցո ղու թյուն: Նույն զգա ցո ղու թյու նը կա րող է 
ա ռա ջա նալ նաև, ե րբ մար դը, ստա նա լով բարձ րա գույն 
կր թու թյուն և ու նե նա լով մաս նա գի տա կան բարձր ո րա
կա վո րում, եր կար ժա մա նակ չի կա րո ղա նում աշ խա
տանք գտ նել և հար կադր ված է լի նում հա մա ձայ նելու 
ցածր ո րա կա վոր ման աշ խա տան քի:

Շատ լուրջ հետ ևանք ներ կա րող է ու նե նալ մար դու 
ա նու նը, բա րի համ բա վը ա րա տա վո րող տե ղե կու թյուն
ներ տա րա ծե լը աշ խա տա վայ րում, ու սում նա կան հաս
տա տու թյու նում, բնա կա վայ րում, զանգ վա ծային լրատ
վու թյան մի ջոց նե րով և այլն:
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 Հարց: Ուսումնասիրե՛ք ՀՀ Սահմանադրությունը և պա
տասխանե՛ք,թեայդպիսիդեպքերումմարդնի՞նչմիջոցնե
րովկարողէպաշտպանելիրարժանապատվությունը:

 

Անձ նա կան ա զա տու թյան և 
անձեռնմխելիության ի րա վունքը

Անձ նա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյուն ա սե լով՝ պետք է 
հաս կա նալ մար դու ոչ մի այն մարմ նա կան, այլև հոգ ևոր 
ա զա տու թյու նը:

Մարմ նա կան ա զա տու թյու նը մար դուն տր ված է ծնն
դյան պա հից և դաս վում է նրա բնա կան ի րա վունք նե
րի շար քին: Մար դուն կա րե լի է ա զա տու թյու նից զր կել 
մի այն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում և կար գով: 
Այս դեպ քում մար դուն ա զա տու թյու նից զրկե լը հիմ նա
վոր վում է այ լոց ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու նկա տա
ռու մով: Օ րի նակ` վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի տա րա
ծու մը կան խե լու նպա տա կով մար դուն կա րող են զր կել 
ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քից: Հա ման ման սահ
մա նա փա կում ներ կա րող են գոր ծադր վել թմ րա մոլ նե րի 
և հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ ներ կա յաց նող այլ 
ան ձանց նկատ մամբ:

 Գործնական աշխատանք 1

Ընթերցե՛քՀՀՍահմանադրության16րդհոդվածըևնշե՛ք,թեորդեպքերումէ
թույլատրվումմարդունազատությունիցզրկել:

 Մար դու ի րա վունք նե րի տե սան կյու նից շատ կար ևոր 
է ոչ մի այն մար դուն ա զա տու թյու նից զր կե լու հիմ քե րը, 
այլև կար գը: 

Օ րի նակ` բնա կա րա նը չի կա րե լի խու զար կել՝ ա ռանց 
դա տա րա նի ո րոշ ման: 

Մար դու քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի շար քում 
շատ կար ևոր տեղ ու նի նաև մտ քի, խղ ճի, կրո նի ա զա
տու թյան և կար ծի քի ու դրա ար տա հայտ ման ա զա տու
թյան ի րա վունք նե րը:
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Ու սում նա սի րե լով Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի և ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան մեջբեր ված հոդ ված նե րը՝ հա մե մա տե՛ք դրան ցում ներ կա յաց
վածմարդու իրավունքները:Համեմատությունը կատարելիս միավորե՛ք միդեպ
քումհռչակագրի18րդևՍահմանադրության26րդ,մյուսդեպքում`հռչակագրի
19րդևՍահմանադրության27րդհոդվածներիբովանդակությունը:

ՀՀ Սահմանադրություն Մար դու ի րա վունք նե րի 
հա մընդ հա նուր հռ չա կագ իր

Հոդված 26. Յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, 
խղճի և կրոնի ազատության իրա վունք։ Այս 
իրավունքը ներառում է կրոնը կամ համոզ մունք
ները փոխելու ազատու թյու նը և դրանք ինչ
պես միայնակ, այնպես էլ այլոց հետ համատեղ 
քարոզի, եկեղե ցական արարողություն ների և 
պաշտամունքի այլ ծիսակատարությունների մի
ջո  ցով արտա հայ  տելու ազատու թյունը։

Այս իրավունքի արտահայտումը կարող է սահ
մա նափակվել միայն օրենքով, եթե դա անհրա 
ժեշտ է հասարակական անվտան գության, առող
ջու թյան, բարոյա կա նու թյան կամ այլոց իրա
վունքների և ազատու թյունների պաշտ    պանության 
համար:

Հոդված 18. Յուրաքանչյուր ոք ունի 
մտքի, խղճի ու կրոնի ազատության իրա
վունք. այս իրա վունքը ներառում է իր կրոնը 
կամ համոզմունքը փոխելու ազա տություն 
և միանձնյա կամ այլոց հետ համա տեղ 
հրապարակավ կամ մաս նա վոր կարգով 
իր կրոնը  կամ համոզ մունքը քարոզելու, 
արարողու թյուն ների, պաշտամունքի և 
ծեսերի միջոցով արտահայտելու ազա
տություն:

Հոդված 27. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր 
կարծիքն ազատ արտահայտելու իրա վունք: 
Արգելվում է մարդուն հարկադրել հրաժար վելու իր 
կարծիքից կամ փոխելու այն:

Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազա տու թյան 
իրավունք, ներառյալ՝ տեղե կու  թյուն  ներ և գաղա
փարներ փնտրելու, ստանալու, տա րա ծելու ազա
տու թյունը, տեղե կա տվու թյան ցանկացած միջո
ցով՝ անկախ պետա կան սահմաններից: 

Լրատվամիջոցների և տեղեկատվական այլ 
միջոցների ազատությունը երաշ խա վորվում է։ 

Պետությունը երաշխավորում է տեղեկա
տվա  կան, կրթական, մշակութային և ժաման ցա
յին բնույթի հաղորդումների բազմա զա նու թյուն 
առաջարկող անկախ հանրային ռադիոյի և հե
ռուս  տատեսության առկայությունը և գործու
նեությունը։

Հոդված 19. Յուրաքանչյուր ոք ունի 
կարծիքի և այն արտա հայտվելու ազա
տություն. այս իրա վունքը ներառում 
է  կարծիքներն առանց միջա մտության 
ունե    նալու, անկախ պետա կան սահման
նե րից տեղեկություններ ու գաղա փար
ներ փնտրելու, լրատվու թյան ցանկացած 
միջոցով ստանալու ու տարա ծելու ազա
տությունը:
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Քա ղա քա կան ի րա վունք ներ

 Քա ղա քա կան ի րա վուն քը սահ մա նում է կող մե րի 
ի րա  վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը քա ղա քա ցի – 
հա սա րա կու թյուն – պե տու թյուն հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում իշ խա նու թյու նը պատ 
կա նում է ժո ղովր դին:

 Ժո ղո վուրդն իր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է ա զատ 
ը նտ րու թյուն նե րի, հան րաք վե նե րի, ի նչ պես նաև Սահ մա նադ
րու թյամբ նա խա տես ված պե տա կան և տե ղա կան ինք  նա կա
ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով:

Այս սահմանադրական դրույ թի ու սում նա սի րու թյամբ 
կա րող ե նք բա ցա հայ տել, թե ի նչ քա նով է քա ղա քա ցին 
ներգ րավ ված պե տա կան իշ խա նու թյան ձևա վոր ման 
գոր ծում և ի նչ քա նով է կա րո ղա նում ի րա կա նաց նել վե
րահս կո ղու թյուն պե տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ:

Նախ պետք է դի տար կել ան ձնա կան ա զա տու թյունն 
ու քա ղա քա կան ա զա տու թյու նը, ո րոնք սերտ կապ ված 
են մի մյանց հետ. ան ձնա կան ա զա տու թյու նից է բխում 
քա ղա քա կան ա զա տու թյու նը:

Անձ նա կան ա զա տու թյուն նե րով է պայ մա նա վոր ված, 
թե հա սա րա կու թյան կող մից ի նչ պե տու թյուն է ստեղծ
ված, և ի նչ վար չա կարգ (ռե ժիմ) է գոր ծում, և հա կա ռա
կը՝ պե տա  կան վար չա կար գից է բխում, թե ի նչ քա նով են 
ե րաշ խա վոր ված քա ղա քա ցու ան ձնա կան և քա ղա քա
կան ա զա տու թյուն նե րը:

Անհ նար է ու նե նալ ժո ղովր դա վա րա կան ու ա զատ 
եր կիր ոչ ա զատ և ստր կա միտ քա ղա քա ցի նե րով, և ան
հնար է ու նե նալ բռ նա պե տա կան վար չա կարգ ու ա զատ 
քա ղա քա ցի ներ:
 

Հարց:  Պատ կե րաց նենք, թե քա ղա քա ցին չու նի մտ քերն 
ազատ արտահայտելու իրավունք կամ անձնական ան
ձեռնմխելիության իրավունք: Ինչպե՞ս կարող է այդպիսի
քաղաքացինստեղծելազատ,ժողովրդավարականպետու
թյուն,կամեթեերկիրըբռնապետականէ,ինչպե՞սկարողեն
նրանումլինելազատքաղաքացիներ:
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Օ րի նակ՝ Հյու սի սային Կո րե ա յում, որ տեղ ի րենց ղե
կա վա րի մահ վան կա պակ ցու թյամբ ժո ղո վուր դը հա վաք
վում էր հա սա րա կա կան տար բեր վայ րե րում, որ պես
զի ար տաս վի, հանրային այդ արարողության վեր ջում 
« վատ ար տաս վող նե րը» կամ, ի նչ պես ի րենք են ա սում, 
«հա մա պա տաս խան հու զա կա նու թյան բա ցա կա յու թյուն 
ցու ցա բե րած» քա ղա քա ցի ներն վեց ամ սով աք սոր վել են 
հար կա դիր աշ խա տան քի:  Այդ պի սի   ե րկ րում դժվար է 
լի նել ա զատ քա ղա քա ցի : 

 Քա ղա քա կան ի րա վունքն ու սում նա սի րե լու հա մար 
պետք է բա ցա հայ տել, թե պե տու թյու նը քա ղա քա ցուն ի նչ 
« գոր ծիք ներ» է տա լիս, որ նա կա րո ղա նա ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց նել իր ի րա վունք նե րը թե՛ իշ խա նու թյան ձևա
վոր ման, թե՛ նրա գոր ծու նե ու թյան վե րահս կո ղու թյան 
նկատ մամբ: Գոր ծիք ներն օ րենք ներն են, ո րոնք սահ մա
նում են վար քագ ծի կա նոն ներ, ի սկ դրանք օգ տա գոր ծե
լու հա մար պետք են պե տու թյան կող մից ե րաշ խիք ներ:

ՀՀ բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար օ րեն քը տա լիս է 
հետ ևյալ քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը:

 Քա ղա քա ցի ու թյան ի րա վունքը
 Քա ղա քա ցի ու թյամբ է, որ մարդն ու նե նում է տվյալ 

պե տու թյան հետ ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն
ներ: Օ րի նակ՝ ՀՀ ցան կա ցած քա ղա քա ցու ան ձնագ րի 
վեր ջում գր ված է. «Անձ նա գի րը կրո ղի հո վա նա վորն է Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը»:

 Քա ղա քա ցուն են վե րա պահ ված քա ղա քա կան մի 
շարք ի րա վունք ներ, օ րի նակ՝ կու սակ ցու թյան ղե կա վար 
մարմ նում լի նե լը:

 Քա ղա քա ցի ու թյամբ մար դն ա մուր կապ է ու նե նում 
տվյալ պե տու թյան հետ, և ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել քա ղա
քա ցի ու թյու նից: Զր կե լը լի նում է բա ցա ռիկ դեպ քե րում, 
ե թե, օ րի նակ՝ կեղծ փաս տաթղ թե րով է ձեռք բեր վել քա
ղա քա ցի ու թյու նը:

 Մի ա վո րում ներ կազ մե լու  և դրանց անդամագրվե լու 
ի րա վունքը

 Հա ճախ ա ռա ջա նում են խն դիր ներ, ո րոնք քա ղա
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քա ցին ի նք նու րույն չի կա րող լու ծել, և մի ա վո րում ներ 
ստեղ ծե լու ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում՝ գա ղա փա
րա կան կամ այլ շա հե րից ել նե լով: 

 Մի ա վո րում ներն ը նդ հա նուր շա հեր ու նե ցող քա ղա
քա ցի նե րի կող մից կա մա վոր ստեղծ ված հա սա րա կա
կան կա ռույց ներ են, ո րոնց նպա տա կը հոգ ևոր կամ ոչ 
նյու թա կան այլ պա հանջ մունք նե րի բա վա րա րումն է: 
Դրանք քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու
թյան կար ևո րա գույն տար րե րից են, ա ռանց ո րի ան հնար 
են քա ղա քա կան մի շարք ի րա վունք ներ:

Օ րի նակ՝ ը նտ րու թյուն նե րին հա մա մաս նա կան կար
գով մաս նակ ցում են մի այն կու սակ ցու թյուն նե րը, ո րոնց 
գոր ծու նե ու թյան նպա տա կը հա սա րա կու թյան և պե տու
թյան քա ղա քա կան կյան քին մաս նակ ցելն է:

 Շատ են դեպ քե րը, ե րբ տար բեր խն դիր նե րի շուրջ 
ստեղծ վում են քա ղա քա ցի ա կան տար բեր նա խա ձեռ նու
թյուն ներ (բ նա պահ պա նա կան, ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան և այլն), շատ քա ղա քա ցի ներ հա վաք վում են 
մեկ ը նդ հա նուր գա ղա փա րի շուրջ (օ րի նակ՝ փր կել կա
նաչ գո տին ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րից) և ներդ նե լով 
ի րենց ու ժե րը՝ կա րո ղա նում են լու ծել տվյալ խն դի րը: 

 Հա սա րա կա կան կյան քին մաս նակ ցե լու հա մար մի
ա վոր ման լա վա գույն տե սակ նե րից են հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը: 
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 Տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հա սը 
կազ մա կեր պու թյա նը կա րող է ան դա մագր վել իր դի մու մի 
հի ման վրա` օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի գրա վոր հա մա ձայ
նու թյամբ:

Հարց: Ի՞նչ հասարակական կազմակերպություններ գի
տեք և քա նի սի՞ն եք ան դա մակ ցում:

Հ րա պա րա կային հա վաք նե րի ան ցկաց ման ի րա վունքը
Յու րա քան չյուր ոք ու նի խա ղաղ, ա ռանց զեն քի հա

վաք նե րի մաս նակ ցե լու ի րա վունք: Մար դը կամ քա ղա
քա ցին  իր գա ղա փար նե րը ար տա հայ տե լու կամ բո ղո քը 
լսե լի դարձ նե լու հա մար  կա րող է կազ մա կեր պել խա
ղաղ, ա ռանց զեն քի հա վաք ներ: Հա վաք նե րը կար ևո րա
գույն տեղ են զբա ղեց նում քա ղա քա կան և հա սա րա կա
կան գոր ծու նե ու թյան ո լոր տում: Ներ կա յումս կան է լեկտ
րո նային կա պի մի ջո ցով հա վաք ներ կազ մա կեր պե լու 
տար բեր հնա րա վո րու թյուն ներ:

 Հան րային կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու ի րա վունքը
 Ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ քը ը նտ րու թյուն ներն են, 

ո րոնք քա ղա քա կան ի րա վուն քի մի ջուկն են: Քա նի որ 
ժո ղո վուր դը չի կա րող ամ բողջ ծա վա լով ի րա կա նաց
նել իր իշ խա նու թյունն, ո ւս տի իր լի ա զո րու թյուն նե րի մի 
մա սը պատ վի րա կում է պե տա կան մար մին նե րին՝ մաս
նակ ցե լով պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի  ը նտ րու թյուն նե րին և հան րաք վե ի մի ջո ցով 
ե րկ րի հա մար կար ևո րա գույն հար ցե րի լուծ մա նը:

 Ցան կա ցած քա ղա քա ցի ի րա վունք ու նի ը նտ րե լու (գոր
ծուն ի րա վունք) կամ ընտր վե լու (կ րուն ի րա վունք) մի ջո ցով 
մաս նակ ցե լու պե տա կան իշ խա նու թյան ձևա վոր մա նը:

 Հան րային ծա ռա յու թյան ըն դուն վե լու ի րա վունքը
Յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու հնա րա վո րու թյուն է տր

ված մաս նակ ցելու ը նտ րու թյուն նե րի, մր ցույթ նե րի և 
դառ նա լու հան րային ծա ռայող: Հան րային ծա ռա յու թյու
նը պե տու թյա նը Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով վե
րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցումն է. ը նդ
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գր կում է պե տա կան ծա ռա յու թյու նը, հա մայն քային ծա
ռա յու թյու նը, պե տա կան և հա մայն քային պաշ տոն նե րը։

 Պե տա կան ծա ռա յու թյան տե սակ ներ են, օ րի նակ՝ քա
ղա քա ցի ա կան, դա տա կան, դի վա նա գի տա կան ծա ռա
յու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը՝ 
պաշտ պա նու թյան, ազ գային ան վտան գու թյան, ոս տի կա
նու թյան, հար կային, մաք սային ծա ռա յու թյուն ներ և այլն:

 Դի մե լու և պատ շաճ պա տաս խան ստա նա լու ի րա
վունքը

Յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի դի մե լու ցա ն կա
ցած պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մարմ նի կամ պաշ տո նա տար ան ձի՝ ի րեն հու զող խնդ
րան քով կամ ա ռա ջար կու թյամբ: 

Այս ի րա վուն քով քա ղա քա ցի նե րը կա րո ղա նում են 
լու ծել ի րենց խն դիր նե րը կամ տար բեր ա ռա ջար կու
թյուն նե րով բա րե լա վել պե տա կան մար մին նե րի աշ խա
տան քի ո րա կը և ար դյու նա վե տու թյու նը:

Պետք է հի շել, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն՝
պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին

ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա րե լու 
մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լի ա զոր
ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենք նե րով, ի սկ 
քա ղա քա ցի ներն ի րա վունք ու նեն ա նե լու այն ա մե նը, ի նչ 
ար գել ված չէ օ րեն քով:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1.Ընթերցե՛քՔաղաքացիականևքաղաքականիրավունքներիմասինմիջազ
գային դաշ նագ րի նա խա բա նը: Ո ՞ր դրույթ նե րը կա ռանձ նաց նե իք ա ռա ջին հեր թին:  

2.Առաջնահերթությանկարգով(ձերտեսակետից)թվարկե՛քմարդուքաղաքա
ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը:

3. Փորձե՛ք ինքնուրույն մեկնաբանել արժանապատվության իրավունքը: Ո՞ր
իրավունքըկնշեիքառաջինհերթին՝կյանքի՞,թե՞արժանապատվության:

4.Ինչպե՞սեքգնահատումմերերկրումիշխանությանձևավորմանևնրագոր
ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ո ւղ ղու թյամբ քա ղա քա ցուն տր ված 
« գոր ծիք նե րը»: Ի նչ քա նո՞վ են ար դյու նա վետ օգ տա գործ վում դրանք:
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Դաս 24–25

ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

 Տնտեսական իրավունքներ

Ինչ պի սի ազդե ցու թյուն պետք է ունե նա պետու
թյու նը տնտե սա կան հարա բե րու թյուն նե րի վրա: Որն է 
նախընտ րե լին՝ ազատ շու կա յա կան տնտե սա կան հարա
բերու թյուն նե՞րը, թե՞ պետու թյան կող մից կենտ րո նաց ված 
կեր պով կառա վար վող տնտե սա կան հարա բե րու թյուն
նե րը: Այս բարդ և հակա սա կան հար ցը խնդրա հարույց է 
եղել տար բեր ժամա նակ նե րում և շատ երկր նե րում:

Խնդի րը փոր ձենք պար զա բա նել որևէ երկ րի օրի նա կով:
Ժամա նա կա կից Բելա ռու սում մի շարք առում նե րով 

գոր ծում է սոցի ա լիս տա կան տնտե սական համա կարգ, 
այսինքն՝ հիմ նա կան բոլոր միջոց նե րը` գոր ծա րան ներ, 
շեն քեր և այլն, պատ կանում են պետու թյա նը, և մար
դիկ զրկված են արտադ րու թյան հիմ նա կան միջոց նե
րը որպես մանա վոր սեփա կա նու թյուն ունե նա լու հնա
րա վորու թյու նից: Երկ րի նախա գահն այդ հան գա ման քը 
բացատ րում է նրա նով, որ սեփա կա նաշ նոր հե լուց հետո 
այդ միջոց նե րը կվա ճառ վեն և կփո շի ացվեն:

Քննարկում  ▶ Ձեր կարծիքով ո՞րն է ճիշտը՝ հիմնական 
միջոցների (գործարաններ, խոշոր հիմ նարկ
ներ)  պետակա՞ն, թե՞ մասնավոր լինելը:  
Նշե՛ք  երկու դեպքերի համար էլ դրական և 
բացասական կողմեր:

Ազատ տնտե սա կան հարա բե րու թյուն նե րի և ազատ 
շու կա յի գոյու թյունն ամե նև ին չի նշա նա կում, որ պետու
թյունն ամբող ջու թյամբ մի կողմ է քաշ վում և հրա ժար
վում տնտե սու թյան բնա գա վառում իր գոր ծա ռույթ նե րից: 
Պետու թյունն ունի ազդե  ցու թյան տնտե սա կան լծակ

Կեցությունն է որո շում 
գիտակ ցու թյունը:

 Կարլ Մարքս
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ներ, որոնք պետք է օգտա գոր ծի խելա միտ տնտե սական 
մրցակ ցու թյուն խթա նե լու համար: Միա ժա մա նակ, երկ
րի տնտե սու թյու նը  չպետք է դառ նա  պետա կան իշխա
նու թյան թելադ րան քի առար կա:

Պետու թյան կարև ո րա գույն գոր ծա ռույթ նե րից է 
մենաշ նորհ նե րի դեմ պայ քարը, քանի որ ազատ մրցակ
ցու թյունն է ապա հո վում երկ րի զար գա ցու մը: Մենա
շնորհ կարող է գոյու թյուն ունե նալ այն դեպ քում, եթե դա 
պատ կա նում է պետու թյա նը: 

Պետու թյու նը պետք է ապա հո վի բոլո րի համար 
հավա սար պայ ման ներ` օրեն քով սահ ման ված ցան կա
ցած տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու 
համար: Հասա րա կա կան տնտե սա կան հարա բե րու
թյուն նե րի հիմ քը սեփա կա նու թյան ձևն է: Սեփա կա նու
թյու նը տնտե սա կան և քաղա քա կան համա կար գի էու
թյունն է և անձի իրա կան ազա տու թյուն նե րի երաշ խա
վոր ման հիմ նա կան բնու թագ րի չը:

Սեփա կա նու թյու նը լինում է հան րա յին և մաս նա վոր: 
Հան րա յին է պետա կան և տեղա կան ինք նա կա ռա վար
ման մար մին ների սեփա կա նու թյու նը (օրի նակ՝ ման կա
պար տեզի, պոլիկ լի նի կա յի շեն քե րը): Իսկ մաս նա վոր 
սեփա կա նու թյուն կարող են ունե նալ քաղա քա ցի նե րը 
(ինչ պես նաև օտա րերկ րյա քաղա քա ցի նե րը և քաղա քա
ցիու թյուն չու նե ցող անձինք) և կազ մա կեր պությունները: 

Յու րա քան չյուր ոք իրա վունք ունի իր հայե ցո ղու թյամբ տիրա պե տե լու, օգտա գոր
ծե լու, տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սեփա կա նու թյու նը: Սեփա կա նու թյան իրա վուն քի 
իրա կա նա ցու մը չպետք է վնաս պատ ճա ռի շրջա կա միջա վայ րին, խախ տի այլ անձանց, 
հան րու թյան և պետու թյան իրա վունք ներն ու օրի նա կան շահե րը:

Ոչ ոքի չի կարե լի զրկել սեփա կա նու թյու նից, բացա ռու թյամբ դատա կան կար գովª 
օրեն քով նախա տես ված դեպ քե րի:

Սեփա կա նու թյան օտա րու մը հասա րա կու թյան և պետու թյան կարիք նե րի համար 
կարող է կատար վել միայն բացա ռիկ՝ գերա կա հան րա յին շահե րի դեպ քե րում, օրեն քով 
սահ ման ված կար գով, նախ նա կան համար ժեք փոխ հա տուց մամբ:

Հողի uեփա կա նու թյան իրա վուն քից չեն oգտվում oտարերկ րյա քաղա քա ցի նե րը և 
քաղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող անձինք, բացա ռու թյամբ oրեն քով նախա տեuված դեպքերի:

Մտավոր սեփականությունը պաշտպանվում է օրենքով:

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 31
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Տիրապետել, օգտագործել, 
տնօրինել սեփականությունը

Սեփականության իրավունքի բովանդակությունը 
ենթադրում է սեփականատիրոջ երեք իրավազորություն:

• Տիրապետել գույքը 
Տիրա պետ ման իրա վուն քով գույ քը գտնվում է սեփա

կա նա տի րոջ տնտե սու թյու նում, նրա փաս տա ցի տնտե
սա կան իշխա նու թյան ներ քո, այսինքն՝ փաս տացի ունի 
տվյալ գույ քը: Օրի նակ՝ դուք ունեք մեքե նա, որը կանգ
նած է ձեր ավտոտ նա կում: Սա նշա նա կում է, որ դուք 
փաս տա ցի ունեք տվյալ գույ քը: Տիրա պե տու մը լինում է 
օրի նա կան և անօ րի նա կան, ինչ պես նաև բարե խիղճ և 
անբա րե խիղճ: Օրի նակ` օրի նա կան է այն տիրա պե տու
մը, որն իր հիմ քում ունի օրի նա կան փաս տա թուղթ` պայ
մա նա գիր, վար չա կան ակտ, իսկ անօ րի նա կան` դրանց 
բացա կա յությունը: 

• Օգտագործել գույքը
Օգտագործման իրավունքով սեփականատերը կա

րող է օգուտ ստանալ իր գույքից: Օգուտը կարող է լի նել 
գույքի օգտագործումը, սպառումը, պտուղները: Սեփա
կանատերն է որոշում՝ ինչպես օգտագործի իր գույքը: 

• Տնօրինել գույքը
Տիրապետման իրավունքով սեփականատերը որո

շում է գույքի ճակատագիրը: Օրինակ` եթե դուք ունեք 
գույք, այն կարող եք վաճառել, նվիրել կամ դեն նետել:

Հարց: Սեփականության իրավունքով ձեզ պատկանող
բնակարանը  վարձակալության հանձնելու դեպքում ո՞ր
իրավունքնէպատկանումձեզևորը`վարձակալին:

Սեփականության իրավունքը չպետք է վնաս պատ
ճառի շրջակա միջա վայրին, խախ տի այլ անձանց, հան րու
թյան և պետության իրավունքներն ու օրինա կան շահերը:

Օրինակ, եթե որևէ մեկը ձեռք է բերում  բերրի հողա
տարածք և որոշում է՝ քանի որ հողատարածքն իրենն է 
և ինքն է որոշում դրա ճակատագիրը,  ապա այն կա րող 
է դարձնել ճահիճ:
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Կան նաև բացա ռու թյուն ներ, օրի նակ՝ հողի սեփա
կանու թյան իրա վուն քից չեն օգտ վում օտա րերկ րյա 
քաղա քա ցի նե րը և քաղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող անձինք: 
Որոշ երկր նե րում այդ հարցն այլ կերպ են լու ծել: Օրի
նակ` Հու նաս տա նում հողի սեփա կանա տեր կարող են 
լինել այն երկր նե րի քաղա քա ցի նե րը, որտեղ թույ լա
տրվում է Հու նաս տա նի քաղա քա ցի նե րին լինել հողի 
սեփա կա նատեր: 

Քննարկում  ▶ Ի՞նչ եք կարծում, դա խտրականությո՞ւն է, 
թե՞ ոչ: Փորձեք հիմնավորել ձեր կարծիքը:

Հանրային գերակա շահ
Սեփա կա նու թյու նից զրկե լու դեպք է, օրի նակ, սեփա

կա նու թյան օտա րու մը հասա րակու թյան և պետու թյան 
կարիք նե րի համար, որը պար տա դիր պետք է ապա հով
ված լինի  երկու պայ մա նով.

ա) բացա ռիկ` հան րա յին գերա կա շահ, որը կառա վա
րու թյունն է որո շում (օրի նակ՝ կառուց վում է մայ րու ղի, 
որը պետու թյան և հասա րա կու թյան համար շատ կարև
որ է և ձեր հողակ տո րը այդ տարած քի մեջ է հայտն վում),

բ) նախ նա կան՝ համար ժեք փոխ հա տու ցում, որը նախ 
քննար կում են սեփա կա նա տի րոջ հետ, համա ձա նու
թյան դեպ քում օտա րու մը լինում է կամա վոր, իսկ համա
ձայ նու թյան չգա լու դեպ քում սեփա կա նա տե րը կարող է 
դիմել դատարան:

Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունք

Հասա րա կու թյան անդամ ներն իրենց կեն սա գոր
ծու  նե ու թյունն ապա հո վե լու համար հան դես են գալիս 
որպես գնորդ և վաճա ռող՝ տար բեր ծառա յու թյուն նե րից և 
աշխա տանք նե րից օգտ վո ղի, սպա ռո ղի կար գա վի ճա կում:

Սեփա կա նա տե րը կարո ղա նում է արդյու նա վետ օգտ
վել իր սեփա կա նու թյան իրա վուն քից, եթե ստեղծ ված են 
հնա րա վո րու թյուն ներ՝ սեփա կա նու թյու նից շահույթ ստա
նա լու (այն վաճա ռե լուց, օգտա գոր ծե լուց կամ սպա ռե լուց):



146

Պետու թյու նը ստեղ ծում է պայ ման ներ, որպես զի մար
դիկ կարո ղա նան  անար գել ստեղ ծել առևտ րա յին կազ
մա կեր պու թյուն ներ, վարել առև տուր, ստա նալ շահույթ և 
զբաղ վել օրեն քով չար գել ված այլ ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյամբ: Պետու թյան կարև որ գոր ծա ռույթն է՝ 
ոլոր տը պաշտ պա նել  պետա կան պաշ տոն յանե րի կամա
յա կա նու թյու նից, հան ցա գոր ծու թյուն նե րից, մենաշ նորհ
նե րից: Ձեռ նար կա տի րու թյամբ զբաղ վելն օգտա կար է ոչ 
միայն անհատ նե րի, այլև պետու թյան համար: Պետու
թյու նը ստեղ ծում է բարեն պաստ պայ ման ներ ձեռ նար
կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վելու համար: Ձեռ
նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ ապա հով վում են 
աշխա տա տեղեր, և հարս տա նում է պետա կան բյու ջեն: 

Աշխատանքի ազատության իրավունք
Աշխա տան քը մար դու կյան քի գոյա տև ման միակ 

աղբյուրն է և աշխա տան քով են ստեղծ վում հան րա յին 
բոլոր բարիք նե րը, գիտու թյան, արվես տի, մշա կույ թի 
արժեք ները: Բացի արժեք ներ ստեղ ծե լուց, աշխա տան
քը նաև գոր ծու նե ու թյուն է, որտեղ մար դը, ներդ նե լով 
սեփա կան կարո ղու թյուն ներն ու ունա կու թյուն նե րը, կա
րո ղա նում է վաս տա կել:

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը երաշ խա վո րում է 
ոչ թե աշխա տան քի իրա վուն քը, այլ աշխա տան քի ազա
տու թյու նը: Ո՞րն է տար բե րու թյու նը:

Աշխա տան քի իրա վունք նշա նա կում է, որ պետու թյու նը 
յու րա քան չյուր անձի, քաղա քացու պար տա վոր է ապա
հո վել իր մաս նա գի տու թյա նը, որա կա վոր մա նը համա  
պատաս խան աշխա տան քով: Քանի որ այսօր Հայաս տա
նում գոր ծող ձեռ նար կու թյուն նե րի մեծ մասը մաս նա վոր 
սեփա նա կա նու թյուն են, մաս նա վոր ընկե րու թյուն  ներն 
են որո շում իրենց աշխա տող նե րի քանա կը և անհ րա
ժեշտ մաս նա գի տական որա կը:

Իսկ աշխա տան քի ազատ ընտ րու թյան իրա վունք նշա
նա կում է, որ յու րա քան չյուր ոք ազատ է ընտ րե լու  իր 
մաս նա գի տու թյու նը և զբաղ մուն քի տեսա կը:

Աշխա տան քի ազա տու թյու նը բացա ռում է հար կա դիր 
աշխա տան քը: Յու րա քան չյուր աշխա տող ունի արդա
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րա ցի և օրեն քով սահ ման ված նվա զա գույ նից ոչ ցածր  
աշխա տա վար ձի իրա վունք:

Աշխա տա վարձն աշխա տան քա յին պայ մա նագ րով նա
խա տես ված աշխա տանք ները կատա րե լու դիմաց աշ խա
տո ղին վճար վող հատու ցումն է: Յու րա քան չ յուր աշխա
տող ունի անվ տան գու թյան ու հիգի ե նա յի պա հանջ նե րը 
բավա րա րող աշխա տան քային պայ ման նե րի իրա վունք:

Աշխա տան քի ժամա նակ յու րա քան չյուր աշխա տո ղի 
համար պետք է երաշ խա վոր վեն պատ շաճ, անվ տանգ 
և առող ջու թյան համար անվ նաս պայ ման ներ, որոնց 
կատար ման նկատ մամբ պետու թյու նը պար տա վոր է 
իրա կա նաց նել հսկո ղու թյուն և վերահս կո ղություն:
 

Գործնական աշխատանք 1

Համացանցից օգտվելով՝ գտեքՀՀ–ում սահմանված նվազագույնաշխատա
վարձիչափը:Փորձե՛քպլանավորելձերամսականբյուջեն:

Հանգստի իրավունք
Առա վե լա գույն աշխա տա ժա մա նա կը, հանգս տյան 

օրե րը և ամե նա մյա վճա րո վի արձա կուր դի նվա զա գույն 
տևո ղու թյու նը սահ ման վում են օրեն քով:

Հան գիս տը որևէ գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վող, աշխա
տող յու րա քան չյուր մար դու բնա կան պահանջ մունքն 
է և առանց հանգս տի անհ նար է գոր ծու նե ու թյուն և 
աշխա տանք: Օրեն քը սահ մա նում է նաև, որ հանգս տի 
իրա վուն քից հրա ժար վե լը առո չինչ է, այսինքնª ոչ ոք չի 
կարող հրա ժար վել իր հանգս տի իրա վուն քից:

Մին չև տաս նութ տարե կան աշխա տող նե րին, որոնց 
աշխա տա ժա մա նա կի տևո ղու թյու նը գերա զան ցում է 4 
ժամը, աշխա տա ժա մա նա կի ընթաց քում պետք է տրվի 
հանգս տի համար լրա ցու ցիչ ընդ մի ջում` նվա զա գույ նը 
30 րոպե: Բացի այդ, մին չև 16 տարե կան երե խա նե րին 
մշտա կան աշխա տան քի ընդու նելն արգել վում է£ Նրանց 
ժամա նա կա վոր աշխա տան քի ընդուն ման կար գը և պայ
ման նե րը սահ ման վում են օրեն քով£

Իրենց ընտա նիք նե րին օգնե լու, հոգ սե րը թեթև աց նե
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լու կամ այլ հան գա մանք նե րի պատ ճա ռով շատ անչա
փա հաս ներ, վաղ տարի քից ուս մա նը զու գա հեռ կամ 
ուսու մը թող նե լով, սկսում են աշխա տել:

Օրենքն անչա փա հաս երե խա նե րի համար նախա տե
սում է հետև յալ աշխա տան քա յին իրա վունք նե րը.

•  14–16 տարե կան երե խա նե րը մշտա կան աշխա տան
քի չեն ընդուն վում, այլ ժամա նա կավոր աշխա տան
քի, և կարև որ պայ ման է ծնո ղի համա ձայ նու թյու նը:

•  16–18 տարե կան երե խան ունի իր տարի քա յին հնա
րա վո րու թյուն նե րին, առող ջական վիճա կին և ունա
կու թյուն նե րին համա պա տաս խան աշխա տան  քա յին 
մշտակ ան գոր ծու նեու թյուն ծավա լե լու իրա վունք:

•  Երե խա ներն ունեն արտո նյալ պայ ման ներ, և չի թույ
լատր վում ներգ րա վել, օրի նակ՝ աշխա տան քա յին 
օրվա երկար տևո ղու թյան աշխա տանք իր տարի քին 
ոչ համա պա տաս խան, առող ջու թյա նը վնա սող, քայ
քա յող, գիշե րա յին, ծանր ֆիզի կա կան աշխա տանք նե
րի, ալկո հո լա յին խմիչք նե րի և ծխա խո տի վաճառ քի: 

Վերոն շյալ խնդիր նե րով մեր երկ րում զբաղ վող 
պետա կան գերա տես չու թյու նը  ՀՀ աշխա տան քի և սոցի
ա լա կան հար ցե րի նախա րա րու թյունն է:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա
րության կայք՝ www.mss.am

Դեռա հաս երե խա
նե րի աշխա տան քը 
տեքս տիլ արդյու
նա բե րու թյու նում, 
1909 թ., Ջորջիա
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Գործնական աշխատանք 2

Կա՞ն արդյոք ձեր շրջապատում մարդիկ, որոնք, սոցիալական ծանր պայ
ման ներից ելնելով, աշխատում են հանգստի իրավունքի խախտումներով: Ի՞նչ 
կառաջարկեք այդ մարդկանց:

Սոցիալական իրավունքներ

Շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման նե րում բնակ
չու թյան տար բեր շեր տե րի եկա մուտ նե րը խիստ տար բեր 
են, ինչը բերում է սոցի ա լա կան բևե ռաց ման` մար դիկ 
կան, որոնք ապրում են ճոխ ու շռայլ կյան քով, և նրանց 
կող քին՝ մար դիկ, ովքեր օրվա հացի խնդիր ունեն: 

Մի կողմ թող նե լով բարո յա կան կող մը, թե որն է ավե
լի արժա նա պա տիվ, խոսենք հար ցի իրա վա կան կող մի 
մասին:

Պետու թյան խնդիրն այն չէ, որ բոլո րին ապա հո
վի ցան կա լի ֆինան սա կան միջոց նե րով: Պետու թյան 
խնդիրն է՝ ապա հո վել այն պի սի միջա վայր, որտեղ մար
դը կարո ղա նա ապա հո վել իր և իր ընտա նի քի համար 
բավա րար կեն սա մակար դակ և կարո ղա նա ապրել 
արժա նա պա տիվ կյան քով, նաև՝ օգնու թյուն ցույց տալ, 
ձեռք մեկ նել այն անձանց, որոնք այն պի սի իրա վի ճա
կում են հայտն վել, որ չեն կարող ապա հո վել իրենց նվա
զա գույն կեն սա պայ ման նե րը (հիվան դու թյան, անաշ խա
տու նակու թյան, հաշ ման դա մու թյան և այլ դեպ քե րում):

Օրեն քը սահ մա նում է՝ յու րա քան չյուր ոք ունի իր և իր 
ընտա նի քի համար բավա րար կեն սա մա կար դա կի, այդ 
թվում՝ բնա կա րա նի, ինչ պես նաև կեն սա պայ ման ների 
բարե լավ ման իրա վունք: 

Պետու թյունն անհ րա ժեշտ միջոց ներ է ձեռ նար կում 
քաղա քա ցի նե րի այս իրա վուն քի իրա կա նաց ման համար:

Նախ պետք է հաս կա նալ, թե ինչ է նշա նա կում կեն
սա պայ ման, կեն սա մակար դակ:

Մար դու իրա վունք նե րի համընդ հա նուր հռչա կագ
րի համա ձայն (հոդ ված 25)՝ կեն սա պայ ման նե րի մեջ են 
մտնում սնուն դը, հագուս տը, բնա կա րա նը, սոցի ա լա կան 
և առող ջա պա հա կան ծառա յու թյուն նե րը: Պարզ է, որ 
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ցան կա ցած մար դու համար բավա րար կեն սա մա կար դա
կը տար բեր է, բայց պետու թյու նը երաշ խա վո րում է նվա
զա գույն կեն սա մա կար դակ: 

Իսկ ինչ պես է որոշ վում, թե որն է համար վում նվա
զա գույն կեն սա մա կար դակ, որը պետք է ապա հո վի 
պետո թյու նը:

Կեն սա պա հով ման նվա զա գույն «զամ բյու ղը» մար դու 
առող ջու թյան պահ պան ման և կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
ապա հով ման համար անհ րա ժեշտ՝ միջազ գայ նո րեն 
ընդուն ված ֆիզի ո լո գի ա կան, առող ջա պա հա կան և սոցի
ա լա կան նոր մա տիվ նե րով հաշ վարկ ված սննդամ թեր
քի և հիմ նա վոր ված գոր ծա կից նե րով հաշ վարկ ված ոչ 
պարե նա յին ապրանք ների և ծառա յու թյուն նե րի կազմն 
ու կառուց ված քը սահ մա նող նվա զա գույն քանակն է:

Օրի նակ՝ մար դուն ամսա կան ինչ է անհ րա ժեշտ, 
որպես զի կարո ղա նա ապրել. ինչ չափի և որա կի սնունդ, 
ինչ քան էլեկտ րա է ներ գիա, հագուստ և այլն:

Իսկ կեն սա պա հով ման նվա զա գույն բյու ջեն այն գու
մարն է, որն անհ րա ժեշտ է և բավա րար նվա զա գույն 
զամ բյու ղի մեջ մտնող բարիք ներն ու ծառա յու թյուն նե րը 
ձեռք բերե լու համար: Այսինքն՝ պետու թյու նը, հաշ վե լով, 
թե ինչ քան է անհ րա ժեշտ մար դուն նվա զա գույն հագուս
տի, սննդի և տար բեր ծառա յու թյուն նե րից օգտ վե լու 
համար, դրա նով իսկ որո շում է երկ րում աղքա տու թյան 
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շեմը, նպաս տի չափը, կեն սա թո շա կի չափը, նվա զա գույն 
աշխա տա վար ձի չափը և այլն:

Մեր երկ րում նվա զա գույն աշխա տա վար ձի չափը 
կազ մում է 45000 դրամ:

Քննարկում  ▶ Ի՞նչ եք կարծում, նվազագույն աշխա տա
վարձի չափը բավարա՞ր է վերը նշված կա
րիքների բավարարման համար: Եթե ոչ, ապա 
որքա՞ն գումար դուք կառաջարկեիք դրա 
փոխարեն: 

 
Ոչ միայն ՀՀ օրենք նե րով, այլև տար բեր միջազ գա

յին ակտե րով առան ձին սահ ման ված է բնա կա րա նի իրա
վուն քը:

Բնա կա րան է համար վում ցան կա ցած կացա րան, որը 
նախա տես ված է մար դու ինչ պես մշտա կան, այն պես էլ 
ժամա նա կա վոր բնա կու թյան համար, օրի նակ՝ առանձ
նատու նը, բազ մաբ նա կա րան շեն քի բնա կա րանը, այգե
տ նա կը, հյու րա նո ցա յին համա րը, հան րա կա ցա րա նի 
սենյա կը:

Օրեն քով յու րա քան չյու րին իրա վունք է տրված ունե
նա լու բնա կա րան: Իսկ ինչ քա նո՞վ է ապա հով ված, ի՞նչ 
երաշ խիք ներ են ստեղծ ված պետու թյան կող մից այս 
իրա վունքն իրաց նե լու համար:

Գաղտ նիք չէ, որ բնա կա րան նե րի գնե րը բավա կա նին 
բարձր են և բոլո րի համար մատ չե լի չեն: Կան տար բեր 
տեսա կի հիփո թե քա յին վար կա վոր ման ծրագ րեր, որոնք 
որոշ չափով կարո ղա նում են լու ծել այս խնդի րը: Պետու
թյան կող մից օգնու թյան օրի նակ է աղե տի գոտում 
բնա կա րան նե րի տրա մադ րու մը այն քաղա քա ցի նե րին, 
որոնք երկ րա շար ժի հետև ան քով կորց րել էին բնա կա
րան նե րը: Բնա կա րան է տրա մադր վում նաև ման կա տան 
չափա հաս սանե րին, զին ծա ռա յող նե րի ընտա նիք ներին 
և այլն: Վեր ջին տարի նե րին շահե կան պայ ման ներով 
բնա կա րան ներ են տրա մա դրվում երի տա սարդ ընտա
նիք նե րին, մաս նա վո րա պեսª երի տա սարդ գիտ նա կան
ներին: 
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 Յուրաքանչյուր ոք ունի ծերության, հաշմանդամության, 
հիվան դության, կերակրողին կորցնելու, գործազրկության և 
օրեն քով նախատեսված այլ դեպքերում սոցիալական ապահո
վության իրավունք: 

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 37

Սոցիալական ապահովությունը պետության կողմից 
մատուցվող գոյության բավարար միջոցների քանակն է 
այն մարդկանց, որոնք լրիվ կամ մասնակի զրկված են 
աշխատելու և եկամուտ ստանալու հնարավորությունից:

Սոցի ա լա կան օգնու թյան ծավա լը կախ ված է պետու
թյան բյու ջե ից: Հայաս տա նում սոցի ա լա կան ապա հո վու
թյան հիմ նա կան ձևերն են` կեն սա թո շակ նե րը, նպաստ
ները, սոցի ա լա կան ծառա յու թյուն նե րը: Սոցի ա լա կան 
նպաստ նե րը հիմ նա կանում լինում են դրա մա կան ձևով, 
սակայն կարող է լինել նաև բնամ թե րա յին ձևով:

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կան սոցի ա լա
կան ապա հո վու թյան հետև յալ տեսակ նե րը.

•  Ծերու թյան դեպ քում տրա մադր վում է սահ ման ված 
տարի քի հասած անձանց` ցմահ:

•  Հաշ ման դա մու թյան. տրա մադր վում է այն անձանց, 
որոնք ունեն հաշ ման դա մու թյան կարգ (տրա
մադրվում է ցմահ):

•  Հիվան դու թյան. տրա մադր վում է այն քաղա քա ցի
նե րին, որոնք հիվան դու թյան պատ ճա ռով զրկված 
են աշխա տե լու հնա րա վո րու թյու նից (տրվում է 
մինչև հիվան դու թյան բու ժու մը):

•  Կերակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում. տրա մադր վում է 
այն անչա փա հաս նե րին, որոնց ընտա նի քի հիմ նա
կան եկա մուտ բերո ղը մահա նում է (տրվում է մին չև 
երե խա նե րի չափա հաս դառ նա լը):

•  Գոր ծազր կու թյան դեպ քում. տրա մադր վում է գոր
ծա զուրկ նե րին որո շա կի ժամա նա կով:

Այս ցան կը սպա ռիչ չէ և պետու թյու նը կարող է սահ
մա նել այլ դեպ քե րի համար նույն պես, օրի նակ՝ ծննդա
բե րու թյան, հղի ու թյան կամ հու ղար կա վո րության:
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Յուրաքանչյուր ոք ունի անվճար հիմնական բժշկական ծա
ռա յու թյուններ ստանալու իրավունք: Դրանց ցանկը և մա տուց
ման կարգը սահմանվում են օրենքով:

 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 38

Առող ջու թյուն նշա նա կում է ոչ միայն մար դու սոսկ 
գոյու թյունն առանց հիվան դու թյուն նե րի կամ ֆիզի կա
կան արատ նե րի, այլև կեն սա կան էներ գի ա յով լեցուն, 
հասա րա կա կան և սոցի ա լա կան կյան քին ակտի վո րեն, 
մար դու իրա վունք ներից անկաշ կանդ ձևով օգտ վե լու և 
արժա նա պա տիվ կյան քով ապրե լու ընդու նա կու թյուն: 
Պետու թյունն ինչ պի սի միջո ցա ռում ներ էլ որ ձեռ նար կի, 
չի կարող լիո վին երաշ խավո րել հասա րա կու թյան բոլոր 
անդամ նե րի առող ջու թյու նը, քանի որ առան ձին հիվան
դու թյուն ներ դեռևս  համար վում են անբու ժե լի կամ 
տեղի են ունե նում աղետ ների, դժբախտ պատա հար նե րի 
հետև ան քով կամ պայ մա նա վոր ված են ժառան գա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, բնա ծին արատ նե րով:

Այս իրա վուն քը բաղ կա ցած է երկու մասից.
•  առող ջա կան խնդիր ներ ունե ցող անձանց բժշկա կան 

օգնու թյուն և սպա սար կում ստա նա լու իրա վունք,
•  առող ջու թյան համար անհ րա ժեշտ նախա պայ ման նե

րի ապա հով ման իրա վունք, օրի նակ՝ շրջա կա միջա
վայ րի մաք րու թյուն, անվ տանգ խմե լու ջուր և այլն:

Եվրո պա կան շատ երկր նե րում, օրի նակ, մար դու 
առողջ ապրե լու իրա վուն քի երաշ խա վոր ման և ապա
հով ման նպա տա կով մար դու կյան քի միջին տևո ղու թյու
նը հաշ վար կե լիս նկա տի է առն վում նրա առողջ կյան քի 
միջին տևո ղու թյու նը:

Բժշկա կան օգնու թյու նը վճա րո վի է, բայց պետու
թյու նը երաշ խա վո րում է հիմ նա կան  բժշկա կան ծառա
յու թյուն ներն անվ ճար ստա նա լու իրա վուն քը: Օրի նակ` 
առաջ նային բժշկա կան օգնու թյու նը անվ ճար է:

Քննարկում  ▶ Շտապօգնությունը անվճար ծառայություն է, 
և եթե մենք կանչի դեպքում վճարում ենք, 
արդյոք չե՞նք խախտում օրենքը:
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Անվճար բժշկական օգնության իրավունք ունեն 
նաև ձերբակալված, կալանա վորված, ազատազրկման 
վայրում պատիժ կրող անձինք, զինծառայողները և 
զորա կոչիկները, արտակարգ իրավիճակներից տուժած 
անձինք:

ՀՀ առողջապահության նախարարության կայք՝ 
http://www.moh.am/

 
Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրելու իր առողջությանը 

և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում, պար տա
վոր է անձամբ և այլոց հետ համատեղ պահպանել և բարելավել 
շրջակա միջավայրը:    

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 33.2
 

Շրջա կա միջա վայրն այն է, որտեղ ապրում կամ 
աշխա տում է մար դը, ինչը շրջա պա տում է նրան և ազդում 
նրա վրա: Այսինքն, եթե  մար դը ապրում է աղտոտ ված 
միջա վայ րում (օրի նակ՝ հանք է շահա գործ վում, որը մար
դու առող ջու թյան համար վտան գա վոր է), ապա իմաս
տազրկ վում են նրա մնա ցած բոլոր իրա վունք ները: Մար
դը պետք է ունե նա արժա նա պա տիվ, առողջ կյան քին և 
բարե կե ցու թյա նը նպաս տող շրջա կա միջա վայր:

Պետու թյու նը բացի նրա նից, որ  իր վրա է վերց նում 
շրջա կա միջա վայ րի պաշտ պա նու թյու նը և անվ տան գու
թյու նը, նաև օրեն քով պար տա կա նու թյուն է սահ մա նում՝ 
բոլո րի համար պահ պա նել և բարե լա վել շրջա կա միջա
վայ րը:

Օրեն քը նաև պար տա կա նու թյուն է դնում պետա կան 
մար մին նե րի և պաշ տո նա տար անձանց վրա տեղե կատ
վու թյուն տրա մադ րել հասա րա կու թյա նը էկո լո գի ա կան 
վիճա կի մասին, ինչ պես նաև պատաս խա նատ վու թյուն 
է սահ մա նում բնա պահ պա նական տեղե կատ վու թյու նը 
թաքց նե լու կամ տրա մադ րու մը մեր ժե լու  համար:

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կայք.  
http://www.mnp.am/
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Մարդու և քաղաքացու մշակութային 
իրավունքներ: Մշակութային իրավունքները 
որպես մարդու հոգևոր զարգացման երաշխիք: 

Մար դու և քաղա քա ցու մշա կու թա յին իրա վունք
ներն են կրթու թյան, ստեղ ծա գոր ծու թյան ազա տու թյան, 
գիտու թյան նվա ճում նե րից օգտ վելու և հասա րա կու թյան 
մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու և այլ իրա վունք ներ: 

Կրթու թյու նը հասա րա կու թյան տնտե սա կան, հոգև
որ և սոցի ա լա կան առաջ ընթա ցի հիմ նա կան միջոցն է: 
Միա ժա մա նակ, կրթու թյու նը յու րա քան չյուր մար դու 
զար գաց ման, նրա դաս տի ա րա կու թյան և բարե կե ցու
թյան կարև որ պայ ման է:

Քաղա քա կիրթ երկր նե րը հսկա յա կան միջոց ներ 
են ծախ սում կրթու թյան և դաս տի ա րա կու թյան ուղ ղու
թյամբ` գիտակ ցե լով, որ այդ միջոց նե րը ապա գա յում 
կվե րա  դարձ վեն հասա րա կու թյա նը` գիտա կան հայտ նա
գոր ծու թյուն նե րի, մշա կու թա յին արժեք նե րի, որա կյալ 
աշխա տու ժի և այլ տես քով:

                  
Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք: 

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված, 39

Կրթու թյունն անձի, հասա րա կու թյան և պետու թյան 
շահե րից ելնող ուսուց ման և դաս տի ա րա կու թյան գոր
ծըն թաց է, որը նպա տա կա ուղղ ված է գիտե լիք նե րը 
պահ պա նելու ու սերունդ նե րին փոխան ցե լու համար:

Կրթու թյան բնա գա վա ռում պետա կան քաղա քա կա
նու թյան հենքն ազգա յին դպրոցն է, որի գլխա վոր նպա
տա կը մաս նա գի տա կան պատ շաճ պատ րաստ վա ծու
թյուն ունե ցող և համա կող մա նի ո րեն զար գա ցած, հայ
րե նա սի րու թյան, պետա կա նու թյան և մար դա սիրու թյան 
ոգով դաս տի ա րակ ված անձի ձևա վո րումն է:

Միջ նա կարգ կրթու թյու նը պետա կան ուսում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում անվ ճար է:

Մաս նա գի տա կան կրթու թյու նը ուղղ ված է համա պա
տաս խան որա կա վոր ման մաս նա գետ նե րի պատ րաստ
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մա նը, կարո ղու թյուն նե րի և հմտու թյուն նե րի ձևա վոր
մա նը, գիտե լիք նե րի ծավա լի ընդ լայն մանն ու որա կա
վոր ման բարձ րաց մա նը: Այն իրա կանաց վում է արհես
տա գոր ծա կան ուսում նա րան նե րում, քոլեջ նե րում և 
բարձ րա գույն ուսում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում:

Հայաս տա նում գոր ծում են բարձ րա գույն ուսում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի հետև յալ տարա տե սակ նե րը` համալ
սա րան, ինս տի տուտ, ակա դե միա, կոն սեր վա տորիա:

Կրթու թյան իրա վունքն բարձ րա գույն կրթու թյան դեպ
քում պետք է հաս կա նալ հետև յալ կերպ՝ ոչ թե յու րա քան չյուր 
ցան կա ցող կարող է ընդուն վել բարձ րա գույն ուսում նա կան 
հաս տա տու թյուն և սովո րել, քանի որ նա ունի կրթու թյան 
իրա վունք: Այդ իրա վուն քի իրա գոր ծումն ապա հով վում է 
օրեն քով սահ ման ված մրցու թա յին հիմունք ներով:

Քննարկում  ▶ Ի՞նչ եք կարծում, արդյոք ավելի ճիշտ 
չի՞ լինի ընդունելության քննությունները 
վերացնելը՝ դրանով իսկ հնարավորություն 
տալով յուրաքանչյուրին սովորելու իր 
ցանկացած մասնագիտությամբ: Առաջարկե՛ք 
տարբերակներ, թե այդ դեպքում, ինչ կարգի 
մրցույթը պետք է փոխարինի քննությունների 
ներկայումս գործող համա կարգին: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կայք. 
http://www.edu.am/

Յու րա քան չյուր ոք ունի գրա կան, գեղար վես տա կան, գիտա
կան և տեխ նի կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ազա տու թյան, 
գիտու թյան նվա ճում նե րից օգտ վե լու և հասա րա կու թյան մշա
կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու իրա վունք:

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 39

Ստեղ ծա գոր ծել նշա նա կում է՝ մարդ կա յին գոր ծու նե
ու թյուն, որն ուղղ ված է որա կա պես նորի, նախ կի նում 
երբեք չեղա ծի ստեղծ մա նը, արար մա նը, կերտ մա նը, 
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կառու ցե լուն, գոյաց նե լուն: Ստեղ ծա գոր ծել հնա րա վոր 
է մարդ կա յին գոր ծու նե ու թյան բազ մա թիվ ոլորտ նե րում` 
արվես տի և գրա կա նու թյան, հոգև որ արժեք նե րի ստեղծ
ման, գիտա կան, տեխ նի կա կան և այլ բնա գա վառ նե րում:

Ստեղ ծա գոր ծա կան ազա տու թյու նը ենթադ րում է, 
որ պետա կան և տեղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րը, պաշ տո նա տար անձինք չեն կարող միջամ տել 
մարդ կանց կամ նրանց միա վո րում նե րի ստեղ ծա գոր
ծա կան գոր ծու նե ու թյա նը, չեն կարող նրանց ստի պել 
ընտ րե լու ստեղ ծա գոր ծու թյան ուղ ղու թյու նը, թեման, չեն 
կարող թելադ րել, թե մար դիկ ինչի մասին և ինչ գրեն, 
ինչ նկա րեն, ինչը` ոչ և այլն:

Ստեղ ծա գոր ծե լու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե
րի մասին խոսե լիս, պետք է նաև խոսել մտա վոր սեփա
կա նու թյան իրա վուն քի մասին: 

Մտա վոր սեփա կա նու թյու նը պաշտ պան վում է օրեն
քով: Մտա վոր սեփա կա նու թյան օբյեկտ ներ են.

•  գիտու թյան, գրա կա նու թյան և արվես տի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րը

•  կատա րում նե րը, հնչյու նագ րե րը (ֆոնոգ րա մա ներ),
•  հեռար ձակ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հաղոր

դում նե րը,
•  գյու տե րը, օգտա կար մոդել նե րը, արդյու նա բե րա

կան նմուշ նե րը և այլն:
Պետու թյու նը երաշ խա վո րում է նաև գիտու թյան 

նվա  ճում նե րից օգտ վելու և հասա րա կու թյան մշա կու թա
յին կյան քին մաս նակ ցե լու յու րա քան չյու րի իրա վուն քը: 
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Այս իրա վունքն իր մեջ ներա ռում է հետև յալ երեք բա
ղադ րիչ նե րը.

•  յու րա քան չյուր ոք ունի  հնա րա վո րու թյուն հաղոր
դակց վե լու մշա կույ թին, լինե լու մշա կույ թի տարած ման 
կենտ րոն նե րում, ստա նա լու մշա կու թա յին (երաժշ տա
կան, թատե րա կան, նկար չա կան և այլն) կրթու թյուն.

•  յու րա քան չյուր ոք ունի  հնա րա վո րու թյուն հաղոր
դակց վե լու մշա կու թա յին արժեք ներին, օրի նակ՝ 
այցե լել գրա դա րան, թան գա րան, օգտ վել արխի վա
յին պահոց նե րից և այլն.

•  յու րա քան չյուր ոք ունի հնա րա վո րու թյուն մշա կու
թա յին արժեք նե րի հետ հաղոր դակց վե լու, օրի նակ՝ 
բարո յա կան իդե ալ նե րը, լեզու նե րը, բար բառ նե րը, 
ժողո վր դական բանա հյու սու թյու նը և այլն:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ձերկարծիքովպետությունըպե՞տքէարդյոքմիջամտիերկրիտնտեսական
հարաբերությունների կարգավորմանը: Եթե այո, ապա ինչի՞ն պետք է ուղղված
լինի այդ միջամտությունը:

2. Նշեք սեփականության իրավունքի երեք իրավազորությունները: Պարզա
բանե՛ք դրանք մեկերկու օրինակով:

3. Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ սեփականության իրավունքի իրականացումը չպետք
է վնաս պատճառի շրջակա միջավայրին, խախտի այլ անձանց, հանրության և
պետությանիրավունքներնուօրինականշահերը:Փորձեքհիմնավորել:

4. Ո՞րդեպքում էհնարավորսեփականությանօտարումըհասարակությանև
պետությանկարիքներիհամար:Հիմնավորե՛քպատասխանըօրինակներով:

5. Ինչո՞ւէձեռնարկատիրությամբզբաղվելնօգտակարանհատներիհամարև
պետությանհամար:

6. Որքանո՞վէայսօրմերերկրումաշխատանքիազատընտրությանիրավունքը
մարդկանցհնարավորությունտալիսունենալմասնագիտությունևզբաղմունք:

7. Եթեընտանիքներինօգնելունպատակովանչափահասներըվաղտարիքից
ուսմանը զուգահեռ աշխատում են, արդյոք գործատուները պահպանո՞ւմ են
անչափահասերեխաներիհամարնախատեսվածաշխատանքայինիրավունքները:

8. Փորձե՛քմերերկրումառկակենսապայմաններըհամեմատելայլերկրներում
եղածի հետ: Ի՞նչ քայլեր կառաջարկեիք մեզանում այդ առումով իրավիճակը
բարելավելու ուղղությամբ: 
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Դաս 26 

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ: 
ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ

 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ
 Սույն Կոն վեն ցի այի մաս նա կից պե տու թյուն նե րը,
… ճա նա չե լով, որ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը Մար դու ի րա

վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րում և մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ 
մի ջազ գային դաշ նա գրե րում հռ չա կել ու հա մա ձայ նել է, որ յու րա քան չյուր մարդ 
օ ժտ ված է դրան ցում ամ րագր ված բո լոր ի րա վունք նե րով ու ա զա տու թյուն նե րով` 
ա ռանց որ ևէ տար բե րակ ման այն պի սի հիմ քով, ի նչ պի սիք են ռա սան, մաշ կի գույ
նը, սե ռը, լե զուն, կրո նը, քա ղա քա կան և այլ հա մոզ մուն քը, ազ գային կամ հա սա
րա կա կան ծա գու մը, գույ քային դրու թյու նը, ծնուն դը կամ այլ կար գա վի ճա կը,

 հի շե լով, որ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը Մար դու ի րա վունք
նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րում հռ չա կել է, որ ե րե խա ներն ու նեն հա տուկ հո
գա ծու թյան և օ ժան դա կու թյան ի րա վունք,

 հա մոզ ված լի նե լով, որ ըն տա նի քին` որ պես հա սա րա կու թյան հիմ նա րար 
խմ բային մի ա վո րի և նրա բո լոր ան դամ նե րի ու հատ կա պես ե րե խա նե րի ա ճի ու 
բա րե կե ցու թյան բնա կան մի ջա վայ րի, պետք է ցու ցա բեր վի ան հրա ժեշտ պաշտ
պա նու թյուն և ա ջակ ցու թյուն, որ պես զի կա րո ղա նա լի ար ժեք կեր պով ստանձ նել 
իր պար տա կա նու թյուն նե րը հա սա րա կու թյան շր ջա նակ նե րում,

 ճա նա չե լով, որ ե րե խան իր ան հա տա կա նու թյան լի ա կա տար և բազ մա կող
մա նի զար գաց ման հա մար պետք է մե ծա նա ըն տա նե կան մի ջա վայ րում, եր ջան
կու թյան, սի րո և ը մբռն ման մթ նո լոր տում,

 հա մա րե լով, որ ե րե խան լի ար ժեք կեր պով պետք է նա խա պատ րաստ վի հա
սա րա կու թյան մեջ ան հա տա կան կյան քով ապ րե լուն և դաս տի ա րակ վի Մի ա
վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Կա նո նադ րու թյան մեջ հռ չակ ված ի դե ալ
նե րի և հատ կա պես խա ղա ղու թյան, ար ժա նա պատ վու թյան, հան դուր ժո ղա կա
նու թյան, ա զա տու թյան, հա վա սա րու թյան ու հա մե րաշ խու թյան ո գով,

… հաշ վի առ նե լով, որ ը ստ Ե րե խայի ի րա վունք նե րի հռ չա կագ րի` «ե րե խան, 
նկա տի ու նե նա լով նրա մարմ նա կան և մտա վոր ան հա սու թյու նը, կա րիք ու նի 
հա տուկ պաշտ պա նու թյան և հա տուկ հո գա տա րու թյան՝ նե րա ռյալ պատ շաճ 
ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը ծն վե լուց ա ռաջ և հե տո»,

… ըն դու նե լով, որ աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րում կան բա ցա ռիկ ծանր պայ
ման նե րում ապ րող ե րե խա ներ, և այդ ե րե խա նե րը կա րիք ու նեն հա տուկ ու շադ
րու թյան,
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 պատ շաճ կեր պով հաշ վի առ նե լով ե րե խայի պաշտ պա նու թյան և ներ դաշ
նակ զար գաց ման հա մար յու րա քան չյուր ժո ղովր դի ա վան դույթ նե րի և մշա կու
թային ար ժեք նե րի կար ևո րու թյու նը, 

ըն դու նե լով յու րա քան չյուր ե րկ րում, մաս նա վո րա պես՝ զար գա ցող ե րկր նե
րում ե րե խա նե րի կյան քի բա րե լավ ման հա մար մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու
թյան կար ևո րու թյու նը՝

 հա մա ձայ նե ցին ներ քո հի շյա լի մա սին….

Կոն վեն ցի ա ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին 
Ըն դուն ված է ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամբ լե այի կող մից 1989 թ. նոյեմ բե րի 20ի ն

Ե րե խա է հա մար վում 18 տա րին չլ րա ցած 
յու րա քան չյուր ոք: 

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րենք, հոդված 1

Յու րա քան չյուր նո րաս տեղծ ըն տա նի քի գե րա գույն 
նպա տա կը զա վակ ու նե նալն ու նրան եր ջա նիկ մե ծաց
նելն է: Ծնող ներն ի րա վունք ու նեն և պար տա վոր են հոգ 
տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, ա ռող
ջու թյան, լի ար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և կր թու
թյան հա մար: 

Ին չո՞ւ են այս քան կար ևոր վում և ա ռան ձին ներ կա յաց
վում ե րե խայի ի րա վունք նե րը: 

Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ա ռն վազն եր կու կար ևոր 
հատ կա նիշ. 

•  ե րե խան, չու նե նա լով բա վա կա նա չափ գի տե լիք ներ 
և հա սու նու թյուն, չի կա րող « հա վա սար» ի րա վունք
նե րի հար թու թյու նում լի նել չա փա հաս ան ձանց հետ, 
և նրա հա մար պե տու թյու նը պետք է ե րաշ խա վո րի 
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ո րո շա կի «ար տո նու թյուն ներ»: Ե րե խային ա ռնչ վող 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում կողմ նո րո շիչ գոր ծոն 
պետք է լի նի ե րե խայի շա հը:

•   մար դը ան չա փա հաս տա րի քում է ձևա վոր վում ու 
զար գա նում որ պես ան հատ,  և ի նչ պես որ դաս տի
ա րակ վի, ի նչ պի սի գի տե լիք ներ ու կա րո ղու թյուն
ներ ստա նա, այն պես էլ կզար գա նա նրա հե տա գա 
կյան քը:

Պարզ է, որ կան ի րա վունք ներ, ո րոնք բո լո րի հա մար 
նույնն են, և կա րիք չկա ա ռանձ նաց նե լու՝ ե րե խա է, թե 
ոչ, բայց դրա նով հան դերձ պետք է խո սել ե րե խա նե
րի հա մար ա ռան ձին, պե տու թյան կող մից սահ ման ված 
ե րաշ խիք նե րի մա սին: 

Բո լոր ե րե խա ներն ու նեն հա վա սար ի րա վունք ներ` 
ան կախ ի րենց և ծնող նե րի ազ գու թյու նից, սե ռից, լեզ
վից, ծա գու մից, գույ քային կամ այլ դրու թյու նից, կր թու
թյու նից և այլ հատկանիշներից: 

Ե րե խայի խնամքն ու դաս տի ա րա կու թյունն ի րա կա
նաց վում են հիմ նա կա նում ըն տա նի քում, ին չի հա մար պա
տաս խա նատ վու թյուն են կրում ծնող նե րը: Նրանք պետք 
է ստեղ ծեն ան հրա ժեշտ պայ ման ներ ե րե խայի լի ար ժեք 
զար գաց ման, դաս տի ա րա կու թյան, կր թու թյան, ա ռող ջու
թյան պահ պան ման, ըն տա նի քում և հա սա րա կու թյան մեջ 
ի նք նու րույն կյան քի նա խա պատ րաստ ման հա մար: 

Ըն տա նի քում ե րե խայի լի ար ժեք խնամքն ու դաս տի
ա րա կու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով պե տու թյու նը 
և նրա հա մա պա տաս խան մար մին ներն օգ նու թյուն են 
ցույց տա լիս ծնող նե րին կամ այլ օ րի նա կան ներ կա յա
ցու ցիչ նե րին` ե րե խայի բա րե կե ցու թյունն ա պա հո վե լու 
հա մար, խրա խու սում են ըն տա նի քին ա ջակ ցող հո գե բա
նա կան, ման կա վար ժա կան, խորհր դատ վա կան ծա ռա
յու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը:

Հա ջոր դա բար ան դրա դառ նանք ե րե խայի մի շարք 
ի րա վունք նե րի:

Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի կյան քի ի րա վունք:
Պե տու թյունն ու նրա հա մա պա տաս խան մար մին նե

րը ստեղ ծում են ան հրա ժեշտ պայ ման ներ ե րե խայի ապ
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րե լու և զար գա նա լու հա մար (մար դու կյան քի ի րա վուն
քը քն նարկ վել է նա խորդ դա սե րին):

Յու րա քան չյուր ե րե խա ծնն դյան պա հից ու նի ան
վան և քա ղա քա ցի ու թյան իրա վունք:

Քա ղա քա ցի ու թյան մա սին ար դեն խոս վել է, այժմ խո
սենք ան վան մա սին:  Բո լո րին կա րող է թվալ, որ ա նունն 
ըն դա մե նը սո վո րա կան բառ է և ա ռանձ նա պես որ ևէ ար
ժեք չի ներ կա յաց նում, բայց դա այդ պես չէ: Մար դը ներ կա
յա նում է հա սա րա կու թյան մեջ իր ա նու նով, և բո լո րը պար
տա վոր են ճա նա չել այդ ա նու նը: Ե րե խայի ա նու նը պետք է 
լի նի հա ճե լի, որ պես զի նա հպար տու թյամբ կրի այն: 

Ե րե խայի ա նունն ու ազ գա նու նը ո րո շում են նրա 
ծնող նե րը, ի սկ որ պես հայ րա նուն տր վում է հոր ա նու
նը: Ըն դուն ված է, որ հիմ նա կա նում հոր ազ գա նունն է 
տրվում ե րե խային, բայց օ րեն քը նման բան չի սահ մա
նում. ո ւղ ղա կի դա մե զա նում ձևա վոր ված ա վան դույթ է: 

16 տա րին լրա ցած ե րե խան կա րող է փո խել իր ա նունը՝ 
դի մե լով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նին:

Քննարկում  ▶ Ի՞նչ զա վեշ տա լի ա նուն ներ գի տեք, ո րոնք ե րե
խա նե րին դուր չեն գա լիս, բայց ստիպ ված են կրել: 

Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի ա ռող ջու թյան պահ
պան ման և ամ րապնդ ման իրա վունք:

Յու րա քան չյուր ծնո ղ ցանկանում է մե ծաց նել ու 
դաս տի արա կել առողջ ե րե խա: Ե րե խան պետք է ա պա
հով ված լի նի իր տա րի քին հա մա պա տաս խան սնն դով, 
հանգստի և կեն սական այլ ան հրա ժեշտ պայ ման նե րով: 

Պե տա կան հա մա պա տաս խան մար մին ներն ա պա
հո վում են ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րից ե րե
խայի ան վճար կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով օ գտ վե
լու հնա րա վո րու թյու նը` ա մե նա մյա ա ռող ջա պա հա կան 
նպա տա կային ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում: 

Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի մարմ նա կան, մտա
վոր և հոգ ևոր լի ար ժեք զար գաց ման հա մար ան հրա
ժեշտ կեն սա պայ ման նե րի ի րա վունք: 
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Ե րե խայի զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա
պայ ման նե րի ա պա հով ման հար ցում հիմ նա կան պա
տաս խա նատ վու թյու նը կրում են ծնող նե րը:

Ծ նող նե րի կամ օ րի նա կան այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
կող մից ե րե խայի հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման
նե րի ա պա հով ման ան կա րո ղու թյան կամ ան հնա րի նու
թյան դեպ քում պե տու թյու նը ցու ցա բե րում է հա մա պա
տաս խան օգ նու թյուն:

Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի ա մեն տե սա կի (մարմ
նա կան, հո գե կան և այլ) բռնու թյու նից պաշտ պա նու
թյան ի րա վունք:

Ցան կա ցած ան ձի, այդ թվում` ծնող նե րին, ար գել վում 
է ե րե խային են թար կել բռ նու թյան կամ նրա ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող պատ ժի կամ նման օ րի
նակ այլ վե րա բեր մուն քի, օ րի նակ՝ ե րե խային որ պես 
պա տիժ դա ժա նո րեն ծե ծե լը կամ ցուրտ ե ղա նա կին դր
սում թող նե լը: Շատ են դեպ քե րը, ե րբ ե րե խան չի ցան
կա նում են թարկ վել իր ծնող նե րին և կար ծում է, որ ծնող
նե րը «ա նար դա րա ցի» են իր նկատ մամբ: Հաս կա նա լի է, 
որ հիմ նա կա նում դա այդ պես չի լի նում, սա կայն հնա րա
վոր է նաև հա կա ռա կը: 
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Ե րե խայի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ոտ
նա հար ման դեպ քում խախ տողը (ծնողը, որդեգրողը, 
խնամակալը, հոգաբարձուն կամ ցանկացած այլ անձ) 
պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով:

Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի մտ քի, խղ ճի և դա վա
նան քի ա զա տու թյան ի րա վունք:

Յու րա քան չյուր ե րե խա ի րա վունք ու նի ա զա տո րեն ար տա
հայ տե լու իր կար ծի քը, ո րո նե լու, ստա նա լու և հա ղոր դե լու գա
ղա փար ներ ու տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դա կցու թյան ցան կա
ցած մի ջո ցով: Ե րե խայի՝ տե ղե կու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը 
կա րող է սահ մա նա փակ վել օ րեն քով: 

Այս ի րա վուն քի շր ջա նակ նե րում  կար ևոր է ե րե խայի 
ա զատ խոս քի և մտա ծե լու  ի րա վուն քը զար գաց նե լը:  

Դրա հետ մեկ տեղ պե տու թյու նը սահ մա նում է 
նաև ո րո շա կի սահ ման ներ: Օ րի նակ՝ ժա մա նա կա կից 
համակարգչային տեխ նի կայի պայ ման նե րում ե րե խան 
հնա րա վո րու թյուն ու նի ստա նա լու ցան կա ցած տե ղե կու
թյուն, մաս նակ ցե լու տար բեր քն նար կում նե րի և այլն: 
Սա կայն ե րե խայի ա ռող ջու թյան, բա րո յա կան նկա րագ
րի պաշտ պա նու թյան նկա տա ռում նե րով ծնող նե րը կա
րող են ար գե լել ո րո շա կի կայ քեր այ ցե լե լը: 

5–ամյա Նարեն 
լրագ րող նե րին 
անկաշ կանդ հայտ
նում է իր կար ծի քը 
սիրե լի հեքի աթ
նե րի ժողո վա ծո ւի 
մասին
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Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի կր թու թյուն ստա նա լու 
և ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ը նտ րե լու ի րա վունք:

Պե տա կան հա մա պա տաս խան մար մին նե րը ստեղ
ծում են ան հրա ժեշտ պայ ման ներ ե րե խայի ան հա տա կա
նու թյան դրս ևոր ման, տա ղան դի, մտա վոր և մարմ նա
կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար` հիմ նե լով 
հան րակր թա կան, մաս նա գի տա կան դպ րոց ներ, մար զա
կան, տեխ նի կա կան և մշա կու թային ստեղ ծա գոր ծա կան 
ման կա կան կենտ րոն ներ և այլն:

Պե տու թյու նը, ի նչ պես հայտ նի է, ե րաշ խա վո րում է 
ան վճար միջ նա կարգ կրթու թյուն: 

Սակայն եր բեմն հա գուստ, գրե նա կան պի տույք ներ 
չու նե նա լու և համանման այլ պատ ճա ռներով շատ ե րե
խա ներ զրկ վում են կր թու թյուն ստանալու ի րա վուն քից: 

Քննարկում  ▶ Ե թե բո լոր դպ րոց նե րը լի նե ին վճա րո վի, 
ի ՞նչ եք կար ծում, ե րե խա նե րը կկա րո ղա նայի՞ն 
օ գտ վել կր թու թյան ի րենց ի րա վուն քից:

 
Ար գել վում է ա ռանց ծնո ղի կամ այլ օ րի նա կան ներ կա յա

ցուց չի հա մա ձայ նու թյան մինչև 16 տա րե կան ե րե խայի մաս
նակ ցու թյու նը կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին: 

Կան դեպ քեր, ե րբ ծնող նե րը ե րե խային ներգ րա վում 
են կրո նա կան տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր
ծու նե ու թյա նը: Չե՞ք կար ծում, որ դա ե րե խայի ի րա վուն
քի խախ տում է, և ան հրա ժեշտ է պե տու թյան մի ջամ տու
թյունն այդ դեպ քե րում: 

Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի իր ժո ղովր դի պատ
մու թյա նը, ա վան դույթ նե րին, հոգևոր ար ժեք նե րին 
և հա մաշ խար հային մշա կույ թին հա ղոր դակց վե լու 
ի րա վունք:

Ե րե խայի ստեղ ծա գոր ծա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի 
զար գաց ման նպա տա կով պե տու թյու նը խրա խու սում է 
ֆիլ մե րի, հե ռուս տա հա ղոր դում նե րի թո ղար կու մը, ման
կա կան թեր թե րի, ամ սագ րե րի, գր քե րի հրա պա րա կու մը, 
ա պա հո վում դրանց մատ չե լի ու թյու նը: 
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Ար գել վում է ե րե խայի ա ռող ջու թյան, մտա վոր և 
մարմ նա կան զար գաց ման, դաս տի ա րա կու թյան վրա 
բա  ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող, բռ նու թյուն և դա
ժա նու թյուն քա րո զող, մարդ կային ար ժա նա պատ վու
թյու նը նսե մաց նող, ըն տա նի քը վար կա բե կող, ի րա վա
խախ տում նե րին նպաս տող զանգ վա ծային տե ղե կատ
վու թյան և գրա կա նու թյան տա րա ծու մը:
 

Քննարկում  ▶ Օ րեն քով ար գել վում է դաս տի ա րա կու թյան 
վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող, 
ի րա վա խախ տում նե րին նպաս տող տե ղե կատ
վու թյան տա րա ծու մը: Ի ՞նչ եք կար ծում, հա մա
կարգ չային հա ման ման խա ղե րի վա ճա ռքը և 
տա րա ծու մը օ րեն քի խախ տո՞ւմ է, թե՞ ոչ:

 
Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի իր տա րի քային հնա

րա վո րու թյուն նե րին, զար գաց ման ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րին և ու նա կու թյուն նե րին հա մա պա տաu
խան մաu նա գի տու թյուն u տա նա լու, o րեն քով չար գել
ված աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու 
ի րա վունք:

Ե րե խան հիմ նա կան աշ խա տան քի կա րող է ըն դուն
վել 16 տա րին լրա նա լուց հե տո:

Մինչև 16 տա րե կան ե րե խա ն կա րող է ըն դուն վել ժա
մա նա կա վոր աշ խա տան քի` ծնող նե րից մե կի գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյամբ, ե թե դա չի խան գա րում նրա ուսում
նառության գոր ծըն թա ցին: 

Ե րե խան ու նի աշ խա տան քի ար տո նյալ պայ ման նե րի 
ի րա վունք: Ար գել վում է ե րե խային ներգ րա վել ալ կո հո
լային խմիչք նե րի, թմ րա մի ջոց նե րի և հո գե մետ նյու թե րի, 
ծխա խո տի, է րո տի կա և uարuափ բո վան դա կող գրա կա
նու թյան և տեuա ե րիզ նե րի ար տադ րու թյան, oգ տա գործ
ման կամ ի րաց ման մեջ, ի նչ պեu նաև այն պիuի աշ խա
տանք նե րում, ո րոնք կա րող են վնաuել նրա ա ռող ջու
թյա նը, մարմ նա կան և մտա վոր զար գաց մա նը, խո չըն դո
տել կր թու թյուն u տա նա լուն:
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Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի հանգս տի և ժա ման
ցի, իր տա րի քին հա մա պա տաս խան խա ղե րին ու մի
ջո ցա ռում նե րին ա զա տո րեն մաս նակ ցե լու ի րա վունք:

Ծ նող նե րը և պե տու թյու նը պետք է խրա խու սեն, 
նպաս տեն, որ ե րե խայի հա մար ստեղծ վեն նրա հանգս
տի և ժա ման ցի կազ մա կերպ ման բո լոր պայ ման նե րը:

Ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խան ու նի 
պե տու թյան և նրա հա մա պա տաս խան մար մին նե րի 
կող մից պաշտ պա նու թյան, խնամ քի, դաս տի ա րա կու
թյան և օգ նու թյան ի րա վունք: 

Ցա վոք, շատ են դեպ քե րը, ե րբ ե րե խան մնում է 
ա ռանց ծնող նե րի և զրկ վում ծնո ղա կան սի րուց, դաս
տի ա րա կու թյու նից ու խնամ քից: Այդ պի սի ե րե խա նե րի 
հա մար պե տու թյունն է ա պա հո վում խնամք, օգ նու թյուն, 
դաս տի ա րա կու թյուն՝ տե ղա վո րե լով նրանց խնա մա տար 
ըն տա նիք նե րում, ի սկ դրանց բա ցա կա յու թյան դեպ քում` 
ման կատ նե րում:

Խ նամ քի ձևն ը նտ րե լիս հաշ վի են ա ռն վում մայ րե նի 
լե զուն, տա րի քը, սե ռը և այլն:  Ե րե խայի մարմ նա կան, 
մտա վոր և հոգ ևոր ու նա կու թյուն նե րի լի ար ժեք զար գաց
ման, նրան ի նք նու րույն կյան քի նա խա պատ րաս տե լու 

Դեռա հաս ները կա
մա  վոր ամա ռա յին 
աշխա տանք նե րի 
ժամա նակ
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նպա տա կով ման կա տնե րում, գի շե րօ թիկ հաս տա տու
թյուն նե րում ստեղծ վում են ըն տա նե կա նին մոտ պայ
ման ներ:

Ծ նո ղա զուրկ ե րե խայի ան ձնա կան հաշ վին փո խանց
վում է կեն սա թո շակ:

Հաշ ման դամ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը

Պե տու թյու նը և նրա հա մա պա տաս խան մար մին նե րը 
հաշ ման դամ, մտա վոր կամ մարմ նա կան ա րատ ու նե ցող 
ե րե խային ե րաշ խա վո րում են ան վճար մաս նա գի տաց
ված բժշ կա կան, ա րա տա բա նա կան և հո գե բա նա կան օգ
նու թյուն, իր հնա րա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խա
նող կր թու թյուն ստա նա լու, աշ խա տան քի տե ղա վոր վե
լու հնա րա վո րու թյուն, հա սա րա կա կան վե րա կանգ նում, 
լի ար ժեք կյանք` նպաս տե լով նրա ի նք նավս տա հու թյան 
ամ րապնդ մա նը, դյու րաց նե լով նրա մաս նակ ցու թյու նը 
հա սա րա կա կան կյան քին: 

Ն ման ե րե խա նե րը կա րող են ի րենց ցան կու թյամբ 
սո վո րել հան րակր թա կան դպ րոց նե րում: Ա նհ րա ժեշտ 
է, որ այդ պի սի ե րե խա նե րը հնա րա վո րինս լի նեն հա
սա րա կու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում, և ստեղծ վեն 
այն պի սի պայ ման ներ, որ նրանք ի րենց զգան հա սա րա
կու թյան լի ի րավ ան դամ: 
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Ար գել վում է ե րե խային ներգ րա վել ռազ մա կան 
գոր   ծո ղու թյուն նե րին:

Ար գել վում է ե րե խային ներգ րա վել ռազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րին, զին ված ը նդ հա րում նե րին, ի նչ պես 
նաև ե րե խա նե րի շր ջա նում պա տե րազ մի և բռ նու թյան 
քա րոզ չու թյու նը, ման կա կան ռազ մա կա նաց ված մի ա վո
րում նե րի ստեղ ծու մը: 

Ար գել վում է մինչև 15 տա րե կան ե րե խայի մաս նակ
ցու թյու նը ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին: Օ րի նակ՝ 
շատ են նման դեպ քե րը ա րա բա կան մի շարք ե րկր նե
րում, որ տեղ բազ մա թիվ ե րե խա ներ մաս նակ ցում են 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի:

Զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ պե տու
թյունն ու նրա հա մա պա տաս խան մար մին ներն ա պա հո
վում են ե րե խայի հա տուկ պաշտ պա նու թյու նը:

Հաշ ման դամ նե րի ի րա վունք նե րը

Հաշ ման դա մը այն ան ձն է, ո րը, ա ռող ջու թյան խա
թար մամբ պայ մա նա վոր ված, կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
սահ մա նա փա կում նե րի հետ ևան քով ու նի հա սա րա կա
կան պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

Ար դեն հաս կա նա լի է, որ այս պի սի մար դիկ ու նեն օգ
նու թյան կա րիք և ան հրա ժեշտ է, որ պե տու թյու նը ստեղ
ծի պայ ման ներ, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան ի րաց նել 
ի րենց ի րա վունք նե րը և դառ նալ հա սա րա կու թյան լի ի
րավ ան դամ:

Օ րեն քը սահ մա նում է, որ հաշ ման դա մու թյան հետ 
կապ ված խտ րա կա նու թյու նը ար գել վում է:

 Հաշ ման դամ նե րի ի րա վունք նե րը ե րաշ խա վոր ված 
են ի րա վա կան տար բեր ակ տե րով (Մ տա վոր ան լի ար ժե
քու թյամբ ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին հռ չա կա գիր, 
Հաշ ման դամ նե րի ի րա վունք նե րի մա սին հռ չա կա գիր, ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյուն և այլն):

Ըստ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (հոդ ված 48, կետ 7)՝ 
տն տե սա կան, հա սա րա կա կան և մշա կու թային ո լորտ
նե րում պե տու թյան հիմ նա կան խն դիր նե րից են` ի րա
կա նաց նել հաշ ման դա մու թյան կան խար գել ման և բուժ ման 

Ոչ ոք ա պա հո վագր
ված չէ հաշ ման դա
մու թյու նից: 



170

ծրագ րեր, խթա նել հաշ ման դամ նե րի մաս նակ ցու թյու նը հա
սա րա կա կան կյան քին:

Հաշ ման դամ նե րն ու նեն կեն սա գոր ծու նե ու թյան սահ
մա նա փա կում ներ՝ ան ձի ինք նաս պա սարկ ման ու նա կու
թյան, ի նք նու րույն տե ղա շարժ վե լու, կողմ նո րոշ վե լու, 
հա ղոր դակց վե լու, սե փա կան վար քը հս կե լու, ու սում նա
ռե լու և աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու 
(ե րե խա նե րի հա մար՝ նաև խա ղա լու) կա րո ղու թյուն նե
րի կամ հնա րա վո րու թյուն նե րի լրիվ կամ մաս նա կի կո
րուստ (նե րա ռյալ վե րա կանգն ման տեխ նի կա կան մի
ջոց նե րի և օ ժան դակ այլ պա րա գա նե րի օգ տա գործ մամբ 
տե ղա շարժ վե լը, տես նե լը, լսե լը, խո սե լը):

Ն ման մարդ կանց հա մար հա մա պա տաս խան պայ
ման ներ ստեղ ծե լը պե տու թյան խն դիրն է, սա կայն քա
ղա քա ցի նե րը նույն պես պետք է նպաս տեն, որ հաշ ման
դամ ներն ի րենց հա սա րա կու թյան լի ի րավ ան դամ զգան: 

Բազ մա թիվ են դեպ քե րը, ե րբ հաշ ման դամ նե րը կա
րո ղա նում են նույն աշ խա տան քը՝ մտա վոր թե մարմ նա
կան, շատ ա վե լի լավ կա տա րել, քան հաշ ման դա մու թյուն 
չու նե ցող նե րը: Կան շատ հայտ նի հաշ ման դամ ե րա ժիշտ
ներ, գրող ներ, մար զիկ ներ և այլն:

Հաշ ման դա մու թյան պատ ճառ կա րող են լի նել ի նչ պես 
ման կուց հի վան դու թյուն նե րը, այն պես էլ աշ խա տան քային 
խե ղում նե րը կամ վնաս վածք նե րը, բնա կան, տեխ նա ծին և 
այլ ա ղետ նե րը, ե րկ րի պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ ստա
ցած վնաս վածք նե րը կամ հի վան դու թյուն նե րը և այլն:

 Հաշ ման դամ նե րի կր թու թյան ի րա վուն քը 
 Պե տու թյու նը հաշ ման դամ նե րի հա մար ե րաշ խա վո

րում է կր թու թյան ի րա վունք,  նաև պատ րաս տում է դրա 
հա մար ան հրա ժեշտ մա սնա գետ ման կա վարժ ներ:

 Պե տու թյունն ա պա հո վում է հաշ ման դամ ե րե խա նե րի 
նա խադպ րո ցա կան դաս տի ա րա կու թյու նը, հաշ ման դամ
նե րի՝ հան րակր թա կան և մաս նա գի տա կան կր թու թյուն 
ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը: 

Օ րի նակ` տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ան
ձանց հա մար ե րաշ խա վոր վում է Բրայ լի հա մա կար գով 
կա տար վող ու սուց ման ա պա հո վու մը:
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 Հաշ ման դամ նե րի աշ խա տան քի ի րա վուն քը
 Հաշ ման դամ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան և ար տադ րա

կան ըն դու նա կու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
և վե րա կանգն ման ան հա տա կան ծրագ րե րին հա մա պա
տաս խան՝ նրանց հա մար աշ խա տանք են ա պա հո վում սո
վո րա կան պայ ման ներ ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րում: 

Ան թույ լատ րե լի են հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռով 
մար դուն աշ խա տան քի ըն դուն ման կամ պաշ տո նի բարձ
րաց ման մեր ժու մը, աշ խա տան քից հե ռա ցու մը կամ այլ 
աշ խա տան քի փո խադ րու մը: 

Անհ րա ժեշ տու թյուն է նաև նրանց տե ղա շար ժի հա
մար հար մա րա վետ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը: Օ րեն քը 
ե րաշ խա վո րում է, որ բնա կե լի շի նու թյուն նե րում ապ րող 
հաշ ման դամ նե րի հա մար պետք է սար քա վոր վեն հա
տուկ մի ջոց ներ և հար մա րանք ներ, ո րոնք կա պա հո վեն 
նրանց մատ չե լի և հար մար տե ղա շար ժը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը նաև ծրա գիր է մշա կում հաշ
ման դամ նե րի հա մար հար մա րա վետ ե րթ ևե կու թյուն 
ա պա հո վե լու հա մար:

 Պե տա կան իշ խա նու թյան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րը պետք է ա պա հո վեն հաշ ման դամ
նե րի հա մար մշա կու թային հիմ նարկ նե րի և մար զա կան 
կա ռույց նե րի մատ չե լի ու թյու նը և դրան ցից օ գտ վե լու հա

Բրայլի այբուբենը
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մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, մար զա կան 
հա տուկ գույ քի տրա մադ րու մը:

 Պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում է հաշ ման դամ նե րի 
հա սա րա կա կան օգ նու թյու նը, ին չը կա րող է ի րա կա նաց
վել դրա մա կան վճա րում նե րի (կեն սա թո շակ, նպաստ, 
այլ վճա րում ներ) ձևով, տեխ նի կա կան և այլ մի ջոց նե րի 
ա պա հով մամբ (նե րա ռյալ ավ տո մե քե նա ներ, թիկ նա սայ
լակ ներ, պրո թե զաօր թո պե դիկ սար քեր, հա տուկ տա ռա
տե սակ նե րով տպա գիր ար տադ րանք, ձայ նի ու ժե ղա
րար ներ, ազ դան շա նային հա մա կար գեր և այլն), ի նչ պես 
նաև հաշ ման դամ նե րի կեն ցա ղային սպա սարկ ման և 
բժշ կա կան ու հա սա րա կա կան վե րա կանգն ման ծա ռա
յու թյուն նե րի տրա մադր մամբ:

 Հաշ ման դամ ներն ու նեն նաև հա տուկ պրո թե զաօր թո
պե դիկ կո շիկ նե րի և բո լոր տե սա կի պրո թե զային ի րե րի 
(բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ
վող ա տամ նապ րո թեզ նե րի) ան վճար պատ վիր ման, նո
րոգ ման և ստաց ման ի րա վունք:

Եվրո պա կան շատ 
երկր նե րում հաշ
ման  դամ նե րի 
հա մար ամե նուր 
ստեղծ ված են հար
մա րա վետ պայ
մաններ
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Գործնական աշխատանք

Երբ այցելում եք հասարակական տարբեր վայրեր, ուշադրությո՛ւն դարձրեք՝
արդյոք այդ վայրերում ստեղծված են համապատասխան պայմաններ հաշման
դամ նե րի հա մար:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1. Ընթերցե՛քԵրեխայիիրավունքներիմասինկոնվենցիայինախաբանը:Ընտ
րե՛ք ձեր կար ծի քով ա ռա վել կար ևոր ե րեք դրույթ և վեր լու ծե՛ք դրանք:  

2. Առօրյա կյանքում երեխայի ո՞ր իրավունքներն են ձեզ ավելի անհրաժեշտ
թվում: 

3. Ձերկարծիքովոտնահարվո՞ւմենարդյոքերեխայիիրավունքները:Եթեայո,
ապաավելիշատորտե՞ղէդակատարվում՝դպրոցո՞ւմ,տա՞նը,թե՞բակում:

4. Որքանո՞վ են արդյոքպաշտպանված հաշմանդամների իրավունքները մեր
երկ րում: Պա տաս խա նը հիմ նա վո րե՛ք օ րի նակ նե րով: 
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Գ ԼՈՒԽ 6. ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

Օ ՐԵՆՍԴ ՐԱ ԿԱՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԻ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ` 
ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՀԻՄ ՆԱ ՐԱՐ Ա ԶԱ ՏՈՒ
ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու
նը սահ մա նում է իշ խա նու  թյան մար մին նե րի ի րա վունք
նե րը և պա տաս խա նատ վու թյու նը մար դու ի րա վունք նե
րի պաշտ պա նու թյան հար ցե րում:

 Հետ ևա բար, ե րբ քա ղա քա կան կամ օ րենսդ րա կան 
փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե նում, շատ կար ևոր է, որ 
դրան ք ոչ  սահ մա նադ րա կան կամ հակաօրինական հատ
կանիշներ չկրեն: Յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու ի րա վունքն է` 
ծա նո թա նալ գոր ծող օ րենսդ րու թյա նը և ա ռա ջար կել հան
րային քա ղա քա կա նու թյան կամ օրենսդ րա կան այն պի սի 
նա խագ ծեր, ո րոնք իշ խա նու թյան մար մին նե րին թույլ չտան 
գոր ծե լու ի րենց ի րա վա սու թյան սահ ման նե րից դուրս:  

Խմ բային հե տա զո տա կան աշ խա տանք
 Բա ժան վե՛ք խմ բե րի: Յու րա քան չյուր խումբ ը նտ րում է 

նոր մշակ վող կամ փո փոխ ման են թա կան որ ևէ հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան օ րի նակ: Այդ պի սի փաս տա թղ թե րի 
կա րե լի է ծա նո թա նալ` օ գտ վե լով հետ ևյալ ե ղա նակ նե րից. 

•  Օ րենսդ րա կան փաս տաթղ թե րի նա խագ ծեր կա րե լի է 
ստա նալ ձեր ը նտ րա տա րած քի պատ գա մա վո րից կամ 
այ ցե լե լով ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կայ քը  ̀www.parliement.am  

•  Ռազ մա վա րու թյուն նե րի, հայե ցա կար գե րի, ո րո
շում նե րի նա խագ ծեր կա րե լի է ձեռք բե րել՝ նա մակ 
գրե լով տվյալ ո լոր տին ա ռնչ վող նա խա րա րու թյուն 
կամ պե տա կան պա տաս խա նա տու մար մին կամ 
ներ բեռ նե լով հա մա պա տաս խան կայ քից:     

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ 

Այս մա սում հա կիրճ ամ փո փո՛ւմ կա տա րեք: Շա րադ
րե՛ք, թե ին չու ձեր կող մից ու սում նա սիր վող հան րային 
քա ղա քա կա նու թյու նը չի հա կա սում ՀՀ Սահ մա նա դրու
թյա նը և օ րենք նե րին:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ  1.  ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ  ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

Դաս 1–2. ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ
Դաս 3.  ՓՈՔ ՐԱ ՄԱՍ ՆՈՒ ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ                            ՆԵՐ ԵՎ ՍԵ ՌԱ ՅԻՆ Ի ՐԱ ՎԱ

ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ
 Դաս 4. Ը ՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դաս 5. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՐԻՔ ԵՎ ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 Դաս 6.  ՄԱԿԻ ԵՎ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԿԱ ՌՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ ԺՈՂՈՎՐ ԴԱ

ՎԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱ ՅԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

ԳԼՈՒԽ  2. ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ. ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ,  ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 Դաս 7. ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Դաս 8.  ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՀԻՄ

ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐԸ
 Դաս 9.  ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ Ա ՌԱ ՋԱՐԿ ԵՎ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒ

ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Ծ ՐԱ ԳԻՐ
ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

ԳԼՈՒԽ  3.  ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ

Դաս 10 –11. «ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐ ԳԱ  ՎԻճԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱպԵՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

Դաս 12. ԱԿՏԻՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻ
Դաս 13. ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

ԳԼՈՒԽ  4. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Դաս 14- 15. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ: ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐպՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դաս 16.  ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ
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ԳԼՈՒԽ  5.  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ

Դաս 17– 18. ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐպԵՍ ԱԶԱՏ ՁԵՌՆԱՐ
ԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ

Դաս 19–20. պԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: պԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ
ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

ԳԼՈՒԽ  6. ՄԱՐ ԴՈՒ ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑՈՒ ՀԻՄ ՆԱ ՐԱՐ Ի ՐԱՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Դաս 21.  «ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ» ՀԱՍԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ: ՄԱՐ ԴՈՒ 
Ի ՐԱՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՍԵ ՐՈՒՆԴ  ՆԵ ՐԸ

 Դաս 22– 23. ՄԱՐ ԴՈՒ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ
ՆԵՐՆ ՈՒ Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐԸ

Դաս 24– 25. ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Դաս 26. Ե ՐԵ ԽԱՅԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ: ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ


