Регион и мир, 2020, № 4

научно-аналитический журнал
том XI, № 4, 2020
Журнал включен
в реестр научных периодических изданий
Высшей аттестационной комиссии Республики Армения и
в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

Общественный институт политических
и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона

1

î²ð²Ì²Þðæ²Ü ºì ²ÞÊ²ðÐ
գիտավերլուծական հանդես
հատոր XI, № 4, 2020

REGION AND THE WORLD
scientific-analytical journal
volume XI, № 4, 2020

Սեվծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական
եվ սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Public Institute of Political and Social Research
of Blacksea-Caspian Region

2

Регион и мир, 2020, № 4

РЕГИОН И МИР

научно-аналитический журнал

Редакционный совет:
Андриасян Л.Г. (главный редактор), Погосян /Хахбакян/ Г.Г. (зам. главного редактора), Царукян Ж.А.
(ответственный секретарь), Андриасян Т.Л., Ваградян М.Г., Исагулян Г.С., Манукян С.Ф., Меликсетян А.Ф.,
Паносян Н.Ж., Саргсян С.Т., Шакарянц С.Э.
Редакционная коллегия:
Аветисян Г.Г. (д.и.н., профессор, Ереванский государственный университет, Армения), Айвазян А.М. (д.п.н.,
Центр стратегических исследований “Арарат”, Армения), Айвазян Н.А. (д.ю.н, профессор, Ереванский
государственный университет, Армения), Аллен С. (д.п.н., профессор, Университет им. Дж. Мейсона, США),
Багратян Г.А. (д.э.н., профессор, Армянско-Российский университет, Армения), Бостанджян В.Б. (д.э.н.,
профессор, Ереванский государственный университет, Армения), Григорян Э.Р. (д.ф.н., профессор, Армения),
Демоян Г.А. (д.и.н., Армения), Дюбьен А. (Франко-российский аналитический центр “Обсерво”, Франция),
Егиазарян А.А. (д.э.н., Ереванский государственный экономический университет, Армения), Захаров В.А.
(к.и.н., Институт политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, Россия),
Кожокин Е.М. (д.и.н., профессор, Московский государственный институт международных отношений –
университет, Россия), Корнилов А.А. (д.и.н., профессор, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, Россия), Кочарян Ш.М. (Министерство иностранных дел, Армения), Мелконян А.А. (д.и.н.,
профессор, академик НАН РА, Институт истории НАН РА, Армения), Миронов А.Н. (д.ю.н, профессор,
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ, Россия), НадеинРаевский В.А. (к.ф.н., Институт политических и социальных отношений Черноморско-Каспийского региона,
Россия), Пахомов В.Г. (д.ю.н, профессор, Российский государственный социальный университет, Россия),
Петросян Г.М. (Нагорно-Карабахская Республика), Редкоус В.М. (д.ю.н., профессор, Институт государства и
права Российской академии наук, Россия), Решетников Л.П. (к.и.н., председатель наблюдательного совета
телекомпании “Царьград”, Россия), Романовская В.Б. (д.ю.н., профессор, Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Россия), Сваранц А.А. (д.п.н., Россия), Сергунин А.А. (д.п.н., профессор
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия), Шалян Ж. (Центр анализа и прогнозов
Министерства иностранных дел, Франция), Якушик В.М. (д.п.н., профессор, Национальный университет
«Киево-Могилянская академия», Украина).
Адрес редакции:РА, Ереван, 3 пр. Тиграна Меца, д. 9,
Тел. (+37493) 944-440, (+37493) 868-797,
Сайт: www.geopolitika.am; эл.почта: blacksea-caspian@mail.ru

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

գիտավերլուծական հանդես
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ПОЛИТИКА________________________________________________________

Միջհամայնքային համագործակցության համաշխարհային
փորձի կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում1
Հովակիմյան Ա․Ե․
տնտեսագիության թեկնածու, դոցենտ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի
Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, (Եղեգնաձոր, Հայաստան)
arpinehovakimyan2017@gmail.com
Վճռորոշ բառեր՝ միջհամայնքային միավորում, համագործակցություն, համայնքների խոշորացում, տեղական ինքնակառավարում, տարածքային կառավարում, վարչատարածքային բաժանում, սոցիալ-տնտեսական քաղաքականություն, տեղական գործընկերություն, միջազգային
փորձ, տարածքների համաչափ զարգացում

Возможности применения мирового опыта межобщинного
сотрудничества в Армении
Овакимян A. Е.
кандидат экономических наук, доцент
Армянский государственный экономический университет,
Егегнадзорский филиал (Егегнадзор, Армения)
arpinehovakimyan2017@gmail.com
Аннотация: Современный этап административной реформы требует от муниципальных образований
повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления,
преимущественно в вопросах, связанных с жизнеобеспечением населения. Одним из способов повышения
уровня социально-экономического развития муниципалитетов может стать объединение различных видов
ресурсов на основе межмуниципального сотрудничества. Решение проблем социально-экономического
развития муниципальных образований на основе развития межмуниципального сотрудничества является
актуальной задачей для органов государственной власти и местного самоуправления.
В настоящее время большинство муниципальных образований не в состоянии обеспечивать качественное
решение вопросов местного значения. Это связано, в основном, с недостаточностью собственных ресурсов для
решения проблем социально-экономического развития. Поэтому для решения различных вопросов развития
муниципальных образований могут быть использованы механизмы межмуниципального сотрудничества.
Межмуниципальное сотрудничество представляется одним из действенных способов повышения
эффективности объединения различных ресурсов муниципалитетов, с целью их экономии и эффективного
использования на территории муниципальных образований.
В условиях ограниченности местных ресурсов в системе местного самоуправления широкое распространение в
мире получило межмуниципальное сотрудничество или взаимодействие. Решение проблем социально-экономического развития муниципальных образований на основе развития межмуниципального сотрудничества
является актуальной задачей. Межмуниципальные образования являются институтами гражданского общества
и осуществляют социально ориентированную деятельность. Они представляют и защищают интересы муниципальных образований, участвуют в законопроектной работе на региональном уровне, организовывают
совместную хозяйственную деятельность, обмениваются опытом и информацией.
Статья посвящена проблемам межмуниципального сотрудничества в зарубежных странах. Рассматриваются
формы и механизмы такого сотрудничества, особенности в различных государствах. Межмуниципальное
сотрудничество анализируется в контексте современных муниципальных реформ и рассматривается как
определенная альтернатива укрупнению местных сообществ в странах современного мира. Межмуниципальное
сотрудничество в странах Европы прошло более долгий процесс эволюции и действует более эффективно.
Основными отличиями межмуниципального взаимодействия в странах Европы являются большая финансовая
самостоятельность межмуниципальных образований, более широкий спектр их действия, активная деятельность граждан в подобных образованиях.
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Հոդվածը պատրաստվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի միջոցով 2020թ-ի հունիսի 02-ից
իրականացվող «Միջհամայնքային համագործակցության առանձնահատկությունները ՀՀ Վայոց ձորի մարզի
տնտեսական զարգացման համատեքստում» հետազոտական թեմայի շրջանակներում:
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Решение вопросов местного значения касается интересов проживающего и функционирующего на территории
различных муниципальных образований населения и бизнеса, которые в рамках законодательства могут
взаимодействовать между собой в различных формах. Поэтому мы предлагаем расширенную политику
межмуниципального сотрудничества, которая выходит за рамки формальных организаций, и включает
разнообразные неформальные формы и методы взаимодействия проживающего и функционирующего на
территории различных муниципальных образований населения и бизнеса.
Ключевые слова: межобщинная ассоциация, сотрудничество, расширение сообщества, местное самоуправление, территориальное управление, административно-территориальное деление, социально-экономическая
политика, местное партнерство, международный опыт, сбалансированное развитие территорий
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Abstract: The current stage of administrative reform requires municipalities to increase the efficiency and effectiveness
of the activities of local self-government bodies, mainly in matters related to the life support of the population. One of
the ways to increase the level of socio-economic development of municipalities can be the combination of various types
of resources on the basis of inter-municipal cooperation. Solving the problems of socio-economic development of
municipalities on the basis of the development of intermunicipal cooperation is an urgent task for state authorities and
local self-government.
Currently, most municipalities are not able to provide a high-quality solution to local issues. This is mainly due to the
lack of own resources for solving the problems of socio-economic development. Therefore, to solve various issues of
the development of municipalities, mechanisms of inter-municipal cooperation can be used. Inter-municipal cooperation
seems to be one of the most effective ways to increase the efficiency of combining various resources of municipalities
in order to save them and efficiently use them on the territory of municipalities.
In the context of limited local resources in the local self-government system, inter-municipal cooperation or interaction
has become widespread in the world. Solving the problems of socio-economic development of municipalities on the
basis of the development of intermunicipal cooperation is an urgent task. Inter-municipalities are institutions of civil
society and carry out socially oriented activities. They represent and defend the interests of municipalities, participate in
legislative work at the regional level, organize joint economic activities, exchange experience and information.
The article is devoted to the problems of inter-municipal cooperation in foreign countries. The forms and mechanisms
of such cooperation are considered, especially in different states. Inter-municipal cooperation is analyzed in the context
of modern municipal reforms and is considered as a definite alternative to the enlargement of local communities in the
countries of the modern world. Inter-municipal cooperation in European countries has gone through a longer
evolutionary process and is therefore more effective. The main differences between inter-municipal cooperation in
European countries are the greater financial independence of inter-municipal entities, a wider range of their activities,
and the active activity of citizens in such entities.
The solution of issues of local importance concerns the interests of the population and business living and functioning
in the territory of various municipalities, which, within the framework of the legislation, can interact with each other in
various forms. Therefore, we propose an expanded policy of inter-municipal cooperation, which goes beyond formal
organizations, and includes a variety of informal forms and methods of interaction between the population and business
living and functioning in the territory of various municipalities.
Keywords: inter-community association, cooperation, community enlargement, local self-government, territorial
administration, administrative-territorial division, socio-economic policy, local partnership, international experience,
proportional development of territories

Հայաստանի Հանրապետությունում անկախացումից հետո տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման համակարգերում տեղի ունեցող բարփոխումների ոլորտում, կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը համարվում էր երկրում գործող
վարչատարածքային կառուցվածքը, որն աչքի
էր ընկնում մասնատվածության բարձր աստիճանով։Մեծ թվով համայնքներում առկա
էին տարբերություններ, հատկապես համայնքներին պատկանող տարածքների չափե-

րի, բնակչության թվաքանակի, ֆինանսական
հնարավորությունների մասով: Համեմատաբար փոքր համայնքները չէին կարողանում
անհրաժեշտ
ծառայություններ
մատուցել
բնակչությանը` համապատասխան համայնքային կառույցներ, ինչպես նաև համապատասխան ֆինանսական միջոցներ չունենալու
պատճառով:
Հայաստանում տարածքային անհամաչափ զարգացումն այսօր էլ ակնհայտ է ոչ
միայն մարզերի և մայրաքաղաք Երևանի, այլ
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նաև քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի
միջև։Տարբերությունները զգալի են հատկապես հանրային ծառայությունների հասանելիության տեսանկյունից, մասնավորապես`
առողջապահության և կրթության բնագավառներում, ինչը բացասաբար է ազդում մարզերի
բնակչության բարեկեցության վրա՝ առաջացնելով նաև մարդկային կապիտալի ոչ արդյունավետ օգտագործում:
Գրեթե մեկ տարի առաջ՝ 2019թ-ի թվականի նոյեմբերի 14-ին, ընդունված «Տարածքային
կառավարման մասին» ՀՀ օրենքովը ոչ միայն
կարագորվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման հետ կապված հարաբերությունները, այլև սահմանվում
են տարածքային կառավարման հիմնական
սկզբունքները, որոնք են [3]՝
1) պետական և համայնքային շահերի ներդաշնակեցումը,
2) մարզպետների, պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների ու վերջիններիս տարածքային ստորաբաժանումների,
ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման
մարմինների միջև համագործակցությունը և
գործողությունների
փոխհամաձայնեցվածությունը,
3) տարածքային համաչափ և կայուն զարգացումը:
Տարածքների համաչափ և կայուն զարգացման քաղաքականության իրականացման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը՝
հաշվի առնելով մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկությունները, տարածքային զարգացման միջազգային փորձն աստիճանաբար համապատասխանեցնում է իր կարիքներին: Տարածքային համաչափ զարգացումը կարևորվում է բոլոր քաղաքացիներին
տրվող հավասար հնարավորությունների և
մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում, օրինակ՝ կրթության, առողջապահության, սոցիալական ու տրանսպորտային ենթակառուցվածքի հասանելիություն, որը
հնարավորություններ է ստեղծում բարելավելու քաղաքացու կենսապայմանները։
Ինչպես հայտնի է պետական կառավարման
համակարգում
բարեփոխումները
սկսվեցին 1995թ-ի նոյեմբերի 7-ին ընդունված
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքով [1],
որտեղ սահմանվեց, որ բնակավայրերը մշտա-

կան բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջականություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային,
տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավորներ են:
Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը` առանձին կամ այլ բնակավայրի
(բնակավայրերի) հետ միասին, ընդգրկվեցին
համայնքների մեջ, որոնք իրենցից ներկայացնում էին ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավորներ և կարող էին ընդգրկել մեկ
կամ ավելի թվով բնակավայրեր։2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ-ում կա 502 համայնք
(ներառյալ Երևանը), որոնք ներառում են 1004
բնակավայր (նախկին 1002-ի փոխարեն)։ ՀՀ
502 համայնքներից 68-ը բազմաբնակավայր
են, որոնցից 54-ը ունեն 3 և ավելի բնակավայրեր [4]։ Ստորև ներկայացված աղյուսակում
ներկայացնենք ՀՀ վարչատարածքային բաժանման փոփոխությունները 2015թ-ից 2019թը ընկած ժամանակահատվածում։
Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից
մինչև այժմ իրականացված վարչատարածքային բարեփոխումների հետևանքով համայնքների միավորման գործընթացում են ընդգրկվել 465 համայնք, լուծարված և միավորված
համայնքները 413 են, իսկ միավորման գործընթացում չեն ընդգրկվել 450 համայնքներ։
2002 թվականի մայիսի 7-ին ընդունվեց
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքը, որտեղ հստակ ամրագրվեց, որ տեղական ինքնակառավարումը բնակչության բարեկեցության բարելավման նպատակով սեփական պատասխանատվությամբ և օրենքի
շրջանակներում ինքնուրույն գործող տեղական ինքնակառավարման մարմինների համայնքային խնդիրները լուծելու և համայնքի
սեփականությունը տնօրինելու` Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքով
երաշխավորված
իրավունքն ու
համայնքի կարողությունն է: Այն պետական
համակարգի ժողովրդավարական հիմքն է,
որի սահմաններում համայնքի բնակիչներն
ուղղակիորեն կամ օրենքով սահմանված ընտրովի մարմինների միջոցով իրականացնում
են տեղական ինքնակառավարում: Սույն
օրենքով սահմանվեց նաև, որ համայնքն ինքնուրույն տնօրինում է իր սեփականությունը,
որի վարչական տարածքն ընդգրկում է մեկ
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Միավորման
գործընթացում
ընդգրկված
համայնքներ

«Լուծարված»
(միավորված)
համայնքներ

Բնակավայրերի թիվը

Նշումներ/
փոփոխ․

502

Առ 2019թ.
նոր
ձևավորված
բազմաբնակավայր
համայնքներ

2015թ.

2015թ.

Ընդամենը

Համայնքների
միավորման
գործընթացում
չընդգրկված/
չընդգրկվող
համայնքներ
450

Համայնքների թիվը

2019թ.

2019թ.
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նել առկա մրցակցային առավելությունները,
ինչպես նաև բարելավել բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների
տեսականին և որակական հատկանիշները,
կիրառել «մասշտաբի էֆֆեկտը» (որոշ դեպքերում ծառայությունների կամ սպառողների
փոքր քանակությունը հանգեցնում է դրանց
տրամադրման մերժմանը, քանի որ դրանց
տրամադրումը դառնում է տնտեսապես ոչ
շահավետ), հաղթահարել համայնքապետարաններում բարդ կադրային իրավիճակը [7]։
Այս համատեքստում կարևորվում է համայքների միջև միջհամայնքային միավորումների
ձևավորումը և կայացումը։
Միջհամայնքային միավորումը տեղական
ինքնակառավարման արդյունավետությունը
բարձրացնելու նպատակով կամ հանրային
շահերից ելնելով ստեղծված համայնքների
միավորում է, որն իրականացնում է օրենքով
կամ համայնքների ավագանիների որոշումներով իրեն վերապահված լիազորություններ:
Տարբեր համայնքային խնդիրների լուծման
նպատակով համայնքը կարող է ընդգրկվել
մեկից ավելի միավորումների կազմերում [2]:
Որպես կանոն, միավորումները մասնակցում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախագծերի մշակմանը և քննարկմանը, հավաքում և վերլուծում են տեղական
իշխանությունների գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ամփոփում և տրա-

կամ մի քանի բնակավայրերի տարածքները,
ինչպես նաև բնակավայրերից դուրս գտնվող
հողերը, որոնց սեփականատեր կարող են
լինել քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք, համայնքը, Հայաստանի Հանրապետությունը [5]:
Անդրադառնոլով արտասահմանյան երկրներին, անհրաժեշտ է նշել, որ այստեղ ևս
տեղական ինքնակառավարման համակարգը
կառուցված է հիմնականում վարչատարածքային բաժանման համաձայն, որտեղ առաջնային միավորը սովորաբար քաղաքային և
գյուղական համայնքներն են [8]: Համայնքները կարող են զգալիորեն տարբեր լինել՝ պայմանավորված տարածքների ընդգրկվածությամբ և բնակչության թվաքանակով, ինչից ելնելով էլ համայքները մշակում են իրենց ռազմավարությունները։Համայնքների
համար
ռազմավարական պլանավորումը վերաբերում է այն գործընթացին, որի միջոցով տեղական համայնքները «իրենց ապագայի պատկերն են կազմում և որոշում են դրա իրականացման փուլերը՝ ելնելով տեղական ռեսուրսներից» [12]:
Սակայն շատ հաճախ, համայքներում ծագում է ինտեգրման և փոխադարձ գործակցության անհրաժեշտություն, հատկապես այն
դեպքերում, երբ համայնքապետարանը կա՛մ
իր զարգացման համար ունի ռեսուրսների
պակաս, կա՛մ ձգտում է ամրապնդել և ընդլայ-
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մադրում
տեղական ինքնակառավարման
կազմակերպման և գործունեության լավագույն փորձը, նրանք իրականացնում են կըրթական գործունեություն` ուղղված տեղական
կառավարման մարմինների հմտությունների
կատարելագործմանը, ինչպես նաև նպաստում տեղական մակարդակում խնդիրների
լուծման գործընթացում քաղաքացիների ներգրավվմանը:
Վ.Լ.Տամբովցևը առանձնացնում է միջհամայնքային փոխգործակցության չորս տեսակ՝
(1) մրցակցություն, (2) կոոպերացիա (համագործակցություն), (3) մրցակցության և համագործակցության համատեղում, ինչպես նաև
փոխգործակցության այնպիսի «սահմանային»
ձև, ինչպիսին է (4) համայնքապետարանների
միաձուլումը (միավորումը) [11]:
Տարածքային մակարդակով միջհամայնքային համագործակցությունը խթանում է տեղում սոցիալ-տնտեսական զարգացման խընդիրների համատեղ լուծումանը և բարձրացնում է տեղական ռեսուրսների, մասնավորապես՝ հողային ռեսուրսների օգտագործման
արդյունավետությունը [12]:
Այս առումով հատկապես ուսանելի է եվրոպական երկրների փորձը, որի ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դառնում, որ ԵՄ
համաչափության քաղաքականությունն օգնել
է կրճատել ԵՄ անդամ երկրների սոցիալական բևեռացումը և աղքատությունը, ինչպես
նաև բարձրացնել հասարակական և պետական կառավարման արդյունավետությունը:
Տարածքային արդյունավետ կառավարումը,
մասնավորապես ռեգիոնալիզացիան ու ապակենտրոնացումը, ԵՄ երկրներում հանդիսանում են տարածքային քաղաքականության
հիմնական նպատակներ: Տարածական կառուցվածքի զարգացումը, ինչպես օրինակ,
բազմակենտրոն տարածքային միավորը կամ
միջհամայնքային
համագործակցությունը,
տարածքային խնդիրների լուծման կարևորագույն միջոց են հանդիսանում այն երկրներում,
որտեղ առկա են բնակչության նոսրացման և
ծառայությունների համաչափության խնդիրներներ:
Եվրոպական երկրներում միջհամայնքային համագործակցության ինստիտուտը ակտիվորեն զարգանում է երկու հիմնական ուղղություններով: Մի կողմից զարգանում են հորիզոնական կապերը (Եվրոպական երկրների

մեծ մասը), մյուս կողմից՝ կառուցվում է տարածքային կառավարման տարբեր մակարդակների (օրինակ՝ Իսպանիա, Ավստրալիա)
միջև ուղղահայաց համագործակցություն [9]։
Եվրոպական միության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև հարաբերությունների վրա առավելագույն ազդեցություն ունեցող կազմակերպություններից մեկը
Եվրոպական համայնքների և շրջանների
խորհուրդն է՝ Council of European Municipalities
and Regions, որը հիմնադրվել է 1951 թվականին տեղական իշխանությունների մի խումբ
ղեկավարների կողմից, ովքեր կարծում էին,
որ միասնական Եվրոպան կարող է հաջողությամբ կառուցվել միայն այս գործընթացում
տեղական համայնքների միջոցով հասարակ
քաղաքացիների ներգրավմամբ: Ներկայումս
այս կազմակերպության անդամներ են հանդիսանում եվրոպական 42 երկրների տեղական
և տարածքային իշխանությունների ազգային
միավորումները [8]: 1951 թվականից ի վեր
կազմակերպությունը աջակցում է կառուցել
միասնական, խաղաղ և ժողովրդավարական
Եվրոպա՝ հիմնվելով տեղական ինքնակառավարման և քաղաքացիների ակտիվ մասնակցության վրա: Կազմակերպության գործունեությունն ուղղված է երկու հիմնական ոլորտի․
 եվրոպական քաղաքականության և
օրենսդրության վրա բոլոր ոլորտներում
ազդեցություն, որոնք ազդում են քաղաքապետարանների և մարզերի վրա.
 տեղական և մարզային կառավարությունների միջև քննարկումներ անցկացնելու համար ֆորումների կազմակերպում`
իրենց ազգային ասոցիացիաների միջոցով։
Եվրոպական շատ երկրներ աչքի են ընկնում տարածքային համաչափ զարգացման և
միջհամայքնային միավորումների ստեղծման
օրինակելի փորձով։Եվրոպական երկրներից,
օրինակ, Ֆինլանդիան պետական կառավարման տարբեր մակարդակներում այսօր կիրառում է նորարարությունների ներդրման և
զարգացման բազմաթիվ հաջողված օրինակներ [9]: Մասնավորապես՝ Ֆինլանդիայի տարածքային կառավարման համակարգն էական
փոփոխությունների է ենթարկվել սկսած 2010
թվականից։ Մինչ այդ 170 տարի Ֆինլանդիայի
տարածքը բաժանված էր 8 նահանգների
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 համայնքների ագլոմերացիա, որն իր
մեջ ներառում է հիմնական համայնքը՝ ոչ
պակաս 15 հազ․ բնակչությամբ, ինչպես
նաև ներառյալ արվարձանները։
 քաղաքային միավորումներ, որն իր մեջ
ներառում է խոշոր քաղաքը և իր քաղաքամերձ համայնքները (այսպիսի միավորման նվազագույն թվաքանակը 500 հազ․
մարդ է)։
Ներկայումս Ֆրանսիայում գործում են
2400 համայնքների միավորում, 174 համայնքների ագլոմերացիա և 16 քաղաքային միավորումներ։ Այս բարեփոխումները ֆրանսիական
գրականության մեջ հայտնի են «միջհամայնքային հեղափոխություն» անունով, որի
շնորհիվ Ֆրանսիայում տեղական կառավարումը վերածվում է առավել բարդ և տարբերակված համակարգի, որի շրջանակներում
մի քանի հազար միջհամայնքային կառավարման մարմինները գնալով ավելի մեծ դերակատարում են ունենում։
Աշխարհի մյուս զարգացած երկրները ևս
տարածքային կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման
քաղաքականություն
մշակելիս և իրականացնելիս կարևորում են
ինտեգրման և փոխգործակցության ապահովումը։ Այսպես, օրինակ, ԱՄՆ-ում առանձին
նահանգներում կան տեղական իշխանությունների տարբեր կազմակերպություններ,
որոնք սերտ կապեր են պահպանում պետական մարմինների հետ և լոբբինգ են անում
իրենց հետաքրքրությունների շրջանակներում: Նույն գործընթացը իրականացվում է
դաշնային մակարդակում, չնայած որ այդպիսի քաղաքային լոբբիստական կազմակերպություններ ավելի քիչ են, քան նահանգներում:
Առավել նշանակալիցը քաղաքների ազգային
լիգան է, որի հիմնական խնդիրն է լոբբինգ
անել քաղաքների շահերի համար ԱՄՆ Կոնգրեսում և Դաշնային կառավարությունում:
Քաղաքների ազգային լիգան համախմբում է
բոլոր պետական մայրաքաղաքները, խոշորագույն քաղաքներն ու ագլոմերացիաները,
որոնք համաձայն են վճարել անդամավճարները: Յուրաքանչյուր նահանգ ունի իր լիգան,
ուստի նահանգում առկա քաղաքները կարող
են ընդգրկվել դրանում, և Ազգային լիգայում:

(լանջաների), որոնք առաջին կարգի տարածաշրջանային վարչական միավորներ են:
1997-ի բարեփոխումների ընթացքում դրանք
վերածվեցին 6 նոր, ավելի մեծ նահանգների ՝
Հարավային Ֆինլանդիա, Արևմտյան Ֆինլանդիա, Արևելյան Ֆինլանդիա, Օուլու, Լապլանդիա, ինչպես նաև Ալլանդյան կղզիների ինքնավար նահանգ: 13 տարի անց նահանգներն
ամբողջովին վերացվեցին, և նրանց տեղը
գրավեցին մարզային կառավարման գործակալությունները: Այսպիսով, հիմնական տարածքային ստորաբաժանումները 20 մարզերն
էին (Ֆին. Maakunta), որոնք, իրենց հերթին,
բաժանվեցին 72 շրջանների (Ֆին. Seutukunta):
Շատ հաճախ, այդ շրջանների միջև համագործակցությունն իրականացվում է երկու
եղանակներից որևէ մեկով՝ գյուղական ասո-

ցիացիաների կամ տեղական գործընկերության միջոցով: Գյուղական ասոցիացիաները
ստեղծվում են տարածքների զարգացման վերաբերյալ բավականին ինքնաբուխ որոշումներ քննարկելու և մշակելու համար: Որպես
կանոն, դրանք ստեղծվում են քաղաքացիների
կողմից ինքնուրույն և գործում են համայնքային իշխանություններից անկախ: Այնուամենայնիվ, երբեմն այդ ասոցիացիաները ներառված են համայնքապետարանների կողմից
որոշումների կայացման գործընթացում և
ձևականորեն ինստիտուցիոնալացված են:
Ֆինլանդիայում գոյություն ունի մոտ 3900
այդպիսի գյուղական միավորումներ, որոնցից
միայն 2700-ն են պաշտոնապես գրանցված:
Գործընկերությունները
առավել
հաճախ
ստեղծվում են համայնքային իշխանությունների և տեղի բնակիչների փոխգործակցությունն ապահովելու համար:
Եվրոպական երկրներից Ֆրանսիան ևս
միջհամայնքային համագործակցության ոլորտում առաջատարներից է։Ոլորտը կարգավորելու համար XX—րդ դարի 90-ական թվականներին ընդունվեցի մի շարք օրենքներ,
որոնցից առավել նշանակալիցը 1999 թվականին ընդունված «Միջհամայքնային համագործակցության մասին» օրենքն էր, որտեղ ամրագրվեցին համակգործակցության հետևյալ տեսակները [7].
 համայնքների միավորում՝ նախատեսված համեմատաբար, որպես կանոն, փոքր
գյուղական համայնքների համար,
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Միջհամայնքային համագործակցության հիմնական ձևերը արտասահմանյան երկրներում
Միջհամայնքային
համագործակցության ձևերը
Համատեղ
վարչարարություն

Միջհամայնքային
խորհուրդներ

Բովանդակությունը

Գործունեության ոլորտը

Երկիրը

Կառավարման մարմինների միավորում։ Այդպիսի կազմակերպությունը
ղեկավարում է տնօրենների խորհուրդը, որը ձևավորվում է համայքների
ներկայացուցիչներից։Անձնակազմը, որպես կանոն, վարձվում է
համայքներից որևէ մեկում։ Տնօրենների խորհուրդը պատասխանատու է
բյուջեի կատարման և կազմակերպության ընդհանուր կառավարման
համար։
Ինքնուրույն ֆինանսական և
վարչական մարմիններ

Վերահսկողություն
պարենամթերային
ապրանքների նկատմամբ, երիտասարդների համար աշխատատեղերի ստեղծման
համար միջոցառումների ձեռնարկում,
նավթամթերքների և քիմիական արտանետումների համար հատուկ աղբանոցների
ստեղծում, հասարակական տրանսպորտի
աշխատանքի կարգավորում, տարեցների
և հոգեկան առողջություն ունեցողների
խնամիքի իրականացում և ճգնաժամային
կենտրոնների ստեղծում։
Համայնքապետարանների միջև համագործակցություն՝ հիվանդանոցների և առողջարանների, էլեկտրաէներգիայի և ջրամատակարարման, մասնագիտական կրթության ցանցերի ստեղծման հարցերում, ինչպես նաև երեխաների և հաշմանդամների
պաշտպանության կազմակերպում։
Ստեղծվում են միավորման անդամ համայնքների տնտեսական զարգացման ակտիվացման նպատակով՝ զարգացման համատեղ ծրագրերի մշակման և իրականացման միջոցով։ Նրանց խընդիրն է՝ համայնքապետարանների շահերի համաձայնեցումը տնտեսական և տարածքային
զարգացման ոլորտում՝ բնակարանաշինության, ճանապարհատրանսպորտային,
հանրային նշանակության և այլ ծրագրերի
իրականացման
արդյունավետության
բարձրացման համար։
Համայնքային գործունեության ոլորտները
անսահմանափակ են

Դանիա,
Գերմանիա

Ֆինլանդիա

Միավորումներ
(կոմունաներ,
ագլոմերացիաներ
և քաղաքային
միավորումներ)

Միավորման ֆիսկալ ինքնուրույնության աստիճանը բարձրանում է՝ կոմունա միավորումներից դեպի քաղաքային կումունա։

Համաձայնագիր
լիազորություններ
ի փոխանցում մի
համայնքապետար
անից մյուսին
Կենտրոններ,
ինստիտուտներ,
բյուրոներ,
միավորումներ,
գիտահետազոտական
ինստիտուտներ

Զարգացած ենթակառուցվածք ունեցող
խոշոր քաղաքին՝ դրան կից ոչ շատ
մեծ համայնքի լիազորությունների
փոխանցում՝ ֆինանսավորմամբ։
Ոչ առևտրային կազմակերպությունները ֆինասավորվում են կոոպերացիայի անդամներ հանդիսացող
համայնքների կողմից, ինչպես նաև
պետության և առանձին մասնավոր
գրանտային միջոցներից

Համայնքներում տեղեկատվական համակարգերի զարգացում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցների պատարստում, կառավարչական
մենեջմենթի ոլորտում հատուկ հետազոտությունների իրականացում

Դանիա

Տեղական
իշխանությունների
վարկային
ասոցիացաներ

Ոչ առևտրային
կազմակերպություններ՝ ստեղծված
խթանելու համայնքապետարանների
կողմից ներդրումային ծրագրրի
իրականացումը։ Միջոցները գոյանում
են անդամ-համայնքների
անդամավճարներից և պետական
սուբսիդիաներից

Դանիա

Կոոպերատիվ
միություններ

Համայնքապետարանների կամ իրենց
մարմինների միավորումներ՝ ՊՈԱԿ-ի
ձևաչափով։ Նպատակը ոչ թե շահույ-

Համայնքապետարաններին և միջհամայնքային կազմակերպություններին վարկերի
տրամադրում՝ կենտրոնացված ջեռուցման
համակարգ, էլեկտրոկայան, մնացորդների
վերամշակման գործարաններ, թոշակառուների համար սոցիալական բնակարաններ, բուժկետ, կենսաթոշակառուների և
հաշմանդամների
համար
ցերեկային
կենտրոններ կառուցելու համար։
Համայնքային գործունեության ոլորտները
անսահմանափակ են
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Ֆրանսիա
Ավստրիա
Իսպանիա
Սլովենիա

Գերմանիա

Դանիա

Ռեգիոնալ
զարգացման
գործակալություն

Բաժնետիրական
ընկերություն

Ընկերակցություններ

Սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերություններ՝
ՍՊԸ

Մի համայնքապետարանի կողմից
գնումների իրականացում մյուս համայնքապետարանից

թի ստացումն է, այլ՝ համատեղ խնդիրների լուծումը։ Ձայնի իրավունքը ոչ թե
կախված է մասնակիցների ներդրված
կապիտալից,
այլ
մասնակիցների
թվից՝ մեկ անդամ մեկ ձայնի իրավունք։ Անդամների պատասխանատվությունը սահմանվում է կոոպերատիվի կանոնադրությամբ։
Միջհամայնքային ղեկավար մարմին՝
ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակով։ Միավորված մարմինների կողմից ընդունված
որոշումները պարտադիր են բոլոր
անդամների համար։
Բաժնետիրական ընկերությունների
ստեղծում։ Համայնքապետարանները
պատասխանատվություն չեն կրում
բաժնետիրական ընկերության պարտքերի համար, բայց մասնակից համայնքապետարանների ներայացուցիչները մաս են կազմում ԲԸ կառավարման մարմնի։
Համայնքապետարանների համագործակցության փակ ձև։ Կապիտալը
ձևավորվում է մասնակից-անդամների
ներդրումներից և
ընկերակցության
վերցրած փոխառություններից։ Համայնքապետարանները կրում են լրիվ
և ուղղակի սուբսիդիար պատասխանատվություն ընկերության պարտքերի համար։

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները և սահմանափակ պատասխանատվությամբ միությունները փակ տեսակի՝ համատեղ
բաժնեմասային
սեփականությամբ
առևտրային
ընկերություններ
են,
որոնց հիմնադիր կապիտալը ձևավարվում է մասնակից-համայնքապետարանների ներդրումներից։ Ընկերության բաժնետոմսերը կարող են
ազատ վաճառվել, բայց այն ունի
ֆիքսված հիմնադիր կապիտալ, որը
որոշ առումով մասնակից-համայնքապետարանների համար երաշխիք է
հանդիսանում առևտրային ռիսկերի
դեպքում։
Այդ ծառայությունների գները սահմանվում են բանակցությունների արդյունքում և միջհամայնքային փոխգործակցության մասին համաձայնագրի
շրջանակներում
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Կողմնորոշված է կոնկրետ նախագծային
խնդիրների նեղ շրջանակի լուծման
համար, բայց միաժամանակ իրավասու է
փնտրել նոր ներդրումներ, գործակցություն
սկսել բիզնես միջավայրի հետ։

Շտուտգար
տ
(Գերմանի
ա)

Հակահրդեհային անվտանգության բրիգադներ, փրկարարական բրիգադներ,
կենտրոնական ջեռուցման համակարգի
ապահովման ձեռնարկություններ, տեղական էլեկտրակայանների կառուցման,
մաքրման աշխատանքներով զբաղվող
բրիգադներ։

Դանիա

Միջհամայնքային մշակութային հաստատություններ (միջհամայնքային թանգարան)։ Թանգարանի ղեկավարումն իրականացնում է գործադիր մարմինը (ամեն
համայնքից մեկ ներկայացուցիչ և մեկ
ներկայացուցիչ հասարակության կողմից)։
Թանգարանի
կոնկրետ
ծրագրերի
ֆինասավորումն իրականացվում է ինչպես
ձեռնարակատիրական
գործունեության
միջոցների, այնպես էլ մասնակից-համայնքի կողմից տրամադրվող սուբսիդիաների
հաշվին։
Քիմիական և նավթային թափոնների վերամշակման բնագավառում գործող ՍՊԸներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար սահմանափակ պատասխանատվությամբ
կենսաթոշակային
ապահավագրության ընկերություն (տեղական և տարածքային մարմինների աշխատակիցների կենսաթոշակային ապահովագրություն), միջհամայնքային սահմանափակ պատասխանատվությամբ միություններ՝ կենցաղային կոշտ թափոնների
վերամշակման համար։

Դանիա

Սոցիալական
հաստատություններից
գնումների իրականացում, սակայն կարող
են ձեռք բերվել ծառայություններ նաև այլ
ոլորտներից (օրինակ, հատուկ կարիք
ունեցող երեխաների համար հոգեբանի
ծառայություն, ընտանեկան
բռնության
ենթարկվածների համար ճգնաժամային
կենտրոնի ծառայություն)։

Բուլղարիա
Դանիա

Դանիա

Регион и мир, 2020, № 4
են ավանդույթները` որպես ինստիտուտներ,
կազմակերպչական, կարգավորող և իրավական աջակցություն: Երրորդ՝ (գործընթացային
ապահովում) խմբում ներառվում են այնպիսի
մեխանիզմներ, ինչպիսիք են շուկայավարումը, կառավարումը, սոցիալական և քաղաքական աջակցությունը:
Միջհամայնքային համագործակցության
ամբողջականության ապահովման տեսանկյունից նշված մեխանիզմները խմբավորվում
են հետևյալ երեք խմբերում՝ (1) հիմնական
կամ բազային, (2) լրացնող, (3) օժանդակ կամ
աջակցող։Օրինակ, տեղական նշանակության
ցանկացած խնդրի լուծում ընտրելիս անհրաժեշտ է հստակ սահմանել դրա իրականացումը ապահովելու մեխանիզմները։Սահմանվում են հիմնական (բազային) մեխանիզմը և
դրա հետ կապված մեկ կամ մի քանի լրացնող
մեխանիզմներ, ինչպես նաև առանձնացվում
են մեկ կամ մի քանի օժանդակ մեխանիզմներ:
Օրինակ,
միջհամայնքային
համագործակցության շրջանակներում համատեղ գործող ձսռնարկության հիմնադրման
պայմաններում որպես հիմնական կամ բազային մեխանիզմ կարելի է համարել ֆինանսական ապահովումը։Այս դեպքում լրացուցիչ
մեխանիզմներ կարող են լինել անձնակազմի
և նյութական աջակցության ապահովումը,
իսկ
համակարգի
գործունեության
արդյունավետությունն ապահովելու համար
անհրաժեշտ է կիրառել մի շարք օժանդակ
մեխանիզմներ, ինչպիսիք են շուկայավարումը
և կազմակերպչական և կառավարչական
մեխանիզմները:
Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման համեմատաբար ցածր տեմպերը և բացասական
միտումները հաճախ կապված են այդ համայնքներում տարբեր տեսակի ռեսուրսների
սահմանափակության կամ իսպառ բացակայության հետ։Համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարություն մշակելիս
ռեսուրսների
սահմանափակության
խնդրի լուծումներից մեկը կարող է լինել պայմանագրային հիմունքներով մի քանի համայնքապետարանների միջև ռեսուրսների փոխանակումը կամ միջհամայքնային միավորումների ստեղծումը:
Այս առումով, յուրաքանչյուր պետություն
մշակում է միջահամայնքային համագործակ-

Միացյալ Նահանգներում ամեն տարի
անցկացվում է Միացյալ Նահանգների քաղաքների կոնգրեսը, որին սովորաբար մասնակցում են 7-10 հազար քաղաքների ներկայացուցիչներ։
Բերված աղյուսակում ներկայացնենք միջհամայնքային համագործակցության միջազգային փորձը՝ արտասահմանյան մի շարք
զարգացած երկրների օրինակով։
Միջազգային փորձի վերլուծությունից
պարզ է դառնում, որ գոյություն ունեն միջհամայնքային համագործակցության բազմաթիվ ձևեր, որոնք իրենց բովանդակային առումով և գործունեության շրջանակներով խիստ
բազմազան են։Եվ այս կամ այն ձևի ընտրությունը պայմանավորված է համայնքների առջև
ծառացած խնդիրներով և համագործակցության հնարավորություններով։
Ինչպես վկայում է միջազգային պրակտիկան, գոյություն ունեն միջհամայնքային համագործակցության մի շարք մեթոդներ կամ
ձևեր [6]․
 կամավոր համագործակցություն
 միջհամայնքային հուշագրերի կնքում,
 իրավասությունների
վերաբաշխում՝
տարածաշրջանային կամ ազգային
մակարդակով։
Միջազգային փորձի վերլուծությունից
պարզ է դառնում նաև, որ միջհամայնքային
համագործակցության ապահովման առումով
ներկայումս չկա գիտականորեն հիմնավորված հստակ համակարգ և մեխանիզմներ [10]:
Միջհամայնքային համագործակցության գոյություն ունեցող մեխանիզմներն ըստ իրենց
բովանդակության կարելի է խմբավորել երեք
խմբերում․
 ռեսուրսային ապահովում,
 ինստիտուցիոնալ ապահովում,
 գործընթացային ապահովում։
Նշված խմբերը և դրանց մեջ մտնող միջհամայնքային համագործակցության մեխանիզմները կարելի է ներկայացնել գծապատկերի տեսքով։
Ինչպես երևում է գծապատկերից, ռեսուրսային ապահովման խումբը ներառում է այնպիսի մեխանիզմներ, ինչպիսիք են ֆինանսական, նյութական, տեղեկատվական և կադրային աջակցությունը: Իր հերթին, երկրորդ
խումբը (ինստիտուցիոնալ ապահովումը) ներառում է այնպիսի մեխանիզմներ, ինչպիսիք
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Միջհամայնքային համագործակցության ապահովման մեխանիզմներ

Ռեսուրսային ապահովում Ինստիտուցիոնալ ապահովում Գործընթացային ապահովում
Ֆինանսական

Ավանդույթներն
ինբրեվ ինստիտուտներ

Մարքեթինգային

Նյութական

Կազմակերպություններ

Կառավարչական

Տեղեկատվական

Նորմատիվ-իրավական

Հասարակականքաղաքական

Կադրային

Գծապատկեր 1. Միջհամայնքային համագործակցության ապահովման գոյություն ունեցող
մեխանիզմների համախմբում
թյան հատուկ համակարգ՝ փոխկապակցված
և փոխադարձաբար լրացնող մեխանիզմների
տեսքով, քանզի միջհամայնքային համագործակցության արդյունավետ կազմակերպումը
պահանջում է համակարգվածություն և դրա
ապահովման հստակ մեխանիզմների մշակում և իրագործում:
Միջհամայնքային միավորումների ստեղծման միջազգային փորձը ևս մեկ անգամ ցույց
է տալիս, որ ինչպես կայացած ժողովրդավարություն ունեցող երկրներում, այնպես էլ
այն երկրներում, որոնք դեռևս ձևավորում են
ժողովրդավարական ինստիտուտներ, միջհամայանքային փոխգործակցության ինստիտուտների ստեղծումն ու կայացումը նպաստում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների առջև ծառացած խնդիրների, առաջադրանքների և գործառույթների առավել
արդյունավետ և համակողմանի իրացմանը:

ցության իր համակարգը՝ ելնելով իր երկրի
սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկություններից՝ միաժամանակ հաշվի առնելով երկրների առաջավոր փորձը։Տեղական ինքնակառավարման զարգացման և ամրապնդման
գործում կարևոր դեր ունեցող միջհամայնքային միավորումների (ասոցիացիաների) նպատակն է պաշտպանել միավորման անդամների օրինական իրավունքները և ընդհանուր
շահերը, զարգացնել տեղական իշխանությունների միջև համագործակցությունը և
նպաստել համատեղ աշխատանքի իրականացման արդյունավետությանը բարձրացմանը: Ինչպես ցույց տվեց ուսումնասիրությունը
ներկայումս այդպիսի միավորումներ գոյություն ունեն եվրոպական բոլոր երկրներում:
Միջհամայնքային համագործակցության
միաջազգային փորձը հաշվի առնելով (աղյուսակ 2) կարող ենք եզրակացնել, որ անկախ
միջհամայնքային համագործակցության այս
կամ այն ձևի ընտրությունից կարևոր է որոշակի սկզբունքների առկայությունը, այն է․ (1)
կամավորություն, (2) փոխադարձ վստահություն, (3) նպատակահարմարություն, (4) ինքնուրույնության պահպանում։
Ելնելով միջհամայնքային համագործակցության ապահովման գոյություն ունեցող մեխանիզմներից (գծապատկեր 1) կարող ենք
փաստել, որ միջհամայնքային համագործակցության կոնկրետ ծրագրեր նախագծելիս,
հենվելով փոխգործակցության նպատակների
և խնդիրների վրա, համայնքների կողմից
հնարավոր կլինի ստեղծել համագործակցու-

Օգտագործված գրականության ցանկ
1.
2.
3.
4.

5.
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Аннотация: В научной статье обсуждается, свобода собраний как политическиое право, с помощью которого определенные
группы общества могут напрямую влиять не только на чисто политический, социальный, культурный, но и на сложный
процесс формирования общественного самосознания в целом. Автор представляет публичную власть как гаранта права на
свободу собраний, позиция ЕСПЧ, конституционные и правовые механизмы, обеспечивающих полную реализацию свободы
собраний. В конце статьи подчёркивается роль создания компетентного органа для эффективной реализации права на
свободу собраний.
Ключевые слова: Свобода собраний, Европейский суд по правам человека, законодательство, реализация, компетентный
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Public authority as a guarantor of the right to freedom of assembly
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Associate professor at Chair of theory of state and law and constitutional law, of Police Academy of
Educational Complex of Police of the Republic of Armenia, Police Lieutenant colonel (Yerevan, Armenia)
safamalya@mail.ru
Abstract: The scientific article discusses the freedom of assembly as a political right, with the help of which certain groups of
society can directly influence not only the purely political, social, cultural, but also the complex process of the formation of public
self-consciousness as a whole. The author represents public authority as a guarantor of the right to freedom of assembly, the position
of the ECHR, constitutional and legal mechanisms ensuring the full realization of freedom of assembly. At the end of the article, the
role of creating a competent authority for the effective exercise of the right to freedom of assembly is emphasized.
Keywords: Freedom of assembly, European Court of Human Rights, legislation, realization, competent authority

իբրև քաղաքական իրավունք, սակայն հարկ է
նկատել, որ այս իրավունքի իրացումը բովանդակային կտրվածքով առավել լայն դիապազոն է
ընդգրկում։
Մասնավորապես,
հավաքների
միջոցով հասարակության որոշակի խմբեր
կարողանում են անմիջականորեն ներգործել ոչ
միայն զուտ քաղաքական, սոցիալական, մշակութային, այլև ընդհանրապես հանրային ինքնագիտակցության ձևավորման բարդ գործընթացի և
դա արդյունքների վրա։
Հանրային հավաքներ անցկացնելու միջոցով
իրականացվող կարծիքների արտահայտումը և
փոխանակումը՝
ազատ
քաղաքացիական
հասարակության և, վերջին հաշվով, հանրային
ինքնագիտակցության
ձևավորման առանցքային նախադրյալներից է: Միաժամանակ,

Ժամանակակից աշխարհում մարդու քաղաքական իրավունքներն ու ազատությունները,
իրավմամբ, կանխորոշում են անձի իրավական
կարգավիճակը՝ ժողովրդաիշխանության համատեքստում: Ընդ որում, հավաքների ազատության իրավունքը, ընդգրկելով անհատական և
կոլեկտիվ
կենսագործունեության
կարևոր
շրջանակ, մեծ դեր ունի քաղաքացիական
հասարակության և ժողովրդավարական, իրավական պետության հիմնարար ինստիտուտների
կայացման և զարգացման պատասխանատու
գործընթացում:
Հավաքների
ազատության
իրավունքը,
որպես կանոն, ընկալվում և մեկնաբանվում է
առավելապես քաղաքական հարթությամբ, և
բնավ պատահական չէ, որ այն բնորոշվում է

16

Регион и мир, 2020, № 4
Նկատենք, որ հավաքների ազատության
իրավունքի իրացման ոլորտում ծագող հարաբերությունները զուտ կազմակերպական-տեխնիկական ասպեկտներով կարգավորված են,
սակայն սահմանադրական ազատության իրացման համատեքստում, կարծում ենք, կան
որոշակի բացթողումներ:
Հավաքների ազատության իրավունքն ինքնին քաղաքական իրավունք է և սկզբունքորեն
պետք է իրականացվի բացառապես քաղաքական նպատակներով, ուստի այնքան էլ իրավաչափ չէ այն գնահատել սոսկ կազմակերպական֊տեխնիկական չափանիշներով և անտեսել այդ իրավունքի իրացման առնչությամբ հանրային իշխանության մարմինների արձագանքման եղանակների առաջնահերթությունը ու
պարտականությունների կատարման բնույթը:
Մեր կարծիքով, խնդրահարույց է, օրինակ,
որ օրենսդրական ակտերը որևէ դրույթ չեն
պարունակում այն մասին, թե ինչպես պետք է
արձագանքեն համապատասխան իշխանության
մարմինները հավաքների հիմնական պահանջներին, ինչպես պետք է դրանք ներկայացվեն
հանրային իշխանության մարմիններին, ինչ
կարգով պետք է տան բարձրացված հարցերին և
այլն։ Այս հարցադրումների անտեսման պարագայում այն տպավորությունն է, որ հավաքները
միտված են ոչ թե հանրային իշխանության
մարմիններից որևէ խնդրի լուծման ակնկալիքի,
այլ առավել «հեղինակավոր» փաստարկներով
հանրությանը համոզելու, որ այդպիսի շարժումը
պետք է անխուսափելիորեն կրի զանգվածային
բնույթ և արդյունքում ուղեկցվի ծայրահեղ
որոշումներով: Խնդիրն այն է, որ օրենսդրությամբ տրամաբանորեն անգամ մի առանձին
քաղաքացու դիմումը ենթակա է սահմանված
կարգով քննարկման, իսկ այդ առնչությամբ կայացված որոշումը ենթակա է բողոքարկման,
մինչդեռ՝ անհամեմատ մեծ քանակով հանրության ներկայացուցիչների ակտիվ քաղաքացիական նախաձեռնությամբ դրսևորվող պահանջների առնչությամբ որևէ օրենսդրական լուծում
չի առաջադրված։
Վերը նշված խնդիրն ունի ինչպես զուտ
իրավական, այնպես էլ ակնհայտ քաղաքական
ուղղվածություն։ Նախ, ինքնին հավաքի ազատությունն ինքնանպատակ չէ, այն միջոց է
հանրային իշխանության մարմիններին քաղաքական լուծում պահանջող որևէ խնդիր, իսկ
հաճախ չազանաց կարևորության խնդիր առաջադրելու համար, ուստի հավաքի ազատությունը կարող է ավարտուն, ամողջական
տեսք ունենալ միայն այն դեպքում, երբ այն
հանգեցնում է իրավասու մարմինների համարժեք արձագանքին։ Մյուս կողմից, հավաքների
ընթացքում ձևավորված պահանջներին հնարավորինս համարժեք և արագ արձագանքելը

հանրային հավաքներ անցկացնելու միջոցով
իրացվում են հասարակության և պետության
գործերի կառավարմանը մասնակցելու ժողովրդավարական կառուցակարգերը: Ընդ որում,
հավաքների ազատության իրավունքը հնարավորություն է ընձեռում քաղաքացիների որոշակի
միավորումներին իրականացնելու ոչ միայն
սեփական, այլև այլոց իրավունքների և
ազատությունների պաշտպանությունը հնարավոր խախտումներից, առանձին իրավիճակներում կանխելու այդպիսի խախտումները,
ապահովելու դրանց համար պատասխանատու
անձանց նկատմամբ համարժեք միջոցներ
կիրառելը՝
համապատասխան
խնդիրներին
հանրային իշխանության մարմինների ուշադրությունը հրավիրելու միջոցով:
Հասարակական կյանքի տարբեր հարցերի
վերաբերյալ
անցկացվող
տեղեկատվական
գործակալությունների և ԶԼՄ-ների սոցիոլոգիական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
վերջին տարիներին տեղի է ունեցել ոչ միայն
բնակչության, այդ թվում՝ երիտասարդության
քաղաքացիական ակտիվության կտրուկ աճ,
այլև հասարակական կյանքի տարբեր հարցերի
առնչությամբ հանրային հավաքների թվաքանակի մեծացում: Այսպիսի զարգացումները,
կարծում ենք, չի կարելի աներկբա բացատրել
իբրև սոցիալական դժգոհության աճով, այն
առավելապես պայմանավորված է այն հանրային
ինքնագիտակցությամբ, որ հավաքների միջոցով
հավաքական խոսք հնչեցնելն առավել արդյունավետ ու առավել քաղաքակիրթ եղանակ է։
Ավելին, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի
հետազոտությունների արդյունքների համաձայն, 2018 թ. հուլիսից 2019 թ. հունիսի ապրիլ և
մայիս ամիսներին անցկացված հավաքների
հետևանքով տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում հավաքների ազատության իրավունքի պաշտպանվածության և
հասանելիության վիճակը բարելավվել է, ինչը
արտացոլվում է նաև անցկացված հավաքների
քանակի աճով՝ նախորդ ժամանակահատվածների համեմատ [1]։ Մենք բնավ հակված չենք
ժխտելու հավաքների պատճառների կազմում
նաև սոցիալական, քաղաքական խնդիրների
առնչությամբ հանրային իշխանության վարած
քաղաքականության նկատմամբ անթաքույց
դժգոհության աճը, սակայն չենք կարող այդ
գործոնը դիտարկել, որպես եզակի և վճռորոշ։
Հավաքների իրավունքի իրացման գործընթացում կարևոր դերակատարություն ունի
համացանցային տեխնոլոգիաների զարգացումը,
որոնց շնորհիվ պարզեցվել է հանրային
հավաքներ
կազմակերպելու
գործընթացը,
դրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն տարածելը և կրկնակի քարոզչություն կատարելը:
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անխափան անցկացնելու գործնական քայլեր և
անտեսել
էին
հավաքների
ազատության
ինստիտուտի իրական նշանակությունը: Բժիշկների ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված
հավաքը ձախողվել էր հակընդդեմ ցուցարարների ակտիվ գործողությունների և ոստիկանության պասիվ կեցվածքի պատճառով:
Այս դեպքում, միջազգային դատարանի
կողմից գնահատվել է ոչ թե ոստիկանության
գործողությունների համաչափոթւյունը, այլ՝
հավաքները բնականոն կազմակերպելու համար
իշխանության մարմինների կողմից անհրաժեշտ
միջոցների ապահովումը: Այլախոհների կողմից
ֆիզիկական բռնության ենթարկվելու մտավախությունը կարող է խոչընդոտել կազմակերպություններին կամ այլ խմբերին ազատ
արտահայտելու իրենց կարծիքը հասարակական
կյանքի համար արդիական համարվող հարցերի
վերաբերյալ, քանի որ յուրաքանչյուր հանրային
միջոցառում կարող է վիրավորել կամ գրգռել
այն մարդկանց, ովքեր դեմ են տվյալ հավաքի
մասնակիցների գաղափարներին կամ պահանջներին:
Արդյունքում, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հանգել է այն եզրակացության, որ խաղաղ հավաքների իրական,
արդյունավետ անցկացումը չի կարող վերաբերել
միայն չմիջամտելու պետության պարտականությանը: Այս դեպքում պետության դերի նեգատիվ
հայեցակետը հակասում է հավաքների ազատության իրավունքի առարկային և նպատակին:
Վերջինս պահանջում է պոզիտիվ գործողությունների
կատարում,
անհրաժեշտության
դեպքում նաև ֆիզիկական անձանց միջև հարաբերությունների կարգավորման շրջանակում:
Մեկ այլ՝ «Օյա Ատամանն ընդդեմ Թուրքիայի» գործով, Եվրոպական դատարանը գտել
է, որ իրավունքների իրացման գործընթացում
պետք է հետևողականորեն պահպանվեն այդ
իրավունքների արդյունավետ իրացման պարտականությունները [3], անկախ այն հանգամանքից, որ Մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության վերաբերյալ Եվրոպական Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի հիմնական առարկան [4] հանդիսանում է
քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությունը
իշխանությունների կամայական միջամտությունից:
Ակներև է, որ հիմնական իրավունքերի
պաշտպանության ներուժը բացառում է հանրային իշխանության կողմից անհարկի միջամտությունը, իսկ հանրային իշխանության
միջամտության պարտականության պարագայում հիմնական իրավունքների առարկան
իրացվում է միայն այդ միջամտության առկայությամբ, որը կարող է դրսևորվել հիմնական
իրավունքների իրացման համար կազմակեր-

բխում է հենց իշխող ուժերի քաղաքական
շահերից, քանզի այն հնարավորություն է տալիս,
որպեսզի ոչ միայն քաղաքականությունը համապատասխանեցվի հանրության իրական ակնկալիքներին, այլև մեղմվեն անհարկի սոցիալական
դժգոհությունները՝ դրանից բխող անխուսափելի
բացասական հետևանքներով հանդերձ։
Մեկ այլ կարևոր հարցադրում ևս ներկայումս ձեռք է բերել աննախադեպ մեծ նշանակություն։ Նկատի ունենք այն, որ հավաքների
օրինականության նկատմամբ հսկողություն
իրականացնող իրավասու մարմինների գործողությունների գնահատման հիմքում առավելապես դրվում է ուժ գործադրելու, ընդհանրապես միջամտություն ցուցաբերելու համաչափության գործոնը։ Ինչ խոսք, սա անչափ
կարևոր բաղադրիչ է, սակայն այն անհարկի
միակողմանի քննարկման նյութ դարձնելը
հանգեցրել է մի այնպիսի իրավիճակի, երբ
անտեսվում է առանձին դեպքերում հիրավի
գործուն միջամտություն ցուցաբերելու իրական
անհրաժեշտությունը։ Մինչդեռ՝ սոսկ սահմանված կարգի պահպանմամբ հավաք կազմակերպելը, չպետք է ազդի հավաքների ազատության
իրավունքի բուն էության վրա, եթե այդ ընթացակարգի նպատակն է պետական իշխանության
մարմիններին հնարավորություն ընձեռել ողջամիտ և համարժեք միջոցներով ապահովելու
հանրային միջոցառումների անցկացկացումը:
Անշուշտ, քննարկվող հարցադրման իրավական արժեքի տեսանկյունից, կարևոր է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի
նախադեպային դատական ակտերում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները, մասնավորապես՝
«Բժիշկներ
հանուն
կյանքի»
հարթակը ընդդեմ Ավստրիայի» գործը [2],
որտեղ միջազգային դատարանին հարցադրում է
ներկայացվել հավաքների ժամանակ պետության կողմից թույլատրելի միջամտության սահմանների վերաբերյալ: Դատարանը հանգել է այն
եզրակացության, որ Մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների պաշտպանության վերաբերյալ Եվրոպական Կոնվենցիայի 11րդ
հոդվածը
մասնակից-պետությունների
համար «սահմանել է խելամիտ և համապատասխան միջոցների ընդունում օրենքով սահմանված հանրային միջոցառումների խաղաղ
բնույթը ապահովելու համար»: Սակայն մասնակից պետությունները, տիրապետելով այդպիսի
միջոցների ընտրության լայն հնարավորությունների, ըստ ամենայնի, չեն կարողանում
տրամադրել բացարձակ երաշխիքներ, որոնք
անհրաժեշտ են հավաքների ազատության
իրավունքի իրացման համար:
Դիմումատուների բողոքը ուղղված էր
ավստրիական իշխանությունների դեմ, որոնք,
մասնավորապես չէին նախաձեռնել հավաքները
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թյան 78-րդ հոդվածով սահմանվում է. «Հիմնական իրավունքների և ազատությունների
սահմանափակման համար ընտրված միջոցները
պետք է պիտանի և անհրաժեշտ լինեն Սահմանադրությամբ սահմանված նպատակին հասնելու համար: Սահմանափակման համար
ընտրված միջոցները պետք է համարժեք լինեն
սահմանափակվող հիմնական իրավունքի և
ազատության նշանակությանը»։ Համաչափության սկզբունքը արտացոլվել է նաև Սահմանադրության 76-րդ հոդվածում, երբ իրավունքների և ազատությունների օրենքով սահմանված
կարգով ժամանակավորապես կասեցումը կամ
լրացուցիչ սահմանափակումները կիրառելի են
միայն այնքանով, որքանով դա պահանջում է
իրավիճակը։
Սակայն ըստ հիմնական իրավունքի կոնկրետ տարատեսակի, սահմանափակման ինստիտուտն ունի իր առանձնահատկությունները։
«Ժողովրդավարություն՝ իրավունքի միջոցով
Եվրոպական
հանձնաժողովը»
(Վենետիկի
հանձնաժողով) անդրադառնալով հավաքների
ազատության սահմանափակումներին առնչվող
հիմնախնդրին, նշել է, որ տարածքային և
սահմանադրական կարգի փոփոխություններին
ուղղված ելույթներն ու հավաքները մեխանիկորեն
չեն
ենթադրում
տարածքային
ամբողջականությանն ու ազգային անվտանգությանն ուղղված վտանգ, եթե չեն պարունակում
ատելություն կամ բռնություն հրահրող տարրեր։
Պատերազմի,
ռասսայական,
էթնիկական,
կրոնական կամ այլ ատելություն բորբոքելուն
ուղղված հրապարակային կոչեր ենթադրող
միջոցառումները կարող են անիրավաչափ
համարվել և դրանց արգելումը կարող է
հիմնավորվել
հավաքների
ազատությունը
մարդու այլ հիմնական իրավունքներին, այդ
թվում խտրականության արգելքին, հավասարակշռելու պահանջի համատեքստում [7]։
Որպես կանոն, պետությունը կարող է պահանջել միջամտություն կատարել հավաքների
ազատության գործադրումը թույլատրող պայմաններին՝ օրինական ցույցերը խաղաղ ճանապարհով ընթանալու համար՝ դրանով ապահովելով անձի հավաքների ազատության
իրավունքի և համայնքի ընդհանուր շահերի
արդար հավասարակշռությունը
(համամասնության սկզբունք) [8]:
Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Վենետիկի հանձնաժողովը, շեշտադրելով խաղաղ
հավաքը պաշտպանելու պետության պարտականությունը, նշում է, որ նման պարտավորությունները մասնավոր անձանց համար չեն։ Ըստ
այդմ էլ, այս համատեքստում, անընդունելի ենք
համարում հանրային իշխանության՝ «դիտորդի»
կարգավիճակում հանդես գալը։ Ավելին, սահմանադրական կառուցակարգերի կատարելա-

պական կառուցակարգեր և ընթացակարգեր
սահմանելով: Այսինքն, մի դեպքում ակնկալվում
է, որ հանրային իշխանությունը պետք է խուսափի ապօրինություններից, մյուս դեպքում
ակնկալվում
է
ակտիվ
միջամտությամբ
օրինականության ռեժիմի պահպանում՝ ի շահ
սուբյեկտիվ հիմնական իրավունքի կրողի [5]:
Հարկ է նկատել, որ մարդու իրավունքերը
արդյունավետ են իրացվում, երբ այդ գործընթացի մասնակիցները պահպանում են օրենսդրության ընթացակարգային նորմերի պահանջները, ինչի արդյունքում օրենքով սահմանված
իրավաբանական ընթացակարգերը երաշխավորում են մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, նպաստելով դրանց իրացմանը:
Այսինքն, սահմանադրական նորմերը պետք
է ոչ միայն հռչակեն մարդու սահմանադրական
իրավունքները, այլև առավելագույնս հստակ
սահմանեն դրանց իրացման երաշխիքները,
պետության պարտավորությունները, առանձին
իրավունքների սահմանափակման թույլատրելի
շրջանակները։ Ավելին, մարդու իրավունքները
պետք է դիտարկվեն որպես իրագործելի
իրավունքներ, իսկ դրանց սահմանափակումները պետք է բխեն միջազգային իրավունքի
նորմերից, լինեն համարժեք, չաղավաղեն իրավունքի բովանդակությունն ու իմաստը, հստակ
սահմանվեն օրենքով, զուգակցվեն պետության
համարժեք պարտականություններով [6]:
Այս պարագայում, «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքը ՀՀ Սահմանադրության
44-րդ հոդվածի հիմքով նախատեսում է
իրավական ընթացակարգ՝ ուսումնասիրվող
իրավունքի իրացման համար: Այդ մեխանիզմը
իր դրսևորումներով առանձնահատուկ է, թե
քաղաքացիների և նրանց միավորումների, թե
պաշտոնատար անձանց և պետական մարմինների համար:
Ըստ էության, մարդու իրավունքների, այդ
թվում՝ հավաքների ազատության, իրացման
հիմքում մի քանի խիստ փոխկապակցված
ընթացակարգեր են։ Դրանք ոչ թե առանձինառանձին, այլ բացառապես միասնական
ընդհանրության մեջ կարող են ապահովել մարդու իրավունքների արդյունավետ իրացումը։
Ինչ վերաբերում է սահմանափակումներ
կիրառելու պետության իրավասությանը, ապա
հարկ է նշել, որ Սահմանադրությունը, ինչպես
նաև միջազգային իրավական կարգավորումներն ու պրակտիկան, ամրագրում են իրավունքի
սահմանափակման չափորոշիչները, որոնք իրավակիրառ մարմինը պետք է հաշվի առնի
հիմնական իրավունքը սահմանափակելիս և
կիրառի սահմանափակման պայմանների հետ
միասին։ Հիմնական իրավունքի սահմանափակումը պետք է լինի անհրաժեշտ, պիտանի և
համարժեք։ Մասնավորապես, Սահմանադրու-
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գործման
շրջանակում
անհրաժեշտ
ենք
համարում կարգավորող կամ իրավասու մարմնի
ստեղծման առաջնահերթությունը։ Մեր կարծիքով, հավաքների ազատության իրավունքի
կարգավորման վերաբերյալ որոշումներ կայացնող պատասխանատու մարմնի իրավական
կարգավիճակի ամրագրումը և գործառույթների
հստակ սահմանումը, կարող է մեծապես
նպաստել հավաքների ազատության իրավունքի
արդյունավետ իրացմանը: Հաջորդիվ, նույն
կարգավորող մարմնի գործունեությունը կարող
է
ապահովել
հանրության
կողմից
բարձրաձայնված
հարցերի
լուծման
վերաբերությամբ հուսալի տեղեկատվություն
ստանալու և իրական, իրավական լուծումներ
ակնկալելու գործընթացի հաջողությունը:
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Современные проблемы осуществления защиты
персональных данных в сети: Основополагающие
принципы защиты персональных данных
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Ցանցում անձնական տվյալների պաշտպանության արդի հիմնախնդիրները․
Անձնական տվյալների շաշտպանության հիմնարար սկզբունքները։
Աբրամովա Ա․Գ․
Հայ-Ռուսական համալսարանի ասպիրանտ (Երևան, Հայաստան)
anna.yakhshibekian@gmail.com
Ամփոփում։ Սույն գիտական աշխատանքը նվիրված է համացանցում անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապակցված արդի խնդիրների ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև այս ոլորտում կիրառվող
հիմնարար սկզբունքների վերլուծմանը։ Հեղինակը աշխատանքում ուսումնասիրում և վելուծում է մինչ
օրս հայտնի անձնական տվյալների պետական սահմաններից դուրս փոխանցելու որոշ եղականկները,
դրանց առանձնահատկությունները և դերը տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման գործում,
ինչպես նաև անձնական տվյալների պաշպանությանը ուղղված հիմնական սկզբունքները։ Սույն հոդվածի
նպատակն է փորձել ներկայացնել համացանցում անձնական տվյալների պահպանվման, մշակման և
փոխանցման որոշ եղանակները, վերլուծելով այդ եղանակների կիրառման համապատասխանությունը
ոլորտի հինարար սկզբունքներին։
Վճռորոշ բառեր՝ անձնական տվյալներ, ինտերնետ, համացանց, Անձնական տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ, տվյալների պահպանում, տվյալների մշակում, հիմնարար սկզբունքներ,
տվյալների երկրորդական օգրագործում

Contemporary issues of personal data protection in the network: Fundamental principles of
personal data protection.
Abramova A. G.
PhD student in Russian-Armenian University (Yerevan, Armenia)
anna.yakhshibekian@gmail.com
Abstract: The present research is devoted to the study of contemporary issues related to the protection of personal data
on the Internet, as well as an analysis of the basic principles used in this area. In this article, the author considers some
features of the transfer of personal data outside the borders of the state, their features and role in maintaining the
confidentiality of information, as well as the basic principles of personal data protection. The purpose of this article is
an attempt to consider some ways of storing, processing and transmitting personal data on the Internet, analyzing the
compliance of the application of these methods with fundamental principles in this field.
Keywords: Personal data, Internet, network, General Data Protection Regulation, data warehousing, data processing,
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В наши дни Интернет может использоваться
для широкого круга различных мероприятий,
будь то общение, информация, развлечения или
коммерция. Учитывая ситуацию связанную со
всемирной пандемией коронавируса, объявленной в марте 2020 года, интернет стал одним из
самых популярных средств проведения занятий,
начиная с начальной школы и заканчивая выс-

«Интернет» включает физически всю глобальную взаимосвязанную компьютерную сеть,
которая в разговорной речи приравнивается к
информации, коммуникациям и другим услугам,
доступным в ней. Термин «Интернет» также
приято использовать в качестве синонима для
его самого известного и широко используемого
сервиса - всемирной паутины [1].
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дого из своих государств-членов всеобъемлющих законодательных мер, основанных на
General Data Protection Regulation, направленных
на защиту граждан [4].
В Интернете четыре характерные черты
определяют международную передачу личной
информации. Эти особенности отражают тенденцию, которая значительно увеличивает потенциал и стимулы для злоупотребления личной
информацией через национальные границы. В
совокупности эти особенности создают предпосылки для конфликтов в отношении конфиденциальности информации.
1.
Данные Clickstream
В сетевой среде каждый щелчок мыши
компьютера оставляет след данных. Эти «данные о потоке кликов» гораздо более надежны,
чем типичные «данные транзакций» электронного платежа или телефонного звонка. Напротив, по самой своей природе поток кликов отражает не только существование взаимодействий,
но также включает в себя содержание этих взаимодействий, каждое нажатие клавиши включается во временной поток, а не только указывает на
тот факт, что взаимодействие имело место.
Информация о потоке кликов обеспечивает
непрерывное, регистрируемое наблюдение за
людьми и всей их деятельностью.
В Интернете большинство веб-сайтов собирают данные о посещении по кликам в виде логфайлов. Эти лог-файлы регулярно собирают
интернет-адреса посетителей, просматривающих
сайт, и записывают веб-страницы, которые просматривают посетители. Некоторые компании
предлагают использовать технологию «куки» /
“cookies” для отслеживания моделей интернетпользователей на многих веб-сайтах. Файлы
cookie - это небольшие файлы, которые хранятся
на компьютере пользователя. Они предназначены для хранения небольшого количества данных, специфичных для конкретного пользователя и веб-сайта, и могут быть доступны как вебсерверу, так и клиентскому компьютеру. Это
позволяет серверу доставить страницу, адаптированную для конкретного пользователя, для его
интересов и предпочтений.
2.
Многонациональные источники
Интернет и новые виды электронной торговли способствуют многонациональному обмену
информацией.
Вся структура Интернета основана на принципе географической неопределенности. Возможности обработки информации в сети были
разработаны для того, чтобы сделать расстояние
и географическое местоположение неактуальными. В результате серверы и процессы обработки мигрируют; данные могут храниться в

шими учебными заведениями. Однако, вездесущность Интернета и его значение для человека
привели к многочисленным проблемам, некоторые из которых будут рассмотрены в данной
статье.
На данный момент большинство государств
проявляют явный и активный интерес к регулированию деятельности в Интернете. Принимая
во внимание, что некоторым государствам удалось регулировать или даже ограничивать использование Интернета на своей территории,
ядро управления Интернетом в настоящее время
находится вне их досягаемости. Рабочая группа
по управлению Интернетом, учрежденная Всемирным саммитом ООН по информационному
обществу (ВВУИО) в 2003 году, приняла очень
широкое определение термина:
Управление Интернетом - представляет собой разработку и применение правительствами,
частным сектором и гражданским обществом в
их соответствующих ролях, общих принципов,
норм, правил, процедур принятия решений и
программ, которые формируют эволюцию и
использование Интернета [2]. Такое понимание
интернет-управления включает в себя не только
распределение и назначение адресов DNSсистема доменных имен и интернет-протокола
(«IP»), которые являются ядром миссии ICANNИнтернет-корпорация по присвоению имен и
номеров, как указано в ст. 1 (1) Устава ICANN.
Он также может охватывать гораздо более широкие проблемы, такие как регулирование содержания / контента или вопросы юрисдикции. Как
бы ни был определен масштаб управления, его
основные элементы, несомненно, будут замечены в тех функциях, которые в настоящее время
выполняются ICANN.
Тем не менее, резкий рост интернет-услуг в
течение последних нескольких лет и децентрализация механизмов обработки информации
привели к экспоненциальному увеличению потока личной информации через национальные границы.
Правительства многих государств безоговорочно заявляли, что будущая защита конфиденциальности граждан важна для надежного развития электронной торговли, в то же время, важно
указать, что права на конфиденциальность личной информации значительно различаются в
разных странах. Например, в Соединенных Штатах существует политика, доминирующая на
рынке, которая направлена на защиту персональных данных и предусматривает только ограниченные и общие права на конфиденциальность
информации [3]. Напротив, европейские нормы
отражают подход, основанный на правах человека, и теперь Европейский союз требует от каж-

22

Регион и мир, 2020, № 4
одном месте и легко перемещаться в другое
место, так же как передающие и вычислительные ресурсы могут мгновенно перемещаться из
одного места в другое. Данные могут быть собраны в одном месте, обработаны в другом месте
и сохранены на другом сайте. Эти механизмы
радикально увеличивают сложность обработки
данных и скрывают ответственность за нарушение защиты данных.
3. Складирование данных и «ползучесть»
данных (Data Warehousing and Data Creep)
Поскольку затраты на вычисление и хранение быстро уменьшаются, отдельное количество
данных, которые в прошлом были бесполезными
или слишком дорогими для обработки, теперь
может быть собранным и сохраненным. В «информационном обществе», почти нулевая стоимость обработки инкрементных данных дает
мощный стимул для создания «хранилищ данных». «Хранилище данных» - это накопление
миллионов бит личной информации для будущего анализа. Хотя каждая изолированная часть
информации может иметь мало смысла или
представлять собой минимальный потенциальный вред индивидууму, анализ совокупности
может выявлять модели поведения, профилей и
интимную часть жизни людей, которые могут
быть использованы для категоризации и разделения людей в обществе.
«Ползучесть данных» тесно связана с хранилищем данных. Все больше и больше битов личной информации изыскивается из-за неопределенного убеждения, что каким-то образом информация будет использоваться [5]. Поскольку
стоимость сбора и обработки информации снизилась, и толчок к появлению многочисленных
хранилищ данных и облаков вырос, более очевидная информация собирается от физических
лиц для хранения и последующей обработки1.
4. Вторичное использование и профилирование
Легкость сбора и хранения личной информации в сочетании с расширенной возможностью
ее использования создает огромное коммерчес-

кое давление в пользу непредвиденных или
вторичных применений. Эти отклоненные виды
использования собранной личной информации
могут порождать дополнительную ценность. Для
последующей эффективности, существующая
база личной информации становится привлекательным источником данных для новых целей.
Эта утечка личной информации особенно остро
стоит в отношении профилирования. Что-то
совершенно обычное на сегодняшний день, как
подписка на онлайн журнал, становится основой
для составления подробного профиля интересов.
После сбора достаточной базы данных, возможность профилирования отдельных лиц в базе
становится проще и ценнее.
Указанные способы обработки информации
являются проблемой для каждого человека в
мире, а именно, проблема связана с конфиденциальностью и защитой персональных данных.
Во многих многосторонних документах, демократические государства сходятся на базовом
наборе принципов «защиты данных» или «конфиденциальности данных». Эти нормы справедливой обработки и использования информации
представляют собой то, что можно назвать «первыми принципами», и их принятие отделяет и
ставит разницу между демократическим обществом и тоталитарным режимом. Защита данных
необходима для защиты прав и свобод граждан
от тоталитарных репрессий [6]. Тем не менее,
важные расхождения в выполнении этих первых
принципов можно найти на национальном
уровне.
В демократических странах по всему миру
конфиденциальность информации признается
критическим элементом гражданского общества
и необходимостью для развития Интернета.
Доверие и уверенность в Интернете не будут
возможны без защиты данных.
Согласно проделанному исследованию можно заметить, что за последние тридцать лет правительства и теоретики во всем мире определили
основной набор методов справедливой обработки информации для обеспечения участия граждан в сборе и использовании их личной информации. Эти ориентиры формируют первые принципы конфиденциальности информации и объединяют четыре набора стандартов: (1) качество
данных; (2) прозрачность или открытость обработки; (3) данные о здоровье, расе, религиозных
убеждениях и сексуальной жизни среди других;
и (4) механизмы обеспечения соблюдения [7]. В
контексте Интернета эти первые принципы
остаются такими же важными, как и прежде.
Поскольку Интернет увеличивает возможности и
стимулы для организаций к участию в торговле
информацией, строгое применение первых прин-

1

Например, компании теперь запрашивают почтовый
индекс клиента, даже если транзакция покупки проводится
с наличными деньгами. Примером могут служить реальные
факты: Staples, сеть магазинов канцелярских товаров,
регулярно запрашивает у клиентов их почтовый индекс.
Кассиры в Office Max, конкурирующей сети, не могут
обрабатывать транзакции по кредитным картам, не
сохраняя цифровой образ подписи клиента. Компания не
нуждается в почтовом индексе клиента для обработки
денежных транзакций. Но, zip-код предлагает ключевую
часть данных для создания демографических профилей.
Объединив безвредную информацию или, казалось бы,
анонимные данные, построение детальных индивидуальных
профилей становится рутиной.
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Помимо расхождения в реализации первых
принципов, в содержательном толковании принципов также существуют важные различия. Значение, приписываемое каждому из первых
принципов, не согласовано на международном
уровне. Эти расходящиеся интерпретации могут
иметь большое значение для структуры и
развития онлайн-сервисов в Интернете.
Ситуация с защитой персональных данных в
сети интернет в некоторой степени прояснилась,
после принятия Общего регламента по защите
данных / General Data Protection Regulation в
2016 году. В указанном документе можно заметить наличие указанных «первых принципов», с
небольшими уточнениями. GDPR устанавливает
шесть принципов защиты данных, которые
составляют основу обработки персональных
данных. Любая обработка должна основываться
на принципах, указанных в статье 5 (1) General
Data Protection Regulation, а именно:
1. законность, справедливость и прозрачность;
2. ограничение цели;
3. минимизация данных;
4. точность;
5. ограничение хранения;
6. целостность и конфиденциальность.
В дополнение к шести принципам защиты
данных GDPR вводит в статье 5 (2) GDPR принцип подотчетности, без которого они не могут
быть реализованы. Согласно этому принципу,
компании, которые обрабатывают данные пользователей, которые называются контроллерами,
должны нести ответственность за соблюдение
принципов, перечисленных в Статье 5 (1) GDPR
и рассмотренных выше, и должны иметь возможность продемонстрировать свое соответствие им.
Рассмотренные принципы лежат в основе
GDPR. Они изложены в самом начале документа, и тем самым, указывают на их первичное значение. Соблюдение духа этих ключевых принципов является основополагающим элементом
надлежащей практики защиты данных. Несоблюдение же этих принципов может привести к
существенным штрафам, в частности, согласно
статье 83(5)(а), нарушение может повлечь штраф
в размере до 20 миллионов евро или 4% от
вашего общего годового оборота в зависимости
от того, какая из указанных цифр больше.
Таким образом, устанавливая такие штрафы,
и иные серьезные административные меры, в
дальнейшем, на наш взгляд, возможно будет
обеспечить защиту персональных данных на
высоком уровне не только для граждан Европейского Союза, но так же для гражданина
любой страны.

ципов становится все более критическим. В
частности, информационные потоки в Интернете
могут легко нарушать нормы, требующие: (1)
уточнения цели сбора данных; (2) согласие лиц в
связи с обработкой их личной информации; (3)
прозрачность применения данных для отдельных
лиц, включая осведомленность о сборе данных и
доступ к сохраненной личной информации; (4)
специальная защита конфиденциальных данных;
и (5) создание механизмов обеспечения соблюдения.
Важно также заметить, что несмотря на то,
что демократические государства объединились
в вопросе применения первых принципов и
подтвердили свою применимость к Интернету,
по сути, их исполнение значительно расходится
в разных странах.
Прежде всего, национальная политика может
внедрять первые принципы в свое национальное
законодательство
различными
способами.
Некоторые из них более эффективны, некоторые
менее. Более того, национальная или государственная политика может интерпретировать первые принципы совершенно по-разному.
В целом, можно отделить три основных
подхода к реализации первых принципов.
Преобладающий подход, является всеобъемлющим законом о защите данных. Согласно этой
модели омнибусное законодательство стремится
создать полный набор прав и обязанностей для
обработки личной информации, будь то государственным или частным сектором.
Во втором подходе к внедрению, действующем, например, в Соединенных Штатах, роль
государства более ограничена. Правовые нормы
отнесены к узкоспециализированным секторальным мерам защиты. В рамках этого секторального подхода основным источником условий
конфиденциальности информации является саморегулирование. Вместо того, чтобы полагаться на государственное регулирование, этот подход направлен на защиту конфиденциальности
посредством практики, разработанной отраслевыми нормами, правилами поведения и контрактами, а не нормативно-правовыми актами.
Третий подход к реализации первых принципов является более техническим. В рамках
«код» или «lex informatica» [8] модели, технические спецификации содержат правила защиты
данных. Технические правила и настройки по
умолчанию устанавливают нормы конфиденциальности данных. Таким образом, этот подход
является гибридом: модель содержит формальные правила, но не является ни государственным
регулированием, ни саморегулированием отрасли.
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Таким образом, обобщая вышеизложенное,
можно прийти к выводу, что Информация о
человеке всегда имела большую ценность, но
сегодня она превратилась в самый дорогой
объект купли-продажи. Именно поэтому персональные данные должны быть защищены надлежащим образом. Необходимость в принятии мер
по данному вопросу, на наш взгляд, вызвана
также усовершенствованием возможностей информационных технологий копировать и распространять информацию. Уровень развития
информационных технологий сегодня достиг
такого уровня, когда ни одно лицо не может
быть скрыто от многообразия применяемых в
отношении него технических устройств сбора,
хранения и обработки данных.
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Аннотация: В статье освещается одна из теорий, обосновывающих институт дел частного обвинения -теория
"пощады потерпевшему". Автор раскрывает сущность теории, разграничивает две самостоятельные основания
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prosecution cases, which, in turn, lead to different legal consequences:
Keywords: private prosecution, cases of private prosecution, the charge brought by a private person, the theory of
"mercy to the victim".

ցելու) հանրային շահը և վարույթ չհարուցելու
(այն չհետապնդելու)՝ տուժողի մասնավոր շահը:
Հետևաբար և հեղինակները գտնում էին, որ այս
դեպքերում անհրաժեշտ է առանձնացնել
որոշակի գործերի (հանցագործությունների)
շրջանակ, որտեղ և առավելությունը տրվի
տուժողի մասնավոր շահերին:
Ֆ.Հելին
ուղղակիորեն այդպիսի արձանագրում էր անում,
նշելով, որ քրեական հետապնդման հարուցումը
տուժողներից կախվածության մեջ դնելը,
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ որոշ
հանցագործություններ
«...հետապնդելու
պետության շահը ավելի փոքր է, տուժողի՝ այն
չհետապնդելու շահից»: Հետևպես հեղինակը
համակարծիք էր, որ տվյալ դեպքերում
պետությունը «զիջողություն է ցուցաբերում»
տուժողների, նրա հարազատների և այլոց

«Մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտի ծագումն ու նշանակությունը բացատրող տեսություններից մեկը գրականության մեջ
ստացել է «տուժողին գթալու» տեսություն
անվանումը:
Քննարկվող տեսության կողմնակիցները
«մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտի գոյությունը հիմնավորում էին նրանով, որ
որոշ հանցագործություններով իրականացվող
քննությունն ու քրեական հետապնդումը կարող
են ավելի մեծ վնաս հասցնել տուժողին (նրա
ընտանիքի
անդամներին),
քան
հանցագործությամբ նրան պատճառված վնասն է:
Նրանք արձանագրում են, որ տվյալ դեպքերում
կարող են հակադրվել երկու շահերը՝
ենթադրյալ հանցագործությունով վարույթ իրականացնելու (քրեական հետապնդում հարու-
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շահերի ու զգացմունքների հանդեպ՝ հանցանքը
հետապնդելու իր շահը (հանրային շահը)
ստորադասելով մասնավոր շահին [14, էջ 42]:
Նույնանման դիտարկում էր անում նաև Ֆ.
Լիստը, ով նշում էր, որ այս հիմքով «տուժողի
բողոքի հիման վրա հետապնդվող հանցագործությունների» առանձնացման դեպքում «պետությունը հենց սկզբից շահագրգռված է
հետապնդմամաբ, բայց նա (պետությունը՝ Ա.Ղ.)
բախվում է տուժողի հետ, ով շահագրգռված է
այն չհետապնդելու մեջ», քանի որ, ըստ
հեղինակի, այդպիսի գործերով վարույթի
հարուցումն ու դրա քննությունը
կարող է
տուժողին պատճառել նոր, նույնիսկ ավելի մեծ
վնաս, քան պատճառվել էր հանցագործությամբ:
Եվ այս դեպքում պետությունը, ի շահ տուժողի,
«...ձեռնպահ է մնում իր պատժելու իրավունքի
իրականացումից, քանի դեռ տուժողը բողոքի
միջոցով չի հայտարարում, որ կոնկրետ դեպքում
բացակայում է այն շահը, որը պետությունը
ենթադրում է, թե ինքը ունի» [13, էջ 212]:
Այսպիսով՝ պետք է արձանագրենք, որ նշված
տեսության
շրջանակներում
արդեն
(ի
տարբերություն, օրինակ, «մասնավոր դելիկտի»1, «իդեալական արժեքի» տեսության մոտեցումների) հստակորեն արձանագրվում է
«տուժողի բողոքով հետապնդվող գործերի»
բողոքից անկախ հանգործություն լինելու հանգամանքը (արձանագրվում է հանրային շահի
վնասումը):
Այստեղ,
ի
տարբերություն,
քննարկված տեսությունների «արարքի հանցավոր լինել-չլինելը» չի պայմանավորվում տուժողի
ընկալումներով:
Ընդհակառակը՝
արձանարգրվում է արարքի հանցավոր լինելը,
միաժամանակ, սակայն, այդ հանցավոր արարքով վարույթի (հետապնդման) հարուցումը
կախվածության մեջ է դրվում տուժած անձից
(նրա ընտանիքի անդամներից)՝ ելնելով տուժողի
(նրա ընտանիքի անդմաների) մասնավոր
շահերի
պաշտպանության
ապահովման
անհրաժեշտությունից:
Հենց այդ է պատճառը, որ այստեղ, այս
տեսության շրջանականերում տուժողի բողոքը ոչ
թե դիտարկվում է իբրև արարքի հանցավորության
(պատժելիության) պայման (հանգամանք), այլ՝
քրեական վարույթի (հետապնդման) հարուցման
պայման, այլ կերպ ասած՝ այստեղ տուժողի
բողոքը ստանում է դատավարական բնույթ
(հետևաբար այս գործերի շրջանակը պետք է
նախատեսվի արդեն քրեական դատավարության
օրենսգրքով)2:

Լիստը հարցին անդրադառնալով գրում է.
«Այստեղ բողոքը հանդիսանում է ոչ թե արարքի
պատժելիության պայման, այլ պետության՝
պատժելու իրավունքի իրացման նախադրյալ,
հետևաբար՝ դատավարության նախադրյալ. բողոքի բացակայությունը ոչ թե պատիժը բացառող հանգամանք է, այլ քրեական հետապնդման
խոչընդոտ...» [13, էջ 212]: Այսպիսի մոտեցումը,
քննարկվող տեսության շրջանակներում, կիսում
էին նաև ռուս գիտնականները,
որոնցից,
օրինակ, Լ. Տաուբերը տուժողի բողոքը
դիտարկելով իբրև «...քրեական հետապնդման
հարուցման պայման (prozessvoraussetzung)…»,
շեշտում էր, որ այս տեսության շրջանակներում
տուժողի բողոքը հենց հետապնդման հարուցման
պայման պետք է դիտարկել ու
ոչ թե
հետապնդման
իրացման
կամ
դատավճռի
կայացման
պայման:
Հեղինակն
իր
այս
տեսակետը հիմնավորում էր այս տեսությամբ
բողոքին տրվող նշանակությամբ, նշելով.
«...բողոքի ինստիտուտը ունի այն վնասը
կանխելու նպատակ, որ կարող է պատճառվել
հենց տուժողին կամ նրա ընտանեկան
հարաբերություններին դատավարությամբ և
հատկապես դրա հետ կապված հրապարակմամբ...» [11, էջ 369]:
Ինչ վերաբերում է քրեական վարույթի (հետապնդան) հարուցմամբ պատճառվող հնացության մեջ դիտարկելու մոտեցումը:Հետևաբար «ձևի
(քրեական դատավարություն) և բովանդակության (քրեական
իրավունք)»
այսօրինակ
մոտեցումից
էլ
տրամաբանորեն բխեցվում է քրեական դատավարության
«կախվածությունը» քրեական իրավունքից, և ամեն
դատավարական ինստիտուտի համար,այս մոտեցման
կողմնակիցները փորձ են անում «նյութական հենք»
կառուցել: Մենք, սակայն, հակված են քրեական դատավարության առավելապես «կիսանկախ» մոտեցմանը, որով էլ
պայմանավորված գտնում ենք, որ ոչ բոլոր դատավարական
ինստիտուտները պետք է ունենան նյութաիրավական հենք:
Այս համատեքստում, հիշատակման են արժանի անվանի
մինչհեղափոխական դատավարագետ Ն. Ռոզինի հետևյալ
խոսքերը. «Ո´չ քաղաքացիական, ո´չ էլ քրեական
իրավունքից
են
դատավարական
հիմնական
ինստիտուտները ստանում իրենց դիմագծերը»: Հեղինակն
իրավացիորեն արձանագրում էր, որ, դատական քննության
նախապատրաստության կամ ապացույցների և նման այլ
հարցերը նույնպես ինչպես քրեական իրավունքի, այնպես էլ
քաղաքացիական իրավունքի հարցեր չեն: Հետևաբար
սխալ էր համարում այն պնդումները, թե «քրեական
դատավարության ինստիտուտները իրենց արմատներով
բխում են նյութական քրեական իրավունքի բնույթից»
(տե´ս [9, էջեր 10-11]): Ասվածի համատեքստում, մենք
կողմնակից են այն մոտեցմանը, որ մասնավոր
մեղադրանքի գործերը պետք է սահմանվեն ոչ թե քրեական,
այլ քրեական դատավարության օրենսգրքով: Ընդ որում՝
այս հարցը ունի ոչ միայն «տեխնիկական» նշանակություն,
այլ նաև, կախված թե այդ գործերի շրջանակը, որ օրենքով
է նախատեսված, որոշակի տարբեր հետևանքներ կարող են
առաջանալ, օրինակ՝ տարբեր են քրեադատավարական և
քրեաիրավական օրենքների ժամանակի մեջ գործողության
կանոնները և այլն, որով էլ պայամանվորված փոփոխվելու
են հնարավոր հետևանանքերը:

1

«Մասնավոր դելիկտի» տեսության մասին մանրամասն
տե՛ս [1, էջեր 39-46]
2
Խորհրդային իրավունքում գերիշխել է, իսկ հետխորհրդային իրավունքում շարունակում է իր ուժեղ ազդեցությունը պահպանել քրեական դատավարությունն ու քրեական իրավունքը «ձև և բովանդակություն» հարաբերակ-
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րավոր այդ «մեծ վնասին», ապա այս հարցում,
կարծում ենք, խիստ կարևոր է նշված տեսության մեջ ընդհանուր երկու ինքնուրույն հիմքերի
առանձնացումը:
Մի դեպքում, դա այն վտանգն էր, որ քրեական հետապնդման հարուցումը կարող է վնասել
անմիջականորեն հանանքից տուժած անձին
(օրինակ, երբ սեռական հանցագործությունների
դեպքում քրեական հետապնդման հարուցվի
տուժողի կամքից անկախ՝ այդ փաստի
հետազոտումը,
քննությունը,
դրա
հրապարակումը
կարող
է
տառապանքներ
պատճառել տուժողին):
«Գործի քննությունը,-գրում էր Տաուբերը,նույնիսկ փակ դռների հետևում, ուղեկցվում է
հանցագործության փաստի այնպիսի հրապարակմամբ, որը տուժողի համար կարող է խիստ
տանջալից լինել: Քննությունն իրականացվում է
դատավորների
կոլեգիայի,
որոնց
որոշ
դեպքերում կարող են միանալ երդվյալ
ատենակալների կոլեգիանները, գործին մասնակցում է դատախազը, պաշտպանը, քարտուղարը, մասնակցում է դատական կարգադրիչը,
վկաները, փորձագետները, որոշ դեպքերում՝
մեղադրյալի հարազատները... Եվ ահա տուժողը
այս բոլոր անձանց մասնակցությամբ պետք է
ենթարկվի շատ դյուրազգաց հարցաքննությունների, լսի իրենց կյանքի ինտիմ կողմերի
վերբերյալ ցուցմունքներն ու դեբատները, որոնց
վերաբերյալ ասեկոսեները անտեսանելի, բայց
ուղիղ ճանապարհով թափանցում են հասարակություն...» [11, էջեր 378-379]: Հետևաբար էլ
այս դեպքում հենց հանցագործության փաստի
այս կերպով «հրապարակմանը» խոչընդոտելն է
դառնում նշված գործերի առանձնացման
հիմքերից մեկը3:
Մյուս դեպքում արդեն, որպես այդպիսին
առանձնացվում է տուժած անձի և նրա հարազատների հարաբերություններին գործի (հետապնդման) հարուցմամաբ և իրականցմամբ
պատճառվելիք վնասը4: Քրեական հետապնդմամբ այդպիսի «մեծ վնասի» հնարավորությունը
նշված տեսության կողմնակիցները տեսնում էին
նրանում, որ որոշ հանցագործություններ կարող
են կատարվել ընտանիքում (այսինքն՝ հանցագործը և տուժողը կապված են լինում ամուսնաընտանեկան կապերով), կամ նույնիսկ եթե
կատարվում են «ընտանիքից դուրս», կարող են
ընտանիքի (այլ արժեքավոր հարաբերությունների) «համերաշխության» քայքայման պատճառ դառնալ:

Այս տեսության գաղափարները, նույնպես
ինչպես երկու նախորդները, իրենց արտացոլումը գտան նաև խորհրդային, այնպես էլ
հետխորհրդային դատավարագիտության մեջ:
Մասնավոր մեղադրանքի գործերի (կոնկրետ
դեպքում՝ «մասնավոր-հանրային» մեղադրանքի
գործերի) «տուժողին գթալու» հիքով առանձնացման մասին, դեռևս 1920-ականներից խոսել
է Մ. Ստրոգովիչը, ով նկատելով, որ արդեն այդ
գործերը «ամենևին էլ անկարևոր չեն երևում»
նշում
էր,
որ
դրանցով
պետությունը
«զգուշանում է ինքնուրույն գործ հարուցելուց»,
քանի որ դա կարող է տուժողի համար ունենալ
խիստ վտանգավոր հետևանքներ [10, էջ 1186]:
Ավելի
ուշ՝
իր
թեկնածուական
ատենախոսության մեջ (1958թ.) համանման գաղափար էր առաջ քաշում Կ. Գուցենկոն, ով ևս
նկատում էր, որ որոշ հանցագործություններ
կարող են տեղի ունենալ կենցաղային հարաբերություններում, և որ մասնավոր մեղադրանքի
գործերով որպես կանոն,
տուժողներ,
մեղադրյալներ են լինում «ազգակցականները,
հարևանները կամ ծանոթները» հետևաբար էլ
նշում էր, որ առանց տուժողի կամքը հաշվի
առնելու քրեական հետապնդման հարուցումն ու
«քրեական պատժի միջոցների կիրառումը»
կարող է անդառնալի վնասներ հասցնել «ամուսնաընտանեկան
և
ընկերական
հարաբերություններին» [4, էջ 8]:
Նշված գաղափարները արտահայտվել են
նաև ավելի ուշ լույս տեսած խորհրդային [6, էջ
36], այնպես էլ հետխորդային ռուսական գրականության մեջ [5; 7, էջ 80; 8, էջեր 145-146]:
Փորձելով ընդհանրացնել՝ անենք այս տեսության էությունից բխող որոշակի եզրահանգումներ. նախ՝ փաստենք, որ տեսության շրջանակներում ընդգծվում է տվյալ շրջանակ
գործերի (հանցագործության) հանրային-իրավական նշանակությունը՝ անկախ տուժողի
բողոքից ու ընկալումներից, և տուժողի բողոքը
չի ընկալվում իբրև նյութաիրավական ինստիտուտ:
Երկրորդ՝ ընդծվում է նշված գործերով հնարավոր շահերի՝ հանրային և մասնավոր
շահերի հակադրությունը և ելնելով քրեական
քաղաքականությունից5՝ նշվում է, որ այստեղ
5

Պետք է փաստել, որ քրեադատավարական քաղաքականությունը տարբեր աշխարհագրական տարածքներում
(երկրներում) կամ նույն տարածքում, սակայն տարբեր
ժամանակաշրջաններում,
ինչպես
նաև
նույն
ժամանակաշրջանում և նույն աշխարհագրական տարածքում կարող է փոփոխվել: Ժամանակակից քրեադատավարական քաղաքականության, դրա հիմնական ուղղությունների մասին մանրամասն տե՛ս [3, էջեր 55-59]:
Որպես քրեադատավարական քաղաքականության փոփոխության օրինակ կարող է հանդիսանալ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 13-ին ՀՕ-325-Ն օրենքով ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 183-րդ հոդվածում կատար-

3

Քրեական հետապնդման հարուցմանը մասնավոր անձանց մասնակցությունը հիմնավորումների շարքում
Ֆոյնիցկին նույնպես առանձնացնում էր կատարվածի
անհարկի «հրապարակմամբ» տուժողի վիճակի հետագա
վատթարացումը կանխելու նպատակը տե՛ս [12, էջ 17]:
4
Տե՛ս, օրինակ, [14, էջեր 54, 57]: Նաև՝ [9, էջեր 237-238]:
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պետք է առավելությունը տալ մասնավոր շահերին:
Այս տեսության շրջանակներում ընդգծվում է
տուժողի բողոքի և մեղադրանքի տարբերությունը. տուժողի բողոքը նշված տեսության
շրջանակներում ստանում է ոչ թե «դրական»,
այլ «բացասական» երանգ՝ այն միջոց է ոչ թե
քրեական հետապնդում իրականացնելու, այլ
քրեական
հետապնդման
իրականացմանը
(հարուցմանը) խոչընդոտելու [8, էջ 149], քրեական հետապնդման հարուցումը արգելակելու6:
Տուժողի բողոքի և մեղադրանքի տարանջատումը միմյանից մի կողմից և մյուս կողմից
տուժողի ընկալումներից անկախ այս գործերի
(հանցագործությունների) հանրային-իրավական
ընկալման գիտակցումը, թույլ են տալիս
եզրահանգելու, որ տեսության գաղափարներից ոչ
մի կերպ չի բխում այս գործերով հետապնդումը՝
միայն հիմնական մասնավոր մեղադրանքի կարգով
իրականացնելը: Այստեղ և՛ պատժելու, և՛ քրեական
հայցի նյութական իրավունքը պատկանում է
պետությանը, հետևապես հետապնդումը, որպես
կանոն պետք է իրականցվի հանրային կարգով
(ինչը, չի բացառում հիմնական մասնավոր մեղադրանքի կարգով հետապնդման իրականացման
կազմակերպմանը՝ ինչպես օրինակ «իդեալական
արժեքի» տեսության դեպքում է հնարավոր
դառնում):
Այլ
կերպ
ասած՝
մասնավոր
մեղադրանքի գործերով, որպես կանոն պետք է
իրականացվի հանրային հետապնդում (եթե
իհարկե առկա լինի տուժողի բողոքը):

Սա իր հերթին թույլ է տալիս եզրահանգելու,
որ մասնավոր մեղադրանքի գործերը կարող են
տեղ գտնել ինչպես մեղադրական (մրցակցային)
դատավարությունում, այնպես էլ խառը, տեսականորեն նաև՝ ինկվիզիցիոն դատավարություններում:
Ինչ վերաբերում է բողոքը հետ վերցնելու
իրավունքին, ապա այստեղ արդեն մեր համոզմամբ հարցին որոշակիորեն տարբերակված
մոտեցում պետք է ցուցաբերել. եթե բողոքը
բերվել է այն գործերով, որոնք կարող են վնասել
անմիջականորեն հանանքից տուժած անձին
(հանցագործության փաստի հրապարակումով,
դրա քննությամբ և այլն), ապա այս դեպքում
բողոքը հետ վերցնելու հնարավորություն չպետք
է տրվի տուժողին, քանի որ այդպիսի դեպքերում
բողոք չներկայացնելով տուժողը «հետ է պահում
պետությանը» գործի քննությամբ «ներխուժել»
իր անձնական, որոշ դեպքերում նաև ինտիմ
կյանքի ոլորտ (ինչը կարող էր նոր վնաս հասցնել
տուժողին): Բայց բոլոր այն դեպքերում, երբ
տուժողը բողոքն արդեն իսկ բերել է, գործը
(հետապնդումը) հարուցվել և հանցագործության փաստի «ոչ ցանկալի հրապարակումը»
արդեն տեղ է գտել, այլ կերպ ասած՝ տուժողին
պատճառվելիք հնարավոր վնասը արդեն իսկ
հասցվել է (կամ արձանագրվել է այդպիսի վնաս
հասցնելու հնարավորության բացակայությունը
(հիշենք Լիստի խոսքերը)), ապա արդեն տուժողը ոչ մի կերպ չպետք է ունենա բողոքը հետ
վերցնելու իրավունք (չէ՞ որ պատժելու և քրեական հայցի նյութական իրավունքը իրենը չէր):
Այս նույն մոտեցումը պետք է գործի նաև այն
դեպքում, երբ, օրինակ հանրային մեղադրանքի
գործերով հարուցված վարույթում պարզվի, որ
իրականումը արարքը դասվում է մասնավոր
մեղադրանքի գործերի շարքին, ապա այս դեպքում
արդեն իրականցվող հետապնդումը չպետք է
դադարեցվի անգամ տուժողի բողոքի բացակայության դեպքում (քանի որ «ոչ ցանկալի
հրապարակումը», ինչից «պաշտպանում է»
բողոքի ինստիտուտը տվյալ դեպքում արդեն
տեղ էր գտել, հետևաբար՝ վարույթի հետագա
ընթացքը կասեցնելը կդառնա ինքնանպատակ):
Մյուս կողմից հարցի լուծմանը պետք է
տրամագծորեն հակառակ մոտեցում ցուցաբերել
բոլոր այն դեպքերում, երբ այս շրջանակի
գործերը առանձնացվում են երկրորդ հիմքով՝
տուժած անձի և նրա հարազատների հարաբերություններին գործի (հետապնդման) հարուցմամաբ և իրականցմամբ պատճառվելիք
վնասը կանխելու համար:
Այս դեպքում արդեն, որպես կանոն7, տուժողը պետք է ունենա «բողոքը հետ վերցնելու»

ված այն փոփոխությունը, որով մասնավոր մեղադրանքի
գործերով, որոնք կարող են պարունակել ընտանիքում
բռնության
հատկանիշներ,
քրեական
վարույթի
(հետապնդման) հարուցման և իրացման հարցում
կատարվեցին փոփոխություններ՝ տուժողի բողոքից և նրա
ու մեղադրյալի հաշտությունից անկախ՝ հանրային կարգով
դատախազի կողմից քրեական հետապնդում հարուցելու
կարգ նախատեսելով: Ներկայումս էլ ՀՀ Գլխավոր
դատախազության կողմից մշակվում է ՀՀ քրեական
դատավարության
օրենսգրքի
183-րդ
հոդվածում
փոփոխություն կատարելու նախագիծ, ըստ որի, նորից
քրեադատավարական
քաղաքականության
փոփոխությամբ պայմանավորված առաջարկվում է տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել և հետաքննության մարմնին,
քննիչին, դատախազին լիազորել քրեական գործ հարուցել
քրեական դատավարության օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 1ին մասում նախատեսված դիտավորյալ հանցագործության
փաստով,
եթե
հանցանք
կատարողը
այդ
հանցագործությունը կատարելուն նախորդող երեք տարվա
ընթացքում քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ կամ 13-րդ կետերի
կամ 37-րդ հոդվածի հիմքով ազատվել է քրեական
պատասխանատվությունից դիտավորությամբ կատարված
հանցագործության
համար
կամ
դիտավորությամբ
կատարված հանցագործության համար դատապարտվել է
(տե՛ս [15]):
6
Տուժողի բողոքի այս բնույթի ընկալումն էլ իր հերթին,
գիտության մեջ բողոք բերելու իրավունքը կոչվել է
«տուժողի՝ քրեական հետապնդման վետոյի իրավունք»,
տե՛ս [8, էջ 151]:

7

Կարծում ենք, որ քրեադատավարական քաղաքականության փոփոխության հետևանքով կարող է որոշ գործերի
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իրավունք: Չէ՞ որ նշված շրջանակի գործերի
առանձնացման հիմքը այս դեպքում ոչ թե
ենթադրյալ հանցավոր փաստի «հրապարակումը» կանխելն է, այլ՝ որոշակի արժեքավոր
հարաբերությունների քայքայումը կանխելը:
Հետևաբար նույնիսկ այն դեպքում, երբ
տուժողը սկզբնապես բողոք է ներկայացրել,
հետագայում, սակայն, նա հաշտվել է ենթադրյալ
հանցանք կատարած անձի հետ, պաշտպանվող
«հարաբերությունների» (արժեքների) հետագա
քայքայումը կանխելու համար, պետք է ունենա
«բողոքը հետ վերցնելու» իրավունք, ինչն էլ իր
հերթին պետք է հանգեցնի քրեական վարույթի
(հետապնդման) դադարեցմանը8:
Նույն մոտեցումը պետք է գործի բոլոր այն
դեպքում, երբ հանրային մեղադրանքի գործերով
հարուցված վարույթում պարզվի, որ իրականումը արարքը դասվում է մասնավոր մեղադրանքի գործերի շարքին: Այս դեպքում արդեն
տուժողի բողոքի բացակայությունը (կամ նրա
կողմից բողոքը հետ վերցնելը), որպես կանոն
պետք է հանգեցնի իրականցվող քրեական
վարույթի (հետապնդման) դադարեցմանը:
Մի կողմից ընդունելով այն հանգամանքը, որ
մասնավոր մեղադրանքի գործերով մեղադրանքը
որպես կանոն պետք է իրականցվի հանրային
կարգով, մյուս կողմից այս հիմքով նշյալ գործերի
առանձնացման դեպքում տուժողին՝ «բողոքը
հետ վերցնելու» իրավունքի նշանակության
ըմբռնումը, թույլ է տալիս արձանագրել
մեղադրանքից ինչպես «բողոքի» այնպես էլ
«բողոքը
հետ
վերցնելու»
իրավունքի
տարանջատվածությունը:
Հետևաբար ընդհանուր կանոնով՝ այս գործերով հանրային կարգով հետապնդման կազմակերպման դեպքում (սովորական դեպքերում)
«բողոքից հետ վերցնելու» իրավունքը ակնհայտորեն տարանջատվում է մեղադրողի
մեղադրանքից հրաժարվելու (քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, վարույթը կարճելու)
իրավունքից (լիազորությունից):
«Բողոքը հետ վերցնելու» և մեղադրանքի
տարանջատումը միմյանցից թույլ է տալիս անելու մեկ այլ եզրահանգում՝ քրեական հետապնդման դադարեցումը ոչ բոլոր դեպքերում
կարող է վկայել «բողոքը հետ վերցնելու» մասին:
Այս ամենը վերաբերելի է նաև այն բացառիկ
դեպքերի համար, երբ օրենսդիրը, ելնելով
նպատակահարմարությունից տվյալ գործերով
մեղադրանքը կազմակերպում է հիմնական
մասնավոր մեղադրաքնի ձևով. այս դեպքում,

նույնպես պետք է տարանջատվի «բողոքը հետ
վերցնելը» և «մեղադրանքից հրաժարվելը»
միմյանցից:
Երբ մասնավոր մեղադրանքի գործերով
հետապնդումը կազմակերպվի հիմնական մասնավոր մեղադրանքի ձևով, և մասնավոր
մեղադրողը հրաժարվի մեղադրանքից, սա
չպետք է ամեն դեպքում դիտարկվի իբրև «բողոքը հետ վերցնել» (եթե մասնավոր մեղադրողը
ուղղակիորեն այդպիսի հայտարարություն չի
արել): Այս դեպքում մեղադրանքից հրաժարվելը
կարող է վկայել մեղադրանքի ինքնուրույն
իրականացումից հրաժարվելու և ոչ թե
տուժողի «բողոքը հետ վերցնելու» մասին
(օրինակ՝ մասնավոր մեղադրողի կողմից
անհարգելի պատճառով չներկայանալը պետք է
դիտարկել մեղադրանքի ինքնուրույն իրականացումից հրաժարվել, որը չի վկայում
«բողոքը հետ վերցնել»): Հետևաբար նշված
դեպքում, տեսականորեն հնարվոր է մասնավոր
մեղադրողի
մեղադրանքից
հրաժարում
միաժամանակ «բողոքը հետ վերցնելու» բացակայություն, որն էլ որպես հետևանք պետք է
առաջ բերի նշված գործերով հանրային հետապնդման
կարգով
վարույթի
պարտադիր
շարունակությանը, եթե համակարգը կառուցված է քրեական հետապնդման հարուցման
օրինականության սկզբունքի վրա: Իսկ, եթե
համակարգը կառուցված է քրեական հետապնդման հարուցման նպատակահարմարության սկզբունքի վրա, ապա այդ դեպքում վարույթի շարունակության նպատակահարմարության հարցը պետք է որոշվի դատախազի
(հանրային մասնկցի) կողմից:
Պետք է փաստենք, մի այլ կարևոր հանգամանք, որ ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե մեղադրանքը նպատակահարմարությունից ելնելով
կառուցվի հիմնական մասնավոր մեղադրանքի
կարգով, ապա դատախազը (հանրային մարմինը)
պետք է հնարավորություն ունենա ցանկացած
պահի ներգրավվել գործի քննությանը՝ փաստացիորեն մասնավոր հետապնդումը փոխակերպելով
հանրայինի (սա ուղղակիորեն բխում է մասնավոր
մեղադրանքի գործերի (հանցագործությունների)
հանրորեն վտանգավոր արարք
լինելու
հանգամանքից (հանրային-իրավական նշանակության գիտակցումից)):
Ինչ վերաբերվում է այս տեսության շրջանակներում բողոքի երկատելիությանը (բողոքը
ոչ բոլոր ենթադրյալ հանցանք կատարած
անձանց նկատմամբ բերելուն), այս հարցում
նույնպես, պետք է տարբերակված մոտեցում
ցուցաբերվի՝ կախված այս գործերի առանձնացման հիմքերից:
Այսպես՝ պետք է բացառել բողոքի երկատելիության հնարավորությունը, երբ բողոքը բերվել
է այն գործերով, որոնք կարող են վնասել

վերաբերությամբ այս առումով արվել բացառություններ,
որպես արդյունք տուժողը զրվկի բողոքը հետ վերցնելու
իրավունքից:
8
Այս հարցի վերաբերությամբ համանման դիրքորոշում
տե՛ս [2, էջ 31]:
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անմիջականորեն հացնանքից տուժած անձին
(հանցագործության փաստի հրապարակումով,
դրա քննությամբ և այլն): Անգամ, եթե այդ
գործերով տուժողի ենթադրյալ հանցանք
կատարած անձանցից միայն մեկի նկատմամբ
բողոք բերի և միաժամանակ նշի, որ մյուս անձի
նկատմամբ բողոք չունի, պետք է բերված
բողոքը դիտարկել բոլոր մեղադրյալների
մասով ևս:
Այլ կերպ ասած՝ բողոքը երկատվելի չէ. մեկի
նկատմամբ բերված բողոքը պետք է դիտարկվի
բողոք՝ բոլորի նկատմամբ:
Այսպիսի լուծումը, կարծում ենք, բխում է
տեսության այս հիմքի էությունից, քանի որ մեկի
նկատմամբ բողոք բերելով տեղի է ունենում «ոչ
ցանկալի հրապարակումը», ինչից «պաշտպանում է» բողոքի ինստիտուտը: Եվ հակառակը,
բողոքը պետք է երկատելի լինի, եթե խոսքը
գնում է երկրորդ հիմքով այս շրջանակի գործերի
առանձնացման մասին, այն է՝ տուժած անձի և
նրա հարազատների հարաբերություններին
գործի (հետապնդման) հարուցմամաբ և
իրականցմամբ
պատճառվելիք
վնասը
կանխելու հիմքով:
Այս դեպքում, բողոքի երկատելիությունը
պետք առկա լինի նույն հիմնավորումներով ինչ
բերվեցին վերևում տուժողի՝ «բողոքը հետ
վերցնելու» իրավունքի հարցերը քննարկելիս:
Ամփոփելով պետք է արձանագրել, որ մասնավոր մեղադրանքի գործերով մեղադրանքի
կազմակերպման, բողոքի, այն հետ վերցնելու,
բողոքի երկատելիության իրավունքի և դրանցից
բխող դատավարական հետևանքների առումով
պետք է հաշվի առնվի այն, թե ինչ տեսություն է
դրված մասնավոր մեղադրանքի գործերի
հիմքում և ըստ այդմ էլ ընդհանուր հակասականություններից խուսափելու նպատակաով
հետագայում պետք է օրենսդրական փոփոխություններ անելիս հաշվի առնվեն տեսության
գաղափարներից բխող այդ հետևությունները:
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Период трансформации китайско-турецких отношений и нейтрализация «уйгурского
вопроса» (конец XX века - начало XXI века)
Хачатрян А. Г.
Институт истории НАН РА (Ереван, Армения)

khachatryan.aleksandr@gmail.com
Аннотация: С конца 20-го века Китай продолжает укреплять свои позиции на международной арене и
поддерживать добрососедские отношения с другими странами. Установив дипломатические отношения с
Анкарой в 1971 году, Пекин стремился нейтрализовать прямое влияние Турции на «уйгурский вопрос».
В основе китайско-турецких отношений лежит не только множество проблем, но и общность интересов. С
этой точки зрения, Китай, за счет углубления экономического сотрудничества, пытается проводить политику
сближения с Турцией, в ответ ожидая от нее благоприятной позиции по «уйгурскому вопросу».
Ключевые слова: Китай, Турция, Синьцзян-Уйгурский автономный район, уйгуры, дипломатия, вопросы
безопасности, пантюркизм

The transformation period of Sino-Turkish Relations and the neutralization of the "Uyghur
Issue" (late 20th- early 21st century)
Khachatryan A. G.
Institute of History of NAS of RA (Yerevan, Armenia)
khachatryan.aleksandr@gmail.com
Abstract: Since the end of the 20th century, China has continued to strengthen its position in the international arena
and maintain good-neighborly relations with other countries. By establishing diplomatic relations with Ankara in 1971,
Beijing sought to neutralize Turkey's direct impact on the "Uyghur issue".
Sino-Turkish relations are based not only on disagreements but also on common interests. From this point of view,
China, through deepening economic cooperation, is trying to pursue a policy of rapprochement with Turkey in return
expecting a favorable position from it on the "Uyghur issue."
Keywords: China, Turkey, Xinjiang Uyghur Autonomous Region, uighurs, diplomacy, security issues, pan-Turkism

երկրներն
իրենց
ենթակառուցվածքներով
դառնում են միմյանց փոխկապակցված, իսկ
տարածաշրջանային խնդիրներն՝ ընդհանուր։
Նշված բաղադրիչներն ևս մեկ անգամ հաստատում են թեզն այն մասին, որ Սին-Ծիանգում
տեղի ունեցող գործընթացները և «ույղուրական
հարցը» չեն կարող դիտարկվել միայն որպես
ՉԺՀ ներպետական հարց։ Չինաստանի Ժողովրդական հանրապետության «բաց դռների»
քաղաքականության,
ԽՍՀՄ
փլուզման,
Կենտրոնական Ասիայի նոր անկախ պետությունների ի հայտ գալու և «Երեք չարիքների»
գործոնի առավել ակտիվ փուլ թևակոխելու
հանգամանքով պայմանավորված՝ 20-րդ դարի
վերջից ՉԺՀ ներքին քաղաքական օրակարգ է

20-րդ դարի վերջից Չինաստանն իր հարակից տարածաշրջանով տրանսֆորմացիոն շրջան
է ապրում։ Դրա վառ ապացույցը նոր անկախ
պետությունների, նոր դաշինքների, տնտեսական, քաղաքական միավորումների ի հայտ գալն
է և պետությունների միջև հարաբերությունների
վարման նոր ձևաչափի սահմանումը։ Ընդհանուր առմամբ 20-րդ դարի վերջից ասիական
տարածաշրջանում պետություններն իրենց
արտաքին հարաբերություններում սկսեցին
կարևորել ոչ միայն ներքին կայունությունն ու
անվտանգությունը, այլև հարևան երկրներում և
առհասարակ՝ տարածաշրջանում տեղի ունեցող
զարգացումները։ Այդ երևույթն արհեստածին չէ,
քանի
որ
գլոբալիզացիայի
արդյունքում
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կազմել կոմունիստական Չինաստանի դեմ
ուղղված պայքարի։ Ավելին, ունենալով պատմական, մշակութային և էթնիկ նմանություններ
ույղուրների հետ, Թուրքիան՝ բացահայտորեն
սատարել է «Արևելյան Թուրքեստանի» անկախ
պետականություն
ունենալու
գաղափարը։
Նորաստեղծ Չինաստանի կայացման պատմության ընթացքում և հատկապես 1955 թվականի
Մաո Ձեդունի` ՍՈՒԻՄ-ի ստեղծման նախաձեռնությունից հետո, մի շարք ույղուրներ դժգոր
մնացին նահանգում ընդունված որոշումներից։
Թեև ՉԺՀ իշխանությունները հետագա տարիներին ույղուրներին ինքնավարություն տրամադրեցին և ընդունեցին էթնիկ փոքրամասնություններին վերաբերող բազմաթիվ օրենքներ, այնուամենայնիվ «ույղուրական հարցը» մղվեց
երկրորդական պլան, որն էլ իր հերթին 1990ական
թվականներին
մարզում
ստեղծեց
պայթունավտանգ իրավիճակ։ Ելնելով վերոնշյալից, հնարավոր չէ անտեսել Թուրքիայի
կողմից ույղուրներին աջակցելու դրսևորումներից մեկի՝ քաղաքական ապաստան տրամադրելու հանգամանքը։ Սին-Ծիանգից գաղթած
ույղուրներին Թուրքիայի հանրապետությունը
ընդունում էր որպես եղբայրական ժողովրդի
ներկայացուցիչների և սատար կանգնում նրանց
գործունեությանը թե Թուրքիայի սահմաններում, և թե դրանցից դուրս։ Այստեղ անհրաժեշտ է նշել դեռևս Ստամբուլում «Արևելյան
Թուրքեստանի փախստականների ասոցացիայի» և «Դոգու Թուրքիստան ին սեսի»
ամսագրի ստեղծման մասին [2], որոնց գործունեությունն ուղղված էր ոչ միայն ՉԺՀ
իշխանությունների դեմ, այլև՝ խրախուսվում էր
Թուրքիայի կողմից։
20-րդ դարի կեսից Թուրքիայի ակնհայտ
հակաչինական քաղաքականության արդյունքում, հաջողությամբ Թուրքիա գաղթած Յուսուֆ Ալպտեկինը լայնածավալ գործողություններ է սկսում իրականացնել ի օգուտ ՍինԾիանգի անկախացման։ Բնակություն հաստատելով Թուրքիայում, հետագայում նրա որդի
Էրկին Ալկպտեկինը դառնում է Չինաստանի
իշխանությունների
կողմից
ահաբեկչական
կազմակերպության
շարքին
դասվող՝
Համաշխարհային
ույղուրական
կոնգրեսի
(ՀՈՒԿ) նախագան [8]։ Թուրք-չինական հարաբերությունների հիմքում ընկած են տնտեսական
շահեր, որոնք պարբերաբար զուգորդվում են
երկկողմանի
քաղաքական
զսպվածության
պահպանման միտում ունեցող քայլերով։
Հայտնի է, որ 1995 թվականին Ստամբուլի
«Սուլթան Ահմեդ» այգու հատվածներից մեկը
քաղաքապետը
անվանակոչել
էր
հենց
Ալպտեկինի անունով՝ ի հիշատակ «Արևելյան
Թուրքեստանում» անկախության համար նահատակված ույղուրների [16]։

մտնում «Սին-Ծիանգի մարտահրավերը»։ Այս
կոնտեքստում հնարավոր չէ անտեսել ույղուրների հետ անմիջական էթնիկ, կրոնական, մշակութային կապ ունեցող և նույն արժեհամակարգը կրող թուրքերի և Թուրքիայի հանրապետության
դերը՝
տարածաշրջանում
և
ՍՈԻԻՄ-ում շարունական բնույթ ունեցող
տարաբնույթ փոփոխություններում։
Թուրք-չինական հարաբերությունների բազմաշերտության փաստն ակնհայտ է, սակայն
դրանք հնարավոր չէ բնութագրել որպես կայուն
կամ բարեկամական։ Միանշանակորեն այդ
հարաբերություններում կարող ենք գտնել
ույղուրական
գործոնով
պայմանավորված
երկկողմանի քայլեր, որոնք հիմնավորվում են
աշխարհաքաղաքական տեսլականի սկզբունքային տարբերություններով։ Ընդ որում պետք է
հաշվի առնել այն փաստը, որ Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմից հետո հաստատված միջազգային հարաբերությունների
համակարգը փոխվում է՝ դառնալով բազմաբևեռ
և ավելի ճկուն։ Այս կոնտեքստում նախևառաջ
անհրաժեշտ է պարզել, թե որն է թուրք-չինական
հարաբերութուններում
այդ
«ույղուրական
բաղադրիչը» և ինչ ազդեցություն է թողել այն
նշված պետությունների վրա՝ դիվանագիտական
հարաբերություններ հաստատելուց ի վեր։
Թուրք-չինական
հարաբերությունների
գծային պատկերը լի է բարձունքներով և անդունդներով, ինչն էլ խոսում է այդ երկկողմանի
հարաբերությունների տատանողական բնույթի
մասին։ Ինչպես մի շարք կազմակերպություններ
և պետություններ, Թուրքիայի հանրապետությունը ճանաչել է Չինաստանի Ժողովրդական
հանրապետությունը
վերջինիս
հռչակումից
քսաներկու տարի անց՝ 1971 թվականի օգոստոսի 5-ին [22]։ Դա նշանակում է, որ «ույղուրական հարցը» կարող էր պաշտոնապես
դառնալ երկկողմանի հարաբերությունների
օրակարգային հարց միմիայն 1970-ական
թվականների վերջից։ Մինչև դիվանագիտական
հարաբերություններ հաստատելը, Թուրքիան՝
լինելով ՆԱՏՈ-ի անդամ և ԱՄՆ աջակիցը,
սատարում էր Չինաստանի հանրապետությանը` չճանաչելով և դեմ քվեարկելով ՉԺՀ
ՄԱԿ-ին անդամակցելու բանաձևերին։ Դրան
կարելի է ավելացնել Կորեական պատերազմում
Թուրքիայի հակակոմունիստական դիրքորոշումը, Հարավային Կորեային սատարելու
փաստն ու Չինաստանի հանրապետության՝
որպես Չինաստանի միակ լեգիտիմ մարմին
ճանաչելու հանգամանքը [23]։ Այդ գործոնների
ամբողջությունը վկայում է այն մասին, որ
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո
երկու պետությունները ունեցել են գաղափարական և հեռանկարային տարբեր տեսլականներ, իսկ «ույղուրական հարցը» մասն է
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21-րդ դարի սկզբից Անկարան փորձում է վարել
հավասարակշռված քաղաքականություն՝ հարաբերականորեն տնտեսական և քաղաքական
կախում ունենալով Չինաստանի Ժողովրդական
հանրապետությունից [12]։
Թուրքական գործոնը միանշանակ կարևորվում է ՉԺՀ արտաքին քաղաքականության
ոլորտում՝ պայմանավորված մի քանի հանգամանքներով։
ԽՍՀՄ
փլուզումից
հետո
Կենտրոնական Ասիայում իրենց ազդեցությունն
են փորձում տարածել ինչպես Չինաստանն ու
ՌԴ-ն, այնպես էլ Թուրքիայի հանրապետությունը։ Եթե ՉԺՀ դեպքում Կենտրոնական
Ասիան հանդիսանում է Սին-Ծիանգի «կայունության
բարձիկը»,
անվտանգության
երաշխիքի, էներգետիկ ռեսուրսների օրրանը և
չինական
տարածաշրջանային
ծրագրերի
ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներից մեկը, ապա Թուրքիան՝ տնտեսական
հետաքրքություններ ունենալուց բացի, ունի
աշխարհաքաղաքական իր ուրույն պլանը
իրագործելու նպատակ։ Պատմության ընթացքում թուրքալեզու ժողովուրդներին միավորելու
և
միասնական
պետություն
ստեղծելու
Թուրքիայի այդ գաղափարն ու նկրտումները
պատմությանը հայտնի են որպես «պանթուրքիզմի» գաղափարախոսության բաղադրիչներ [19], որոնք ուղղակիորեն առնչվում են
տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական
գործընթացներում ներգրավված մի շարք
ակտորներին։
ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Կենտորանական
Ասիայում նոր պետությունների առաջացմանը
զուգահեռ, Թուրքիան իր արտաքին քաղաքականությունում էլ ավելի խորացրեց «Մեծ
Թուրան» ստեղծելու գաղափարախոսության
կիրառելիությունը։ Թուրքիայի հանրապետության ամբիցիաները պայմանավորված են Եվրասիա մայրցամաքում և հյուսիսային Աֆրիկայում իր ազդեցությունը տարածելու գործոններով, որոնց էլ ծառայում է պանթուրքիզմի
գործիքը։ Այն նպատակ ունի միավորել թուրքալեզու ժողովուրդներին և դառնալ հզոր
աշխարհաքաղաքական կենտրոն` Ադրիատիկ
ծովից մինչև Սին-Ծիանգ [3]։ Եթե վերլուծենք
պանթուրքիզմի գաղափարախոսության հիմնական ասպեկտներն ու պանթուրքիստական
աշխարհագրական քարտեզը [20], ապա կարող
ենք գալ այն եզրահանգման, որ այն լուրջ
սպառնալիք է ներկայացնում, ոչ միայն Հայաստանի, ՌԴ-ի, Բուլղարիայի, Հունաստանի, այլև՝
Չինաստանի համար։ Ուստի այդ տեսանկյունից,
Չինաստանին անհրաժեշտ էր թուլացնել,
չեզոքացնել Կենտրոնական Ասիայում թուրքական գործոնը և ունենալ «չինակենտրոն»
հարևաններ։ «Չինակենտրոն» եզրույթի հիմքում
ընկած են Չինաստանի կողմից իրականացվող

Թուրք-չինական
հարաբերություններում
ույղուրական բաղադրիչի առկայությունն ույղուրների՝ Թուրքիայի հետ ոչ միայն պատմական, մշակութային և էթնիկ նմանությունների
արդյունք է, այլև երկկողմանի հարաբերություններում շահերի բախման և տարածաշրջանային
մրցակցության հետևանք։ ՉԺՀ հետ պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ
հաստատելուց ի վեր, «ույղուրական հարցը»
վերածվել է թուրք-չինական «սիրախաղի», որի
հիմքում առաջնայնորեն ընկած են քաղաքական
և տնտեսական շահերը։ Թուրք-չինական
հարաբերություններում որպես «ույղուրական
հարցի» համարժեք կարող ենք վերցնել
«քրդական հարցը», որի շուրջ Պեկինը ունի
հստակ դիրքորոշում։ Պաշտոնական ՉԺՀ-ն՝
Սին-Ծիանգում առաջնորդվելով «ույղուրական
հարցի» չեզոքացման տրամաբանությամբ, չի
կարող սատարել անջատողականությունն ու
ահաբեկչական դրսևորումները Սիրիայում,
Թուրքիայում և Իրաքում [21]։ Դա նշանակում է,
որ Չինաստանի իշխանությունները Անկարայի
կողմից «ույղուրական հարցում» ակնկալում են
նույնատիպ դիրքորոշում, որը միանշանակ
դրական կանդրադառնա երկու պետությունների
քաղաքական երկխոսության վրա։
Ույղուրական
անջատողականության
խնդիրը Պեկինի ներքին և արտաքին քաղաքականությունների առաջնահերթություններից
մեկը դարձավ 1990-ական թվականներից։
Չնայած Անկարայի հետ դիվանագիտական
հարաբերություններ հաստատելու փաստին, 20րդ դարի 1970-1990-ական թվականներին
Պեկինը դեռևս ի վիճակի չէր միջազգային
ասպարեզում
գեոքաղաքական
որոշումներ
կայացնել կամ մասնակցել դրանց «քարտեզագրմանը»։ Պատճառների հիմքերն օբյեկտիվորեն
ընկած էին Չինաստանի ներքին անկայունության, քաղաքական փոփոխությունների,
տնտեսական աճի բացակայության և միջազգային
հարաբերություններում
առաջնահերթ
որոշումներ չկայացնելու հանգամանքներով։
Դեն Սիաոպինյան բարեփոխումների արդյունքն
ոչ միայն երկրաչափական պրոգրեսիայով աճող
տնտեսությունն էր, այլև՝ Չինաստանի տարածաշրջանային, իսկ ավելի ուշ՝ աշխարհաքաղաքական
հարցերին
մասնակցելու
և
որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը։
Ընդ որում, ներկայիս միջազգային հարաբերությունների համակարգում այդ «հնարավորությունը»
հավասարվում
է
«թելադրելու»
սկզբունքին և ամրագրվում տնտեսական
պոտենցիալի կարողությամբ։ Դա է պատճառը,
որ եթե մինչև 20-րդ դարի վերջին տասնամյակը
Թուրքիան
ակնհայտորեն
աջակցում
էր
ույղուրների անջատողականությունն ու անկախ
պետականություն ստեղծելու գաղափարը, ապա
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ներգրավվածությունը։ 1990-ական թվականների
վերջին «ույղուրական հարցում» ՉԺՀ համար
բեկումնային փոփոխությունների առաջնային
փուլը կապված էր ոչ թե տնտեսական, այլ
անվտանգային հարցերի համատեղ լուծման
հետ։ Թուրքիան թուլացնելով «ույղուրական
հարցում» իր կոշտ և միակողմանի դիրքորոշումը, ցանկություն հայտնեց դառնալ չինթուրքական, չին-ույղուրական և Կենտրոնական
Ասիայի երկրների հետ հարաբերությունների
վարման «երկխոսության կամուրջը» [15]։
2000 թվականի ապրիլին ՉԺՀ նախագահ
Ծիանգ Ձըմինի այցը Թուրքիա համարվեց
պատմական, իսկ Թուրքիայի նախագահը
տրամադրված էր Պեկինի հետ տնտեսական
հարաբերությունների նոր էտապ սկսել [17]։
«Ույղուրական հարցում» չինական կողմին
անհրաժեշտ էր ձեռք բերել Թուրքիայի չեզոքության պահպանման պայմանավորվածություն։ Այդ տեսանկյունից առաջին դե յուրե
քայլերից մեկը համարվեց 2000 թվականների
սկզբին երկու երկրների միջև ստորագրված՝
«Միջազգային հանցագործությունների դեմ
պայքարի» վերաբերյալ համաձայնագիրը, որն
ըստ էության անվտանգության ոլորտում համագործակցության պայմանագիր էր [18]։ 20-րդ
դարի
վերջում
թուրք-չինական
հարաբերությունների լարվածությունը, ՍՈՒԻՄ-ում
հասունացող անջատողական տրամադրությունները, Թուրքիայի քաղաքական օրակարգում
փոփոխություններն ու ՉԺՀ տնտեսական
հրաշքի արդյունքները ստիպեցին երկու կողմերին գնալ երկխոսության և պայմանավորվածություններ ձեռք բերել մի շարք ոլորտներում։ Դրա վառ ապացույցն է, 2000 թվականի
Ծիանգ Ձըմինի Թուրքիա պաշտոնական այցից
հետո,
բարձր
մակարդակի
երկկողմանի
փոխայցելությունների մեկնարկը և դրանց արդյունքում տնտեսական ցուցանիշների բարելավվումը [28]։ Տնտեսական գործոնը Չինաստանի համար ունի զսպողական նշանակություն,
որն էլ իր հերթին դրական է անդրադառնում
Սին-Ծիանգի և առհասարակ «ույղուրական
հարցի» վրա՝ թե ՉԺՀ ներսում և թե արտաքին
աշխարհում։ Այսպես, եթե դիվանագիտական
հարաբերություններ հաստատելուց 30 տարի
հետո՝
2001
թվականին,
Թուրքիայի
և
Չինաստանի միջև առևտրաշըրջանառույթունը
կազմում էր ընդամենը 900 մլն ԱՄՆ դոլլար,
ապա 2008 թվականի տվյալներով՝ այն հասնում
էր 12 մլրդ ԱՄՆ դոլլարի [5]։
Երկրաչափական
պրոգրեսիայով
աճող
ֆինանսա-տնտեսական ցուցանիշներին զուգահեռ, թուրք-չինական հարաբերությունները
պարբերաբար ստուգարք են հանձնում «ույղուրական թեստի» միջոցով, որի արդյունքներն
էականորեն անդրադառնում են «ույղուրական

փաթեթային ներդրումները, աջակցություններն
ու քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության պահպանմանը ուղղված միավորումների
ստեղծման
նախաձեռնությունները։
Վերոնշյալից կարող ենք պնդել, որ ՍՈՒԻՄ-ում
հաջողությամբ կիրառված տնտեսական բարեփոխումների և ինտեգրման փորձը, Չինաստանը փորձում է կիրառել Թուրքիայի հանդեպ։
Դա երևում է 1990-2000 թվականների
պաշտոնական Թուրքիայի՝ ույղուրների անջատողականության ու անկախության հարցում
հակաչինական դիրքորոշումից, որը 21-դարի
նախաշեմին տրանսֆորմացվեց և ընդունեց
ավելի չեզոք դիրք՝ թույլ տալով Չինաստանի հետ
տնտեսական կապերի խորացումը։ «1990-ական
թվականների
վերջում
թուրք-չինական
հարաբերություններում տեղի ունեցած այդ
շրջադարձի հիմքում ընկած էին ՉԺՀ տնտեսական աճի բարձր տեմպերը, մեծ ներքին
սպառման շուկա ունենալու հանգամանքը և այն
զինատեսակների ու հրթիռային համակարգերի
արտադրությունը, որոնք Թուրքիան ի վիճակի
չէր գնել արևմտյան երկրներից» [12]։ Ավելորդ չէ
նշել, որ «ույղուրական հարցում» հարաբերությունների կարգավորման առաջին քայլերը
նկատվեցին 1998 թվականին, երբ Թուրքիայի
իշխանությունները սահմանափակեցին ույղուրական
անջատողական
խմբավորումների
գործունեությունը Թուրքիայում, արգելեցին
«Արևելյան Թուրքեստանի» դրոշը երկրում, իսկ
մեկ տարի անց՝ Թուրքիայի հանրապետության
վարչապետ Բյուլենթ Էջևիթի թուրք-չինական
հարաբերություններում «ույղուրական հարցի»
վերացման մասին հայտարարությանը հետևեց
ԱԹԱԿ-ի տաս անդամների ձերբակալությունը
[12]։
Չնայած
գործադիր
իշխանության
ղեկավարի այդ հայտարարությանը, 21-րդ
դարում ույղուրական գործոնը շարունակում է
էական դեր խաղալ թուրք-չինական հարաբերությունների օրակարգում։
Թուրք-չինական
հարաբերություններում
«ույղուրական հարցի» առկայությունը թույլ է
տալիս Թուրքիային որոշակի առումով դիվիդենտներ շահել Չինաստանի կողմից վարվող
տնտեսական քաղաքականությունից։ 20-րդ
դարի վերջից Պեկինը նախընտրեց ՍինԾիանգում իրականացնել տնտեսական բարեփոխումներ և այդպիսով թուլացնել օտարերկրյա ներգործությունը ՍՈԻԻՄ-ում, չեզոքացնել անջատողական տրամադրություններն
ու կարգավորել իսլամադավան ժողովուրդների
հետ ունեցած հարաբերությունները։ Թուրք և
ույղուր ժողովուրդների կապը հաշվի առնելով,
Չինաստանը
ձգտում
է
ավելի
սերտ
հարաբերություններ ունենալ Թուրքիայի հետ՝
հիմնական օրակարգային թեմա դարձնելով
պետությունների միջև առկա տնտեսական
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կան է, որ կողմերը դիվանագիտական ուղիղ
խողովակներում աջակցում են, իսկ ներքին
հայտարարությունների միջոցով հակազդում
միմյանց։ Այսպես, 2009 թվականի հուլիսի 13-ին
երկու երկրների ԱԳՆ ղեկավարների՝ Յանգ
Ծիեչիի և Ահմետ Դավութողլուի միջև տեղի
ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ, կողմերն
ընդգծում են թուրք-չինական հարաբերությունների կարևորությունն ու միացյալ ուժերով իրավիճակից դուրս գալու պատրաստակամությունը
[11]։ Ուրումչիում կատարվածն, որն ույղուր և
հան 184 ներկայացուցչի մահվան պատճառ
դարձավ, Յանգը դիտարկում է որպես «Երեք
ուժերի» կողմից իրականացված ակտ, որին ի
պատասխան Թուրքիայի ԱԳՆ ղեկավարը
ընդգծում, որ Թուրքիան հարգում է ՉԺՀ
ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, չի խառնվի Չինաստանի
ներքին գործերին և թույլ չի տա ոչ մեկին վերոնշյալ սկզբունքների դեմ սաբոտաժ իրականացնել [11]։ Այնուամենայնիվ, ՍՈՒԻՄ-ում
լարվածության ավելացումը չէր բխում Չինաստանի շահերից, իսկ դրան գումարվում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի
կոշտ հայտարարությունը, որում նա մեղադրում
է Պեկինին՝ ույղուրների նկատմամբ «ցեղասպանություն» իրագործելու մեջ [26]։ 1998
թվականից ի վեր առաջին անգամ սինո-թուրքական հարաբերություններում ստեղծվեց «սառը
պատերազմի» բաղադրիչներով հարուստ իրավիճակ։
Պեկինի
կողմից
ահաբեկչական
կազմակերպություն
ճանաչված
ՀՈՒԿ-ի
նախագահ Րեբիա Կադեերը, ով Թուրքիայի
իշխանությունների կողմից 2006 և 2007
թվականներին մերժվել էր մուտքի վիզայի
թույլտվությունից, ըստ 2009 թվականի հուլիսի
9-ին Թուրքիայի վարչապետի կողմից հնչեցված
հայտարարության՝ կրկին հայտ ներկայացնելու
դեպքում կկարողանար երաշխավորվել մուտքի
արտոնագրով [27]։ Պեկինը չշտապեց պատասխանել Էրդողանի հայտարարություններին,
քանի որ Թուրքիայի իշխանությունների կոշտ
արձագանքը՝ ներառյալ Թուրքիայում չինական
ապրանքների բոյկոտը, կապված էին միմիայն
ներքին իշխանությունը պահելու և հասարակության դժգոհությունները թուլացնելու հետ [12]։
Ույղուրական գործոնը միանշանակորեն
լրջագույն նշանակություն ունի Չինաստանի
արտաքին քաղաքականությնում և մեծ ուշադրության է արժանանում միջազգային հանրության կողմից։ Չինաստանը գիտակցելով դրա
կարևորությունը, փորձում է անվտանգության
ոլորտում պայմանավորվածություններ ձեռք
բերելով և հնարավոր «թշնամու» հետ խորը
բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելով՝ չեզոքացնել ածանցյալ ռիսկերն ու
վտանգները։ Տնտեսական բաղադրիչի օգնու-

հարցի»
միջազգայնացման
վրա։
Բացի
Թուրքիայում գործող ույղուրական կազմակերպությունների գործունեությունից, որոնց
անդրադարձել ենք հետազոտության երկրորդ
գլխում, Թուրքիան համարվում է ույղուր փախստականների կարևորագույն կենտրոններից
մեկը։ Թուրքիայում կենտրոնացած ույղուրական
սփյուռքը ներկայացնում է ՍՈՒԻՄ-ում ապրող
ույղուրների համապարփակ պատկերը և
ավելորդ չէ նշել, որ թուրքական իշխանությունների կողմից ոչ պաշտոնապես, սակայն աջակցություն է տրամադրվում ույղուր փախստականներին։
Ավելին,
այդ
աջակցությունն
արտահայտվում է նաև ույղուր ներկայացուցիչներին թուրքական անձնագրեր տրամադրելով և
հնարավորություն տալով նրանց՝ գաղթել
ՍՈՒԻՄ-ից դեպի հարևան երկրներ և Թուրքիա
[24]։ Բնականաբար Պեկինին չէր կարող
գոհացնել նշված երևույթը, ուստի 21-րդ դարի
սկզբին, բացի երկկողմ համագործակցությունից,
2013 թվականին ՉԺՀ-ը հետամուտ եղավ
ներգրավել
Թուրքիայի
հանրապետութանը
ՇՀԿ-ի գործունեությանը՝ հաստատելով վերջինիս
ՇՀԿ
երկխոսության
գործընկերոջ
կարգավիճակը [7]։ Նշված քայլն ամիջականորեն
կապված էր ույղուրական գործոնի և տարածաշրջանում
անվտանգության
երաշխիքներն
ամրապնդելու հետ։ Այնուամենայնիվ, 2000ական թվականների թուրք-չինական հարաբերություններում տեղի ունեցած բեկումնային
փոփոխություններից
հետո,
«ույղուրական
հարցը» նոր փուլ թևակոխեց՝ պայմանավորված
Ուրումչիում 2009 թվականի հուլիսի 5-ին սկիզբ
առած և մի քանի օր տևած քաղաքացիական
անհնազանդություններով ու բողոքի ակցիաներով։ Ինչպես արդեն նշել էինք, պաշտոնական
Պեկինը տեղի ունեցածն որակեց ահաբեկչության դրսևորումներ, անմիջապես մեղադրեց
ՀՈՒԿ-ին, նրա ղեկավար Րեբիա Կադեերին և
ույղուրական
անջատողական
ուժերին՝
պետական անվտանգությանն ու ներքին
կայունությանը
սպառնացող
հրահրված
գործունեություն ծավալելու մեջ [9]։ Թեև այդ
դեպքերից մեկ ամիս առաջ տեղի էր ունեցել
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի և թվով
120 թուրքական խոշոր ձեռնարկությունների
ներկայացուցիչների պատվիրակության այցը
Չինաստան, Ուրումչիում տեղի ունեցած
անհնազանդությունները բացասական ազդեցին
երկրների երկկողմ հարաբերությունների վրա
[14]։ Ընդ որում Աբդուլլահ Գյուլը Թուրքիայի
հանրապետության առաջին նախագահն էր, որը
1996 թվականից ի վեր առաջին այցն էր
կատարում Չինաստան և իր վեցօրյա պաշտոնական օրակարգում հասցրել էր մեկնել ՍինԾիանգ՝ Ուրումչի [25]։ Ուրումչիում տեղի
ունեցած դեպքերի համատեքստում հատկանշա-
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թյամբ ՍՈՒԻՄ-ում հաջողության հասած չինական մոդելն առաջնային դիրք է գրավում նաև
սինո-թուրքական
հարաբերություններում։
Ներկայիս իրավիճակում ույղուրական գործոնը
պարբերաբար կարող է վտանգել թուրքչինական երկկողմանի հարաբերությունները,
սակայն
21-րդ
դարում
պետությունների
շուկայական
հարաբերությունների
գերադասելիության գործոնով պայմանավորված՝
խզումները կկրեն ժամանակավոր բնույթ։
Վերոնշյալ թեզն ապացուցվում է նույնիսկ
«Հուլիսյան դեպքերից» մեկ տարի անց՝ 2010
թվականի հունվարի 9-ին, Չինաստանի և
Թուրքիայի միջև 38 պայմանագրերի ստորագրումով, ըստ որի չինական խոշոր ներդրումային փաթեթի ընդհանուր արժեքը կազմել էր
1.05 մլրդ ԱՄՆ դոլլար [10]։ Դրանից զատ, 2012
թվականից, Պեկինի վերահսկողության ներքո,
թուրքական կապիտալի ներհոսք նկատվեց ՍինԾիանգում, իսկ 2015 թվականի հուլիսին՝ ՉԺՀ և
Թուրքիայի հանրապետության նախագահները
համաձայնության եկան «չթույլատրել ոչ մի ուժի
օգտագործել Թուրքիայի տարածքն ընդդեմ
Չինաստանի ազգային անվտանգության և
շահերի» [13]:
Չին-թուրքական ռազմավարական համագործակցությունը չսահմանափակվեց քաղաքական և տնտեսական ոլորտներով, այլ տեղափոխվեց նաև ռազմական ոլորտ: «2010 թվականի աշնանը Թուրքիան իր պատմության մեջ
առաջին անգամ ՉԺՀ-ի հետ համատեղ
զորավարժություններ անցկացրեց «Անատոլիական արծիվ 2010» ռազմաօդային ամենամյա
ուսումնավարժանքների շրջանակներում, որոնք
ավանդաբար վարում էր ԱՄՆ-ի և Իսրայելի
հետ» [1]։
Վերոնշյալից կարող ենք գալ այն եզրահանգման, որ չինական վիշապի տնտեսական գործիքի
կիրառելիությունը միանշանակ արդյունավետ է
և կարող է ստեղծել շահավետ պայմաններ ոչ
միայն երկկողմ, այլև տարածաշրջանային
ակտորների միջև հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Ույղուրների անջատողական
տրամադրությունները վերահսկելու, ՍՈՒԻՄում ներքին կայունություն ապահովելու և
միջազգային հանրության հետ համագործակցելու չինական մոդելի կիրառման արդյունքում,
Թուրքիայի և Չինաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը 2011 թվականին հասնում էր
18,74 մլրդ ԱՄՆ դոլլարի [4], իսկ 2019
թվականին՝ 23,63 մլրդ ԱՄՆ դոլլար [6]։
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Ведомость об угнетенном положении западных армян и о насилии и бесчинствах,
которым они подвергались в Османской империи
Гиносян Н. Л.
ЕГУ, Кафедра тюркологии, к.,и.,н., доцент
Институт истории НАН РА (Ереван, Армения)
naira.ginosyan@ysu.am
Аннотация: При поддержке османских властей, курдские аширеты, черкесы, другие мусульманские элементы
заселяли армянские районы и насильственно лишали армян собственных земель. Действовавшие законы
шариата не давали армянам гарантий безопасности личности и неприкосновенности имущества. Они были
лишены права свидетельствовать в суде, носить оружие, что делало их совершенно беззащитными,
религиозные преследования и насильственная исламизация сопровождали их в течение всей жизни.
В данной публикации приводится письмо викария церкви святого Карапета в Муше Вардана Акопяна,
адресованное британскому послу в Багеше (Битлис), о бесчинствах, которые творились в вилайетах, заселенных
армянами, о всевозможных незаконных налогах, взимаемых с населения, о рабском положении земледельцев, о
беззакониях, имевших место в судебной сфере. Он обращается к европейским державам с просьбой взять их
под свою защиту и провести необходимые реформы.
Ключевые слова: Западные армяне, Османская империя, беззакония, мусульманские элементы, насильственная исламизация, налогообложение, резня.

Notice about the deprecated situation of western Armenians, about violence and depredations
which they were exposed to in the Ottoman empire
Ginosyan N. L.
YSU, Faculty of Oriental Studies,
Institute of history of NAS RA (Yerevan, Armenia)
naira.ginosyan@ysu.am
Abstract: With the support of the Ottoman authorities, Kurdish Ashyrets, Circassians, and other Muslim
representatives, settled in the Armenian regions and forcibly deprived the Armenians of their own lands. The existing
Sharia laws did not give the Armenians any guarantees of personal security and inviolability of their own property.
They were deprived of the right to testify in court, to carry weapons, which made them completely defenseless,
religious persecution and violent Islamization accompanied them throughout their lives.
This publication contains a letter from the vicar of the church of St. Karapet in Mush, Vardan Hakobyan, addressed to
the British ambassador in Baghesh (Bitlis), about the lawlessness and atrocities that occurred in vilayets settled by
Armenians, about all kinds of illegal taxes levied from the population, about the slave position of farmers and about the
illegality that took place in the judicial sphere. He calls on the European powers to take them under their protection and
carry out the necessary reforms.
Keywords: Western Armenians, Ottoman Empire, illegality, Muslim elements, forcible islamization, taxation,
massacre.

պատմաբանների այն հայտարարությունները,
թե «Թուրքերը ոչ մի ժամանակ որևէ ազգի
նկատմամբ բռնություն չեն գործադրել: Ոչ մի
ժամանակ թուրք տիրակալները հպատակ
ազգերին չեն պարտադրել իրենց կրոնը», կամ

Օսմանյան կայսրությունը XX դարի սկըզբին
հետամնաց,
բռնապետական,
կայսրության
տարբեր
ազգերի
մասսայական
ջարդեր
կազմակերպող երկիր էր: Բոլորովին իրականությանը
չի
համապատասխանում
թուրք
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իբր թանզիմաթի շրջանում «Կյանքը Օսմանյան
կայսրությունում բարելավված էր: Հատկապես
փոփոխություն էր նկատվում օրենքի և
ընդհանուր
ապահովության
ասպարեզում:
Ունեցվածքի կամայական բռնագրավումները,
դատարաններում բռնի կերպով խոստովանեցնելու համար կիրառված տանջանքներն անցյալի
գիրկն էին գնացել: Քրիստոնյաները օրենքի
առջև
արդեն
իրավահավասար
էին
մահմեդականների հետ և նրանց վկայությունները ընդունվում էին որոշ դատարաններում» [1,
էջ 65]: Սակայն պատմական աղբյուրները և
ժամանակակիցների վկայությունները հակառակն են ապացուցում: Հայերը մշտապես
ենթարկվում էին բռնությունների ու հարստահարությունների: «Թուրքաց մոլեռանդութիւնը և
աններողութիւնն այնչափ է, որ կրնան հայ մը
ձիէն վար առնել, շուկայի և փողոցներու մէջ
անտեղի պատճառով մը, կամ, ի՞նչ պէտք է
պատճառ. Մի՞թէ հայ լինելը բաւական պատճառ
չէ՞, կը քաշեն, կը գանակոծեն: Եթե թուրք մը բան
գնած է հայէ մը, իրաւունք չունի հայն ստակ
պահանջելու, եթէ վճարէ թուրքն՝ շնորհ մէ, եթէ
ոչ՝ իւր իրաւունքն է» [2, էջ 162-163]: Թուրքերի
կիրառած դաժանությունը պատահական չէր, այլ
հատուկ և տևական: Նրանց իրավական
համակարգը իր էությամբ անարդար էր
քրիստոնյա
հպատակների
հանդեպ:
Մահմեդականը կարող էր առևանգել, թալանել,
սպանել քրիստոնյային և մնալ անպատիժ:
Քրիստոնյաների և մահմեդակաների միջև եղած
կրոնական
խտրականությունը
գնալով
խորացավ և բացահայտորեն դարձավ Օսմանյան կայսրության վարած քաղաքականության
հենքը: Քրդերից կազմված «համիդիե» անկանոն
զորագնդերը, քաղաքային ու զինվորական
իշխանությունների հրահանգներով հարձակվում
էին գյուղերի վրա՝ այրում, հալածում ու
կոտորում հայ բնակչությանը [3, էջ 7]: Գյուղ
մտած քրդական խմբերը և այլ մահմեդական
տարրերը վերցնում էին ինչ որ ցանկանային,
ոմանք էլ օրենքից դուրս հարկեր հավաքում
բնակչությունից: Հարկահավաքները նշանակածից ավելի ոչխարի հարկ և աշար1 էին գանձում:
Գավառների ծանր վիճակի մասին բողոքագրեր
էին գրվում պատրիարքարան, օտարերկրյա
դեսպաններին,
հյուպատոսությունների
ներկայացուցիչներին: Ստորև հրապարակում
ենք Կինճի (Կինճ- գավառ Արևմտյան
Հայաստանում, Բիթլիսի նահանգում) [4, էջ 140]
առաջնորդական տեղապահ և Մուշի Ս.
Կարապետ եկեղեցու վանահայրական փոխանորդ Վարդան Վարդապետ Հակոբյանի կազմած
տեղեկագրերը
Օսմանյան
կայսրությունում
հայերի
հարկման,
հարստահարման
և

կրոնափոխության վերաբերյալ: Այս տեղեկագրերը հասցեագրված են Բաղեշում գտնվող Մեծ
Բրիտանիայի հյուպատոսին: Այդ ժամանակ Ա.
Սաֆրաստյանն
աշխատել
է
Բաղեշի
բրիտանական
հյուպատոսարանում
որպես
թարգմանիչ:
Այս տեղեկագրում թվարկվում են հարստահարության այն ձևերը և միջոցները, որոնց
ենթարկվում էր հայ բնակչությունը՝ հողային
կալվածքների գրավումը, երկրագործի ստըրկացած վիճակը, գյուղի աղային կամ քուրդ բեյին
պարտավորված
ծառայելը,
հարկերի
տեսակները, զեղծ հարկահավաքները, այն
անօրինականությունները, որոնք կատարվում
էին հարկերի նշանակման և գանձման ընթացքում, զեղծումներ կիրառված կառավարական
պաշտոնյաների կողմից, երեխաների և կանանց
առևանգում և բռնաբարում, բռնի մահմեդականացում: Նկարագրվում է բանտերի
վիճակը, այն տանջանքները, որոնց ենթարկվում
էին հայերը [5, էջ 7 շրջ.]: Այս ամենը սքողելու
նպատակով կեղծ հանրագրություններ էին
պատրաստում և բռնի կերպով ստիպում
պաշտոնական մարմիններին ներկայացնել ուր
որ պետք է և հրատարակել, թե «Երկիրը խաղաղ
և անդորր է» [5 ]:
Տեղեկագրի մեջ խնդրում են, որ անհրաժեշտ
բարեփոխումներ կատարվեն հարկման մեջ,
վերանան տասնորդական և զինվորական
տուրքերը (վերջինի փոխարեն միլիցիայի
հաստատում), զինաթափ արվեն ոչ զինվորական
իսլամ
տարրերը,
մանավանդ՝
քուրդ
աշիրեթները2, հայերից գրավված հողերի վերադարձ, բարեփոխումներ դատական ոլորտում,
եվրոպական պետությունների հսկողություն
հայաբնակ գավառներում և այլն [5, էջ 11 շրջ.]:
Սրա հետ մեկտեղ պետք է նշել, որ հայերը
փորձում էին լուծել այս հարցերը Օսմանյան
կայսրության շրջանակներում, երբեէ չի դրվել
հարց նրանից անջատվելու կամ առանձին
անկախ պետություն ստեղծելու մասին [5]:
Նրանք բարեփոխումներ ու բարեկարգումներ
էին պահանջում, անձի անվտանգություն,
իրավունքի և ունեցվածքի անձեռնըմխելիություն: Սակայն գործող օրենքները և
շարիաթի նորմերը չէին կարող ապահովել
հայերին նման երաշխիքներով:
Սույն փաստաթուղթը հայտնաբերել ենք
Հայաստանի ազգային արխիվում (ֆ. 412, ց. 1, գ.
1857): Կատարել ենք ուղղագրական և կետադրական որոշ շտկումներ: Անձնանուններն ու
տեղանունները դարձրել ենք մեծատառ, իսկ
դրանց մի մասը՝ միատեսակ: Անտեսել ենք
ապաթարցի նշանը:

1

2

Աշար (թրք. âşar)-տասնորդական տուրք:

40

Աշիրեթ (թրք. aşiret)-քոչվոր ցեղ:
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տոկոս առ տոկոս կանցնեն թուրքերուն կամ
քիւրտ աղաներուն ձեռքը, որոնք մէկ մէկ
ապարանք (քէօշք) շինելով գիւղերուն մէջ
տիրացած են անոնց հողերուն:
Այսպէս հայ գիւղացին պարտքի տակ
ընկճուած - պարտքեր որոնցմէ չազատեր – կը
զրկուի իր հողերէն, զորս կը գրաուեն իր
անողորմ պահանջատէրեր:
2. Երկրագործին վիճակը
Գիւղացին տնտեսական այս աննպաստ
պայմաններում մէջ իր վարուցանքէն օրապահիկն անգամ չապահովէր, արդեն գիւղատնտեսութիւն ըսածը գոյութիւն չունի, այգեգործութիւնը խիստ ետ մնացած է և եթէ մասամբ
մշակէ ալ արտադրութեան արժէքէն աւելի տուրք
պիտի
ստիպուի
վճարել
միալթէզիմին:
Մշակութեան նման անասնաբուծութիւնն ալ
չքաջալերուիլ, եթէ գիւղացին յաջողի անասնոց
թիւը շատցնելով օգտուիլ անոնցմէ, քիչ միջոցի
մէջ կամ յափշտակութեամբ կամ ապօրէն
տուրքերի գանձումով կը զրկուի անոնցմէ:
Երկրագործը
տարապարհակ
աշխատութիւններով
կըվատնէ
իր
ժամանակը
միւլթէզիմին3: Գիւղի աղային կամ քիւրտ պէյին,
որոնց պարտաւորուած է ստրկաբար և առանց
փոխարինութեան
ծառայել,
իւր
զաւակի
բերանեն կտրել և զանոնք ձրի կերակրել,
վերջապէս երկրագործի տնտեսական կեանքը
քայքայուած է, այնպէս որ եթէ երկար շունչ մը
չառնի դարմանելու համար զայն սուղ ժամանակի մէջ անպատճառ կը փճանայ.
3. Հարկեր
Ժողովուրդ մը պարտական է իր տիրող
պետութեան տուրքերն հատուցանել օրինական
սահմանի մէջ և ստանալ ընկալագիրը սակայն
զեղծ հարկահաւաքները և հաշուակալները
գանձուած դրոց երեք չորրորդը կը խորին և չեն
արձանագրեր կառավարութեան տօմարներուն
մէջ և ոչ ալ կանոնաւոր ընկալագիր կուտան:
Այսպէս, նույն պաշարները կերած կաշառքներ և
խորած գումարները տարուէ տարի կը բարձուին
ժողովուրդուն վրայ, որ սա չքաւորութեան կը
պարտաւորի
գաղթել:
Հետևեալ
տարին
գաղթողներու տուրքը մնացածներէն բռնի
կառնուի,
ասոր
համար
գիւղացիկ
կը
պարտաւորի թուրք կամ քիւրտ աղային դիմել և
անկէ մանր տոկոսներով դրամ առնել, զորս
որոշեալ պայմանաժամին վճարել չկրնալով
մարապան կը լինի, իր լուծքն ու հողերը դնելով
անոր տրամադրութեան տակ, և այսպէս,
տարուէ տարի իր պարտքերը շատանալով
հողերն ալ, անասուններն ալ կը գրաւուին
աղային կողմէ: Տուրքերուն երեսէն այսօր
հարիւրաւոր թուրքեր և քիւրտեր դրամատէրեր

Նորին վսեմութեան
Մեծին Բրիտանիոյ
Բաղեշի հիուպատոսին
ի Մուշ
Վսեմ Տէր
Նամակիս հետ կից կը գտնէ Ձեր վսեմութիւնը հայերու հարստահարութեանց և Սասունի
արդի կոտորածի տեղեկագիրն անհրաժեշտ
նկատուած բարենորոքումներու ծրագրովն:
Կը խնդրուի Ձեր վսեմութենէն որ բարեհաճիք հաջողութեամբ առնուլ զայն և Ձեր
մեծազօր Պետութեան ներկայացնելով գրութիւն
հայցիլ այս տարաբախտ ազգին վրայ որոյ
կեանքն ու ստացուածքը վտանգի մեջ են,
հակառակ Պերլինի վեհաժողովին 61րդ (61-րդ)
յօդուածի տրամադրութեան
Ընդունիլ հաճեցէք Վսեմ Տեր մեր
յարգանքներեն
մնամ Աղօթարար
Առաջնորդական Տեղապահ
Կինճի և վանահայրական
Փոխանորդ Ս. Կարապետի Մշոյ
Վարդան Վարդապետ
Յակոբեան
Տեղեկագիր հարստահարութեանց
Հայաբնակ գաւառներու մէջ Հայերը զանազան ուղղակի կամ անուղղակի միջոցներով կը
հարստահարուին տիրող տարրին կողմանէ
ուստի բողոքելով մեր նպատակը չէ քաղաքական
անջատում Տաճկաստանի և ոչ ալ գերիշխան
ըլլալու ձգտում ուրիշ ցեղերու վրայ, այլ
բարենորոգումներ
ու
բարեկարգութիւններ
պահանջելու, որպեսզի ապահովուած լինեն
հայերու բռնաբարուած աշխատանքը, ինչքը,
իրաւունքը պատկան ու կեանքը կը պահանջենք
ազատութեան ներկայ ստրկական վիճակեն և
կատարելապէս հաւասար ճանչուիլ ուրիշներուն
նման:
Թուենք այժմ հարստահարութեանց այն
ձևերն ու միջոցներն, որոնք ցարդ սպառնացած
են մեր գոյութեան և որք իրենց թափը չեն
տկարացուցած դեռ հիմայ ալ:
Հողային կալուածներու գրաւում Գաւառաբնակ հայեր առ հասարակ հողագործ և հողատէր են եղած սկզբէն ի վեր, իսկ թուրքեր կամ
քիւրտեր որոնք 40-50 տարիներ յառաջ շատ քիչ
հող ունեցած էն, հետզհետէ բռնի միջոցներով
կամ
չնչին
գումարի
մը
տոկոսներու
բարձումներով գրաւած են հայերու հողերը.
դժբաղտաբար օրենքը չի պաշտպանուած
հայուն
բռնաբարուած
իրաւունքը,
այս
պատճառաւ շատ տեղեր չտոկալով իրենց դեմ ի
գործ դրուած ապօրեն միջոցներուն, գիւղացին
ստիպուած է կամովին թողուլ իր հողերն, որոնք

3

41

Միւլթէզիմ (թրք. mültezim)-հարկահավաք:

եղած
են
շնորհիւ
հայոց
սեփական
կալուածներուն: Հարկերուն տեսակներն են.
1. Տասանորդական տուրք
2. Զինուորական
3. Ոչխարի
4. Կենդանեաց (գոմէշի, եզի, ձիուն և
այլ նոր հաստատուած)
5. Հողային (արազի)
6. Կալուածական (էմլաք)
7. Թէմաթթօյի4
8. Խճուղեաց շինուք (մէշէ)
Այս և ուրիշ տուրքեր, ժողովրդի ընդհանուր
թշուառութեան միջոցներուն իսկ նորանոր
յաւելումներ կը կրեն
4. Հարկահաւաքութիւն
Մինչև նախորդ տարի ոստիկաններ ու
զինոււորները կը հաւաքէին տուրքերն, հիմայ
հատուկ հարկահաւաքիչներ նշանակուած են,
տարբերութիւնը սա է որ ձևը փոխուած է
սակայն զեղծումները նորէն կը մնան: Հարկահաւաքը որոշումին գլուխն անցնելուն պէս
կսկսի իր ապօրեն արարքները, երբ գիւղն
կերթայ, տակաւին ձիէն վար չիջած գիւղապետն,
գրագիրը և գզիրը, որոնք պատրաստ են իր մէն
մի ակնարկեն չարաչար կը գանակոծէ
ահաբեկելու համար գիւղը և ուզածն ընել տալու:
Անմիջապէս
իջևան
և
անկողին
կը
պատրաստուի իրեն և հետևորդներուն ձիերուն
առատ առատ յարդ, խոտ, գարի, հոգ չէ թէ
սպառած ըլլան և չգտնուին գիւղը, պարտաւոր է
հիւրընկալը նույն իսկ իր ալիւրը, պլղուրը
պարէնը գիւղէ գիւղ տանել և յարդ, գարի գնել
բերել անոնց ձիերուն, յետոյ վայ այն
հիւրընկալին որ իրենց ուզած համարում
կերակուրներ և զանազան պէտքերը չը կատարէ
նույն հետոյն առհասարակ անոնց կերածը հաւի
միս, հաւկիթ և իւղեղեն կերակուրներ են առատ
առատ, սպասաւորը պէքճին5 որ գիւղէնէ ամբողջ
24 ժամ գիշեր ցորեկ պատրաստ է անոնց
հրամաններուն, իրենց բնակած գիղեն վառելիքը,
ճրագլուսը ամբողջ գիւղէն կը տրուի ձրի, որչափ
որ մնան նույն գիւղը: Պահ մը հանգստանալէ
ետքը, կարգը կուգայ դրամի գանձման ըստ
հաճոյ մեծ գումարի մը կը պահանջեն գիւղէն և
այնուհետև կսկսի պատիքներու կարգը, տանց
գլխաւորները կը բանտարկէն, այր չեղած տեղը՝
կնիկները, հարսներն ալ կբերէն կը բանտարկեն,
բերաններն աղբ կը լեցնէն. կը թքնէն, ձմեռ ատեն
ըլլայ կամ գարուն կը մերկացնէն, վրաննին պաղ
ջուր կը լցնէն և կը ծեծեն, շատ անգամ կանանց
պատիւը կը բռնաբարեն և վերջապէս անլուր
հայհոյութիւններ
թափելով,
կրոնք,
խաչ,
պատարագ, սրբութիւն հայհոյելով ուզած
գումարը ձեռք կը բերեն, անոր մեջէն ըստ

հաճոյս գումար մը իբրև կաշառք կը վերցնեն
ամէն մէկ ոստիկանին ալ մէկ մէկ երկու երկու
զույգ գուլպայ կստանան: Մնացեալ գումարէն ալ
շատ անգամ առանց ընկալագիր մը տալու կը
մեկնեն գիւղէն: Եթե լինի որ մէկը համարձակի
ըսել թէ ինչու ապօրէն կը գործէք, անոր ալ
ֆէտայի (յեղափոխական) անունը կը տան և
խեղճ մարդը եթե չյաջողի փախչել, իբրև
քաղաքական յանցաւոր բանտը կառաջնորդուի:
Շատ անգամ խեղճ գիւղացին կըսէ, կաղաղակէ.
Էֆենդի ահա իմ էլմախապէրս, ինձի տուրք չէ
մնացեր, տուրքը լմնցեր եմ, աս ի՞նչ կուզուի,
բայց լսողը ո՞վ. «վէր, սօրմա»6 սովորական
պատասխանը կառնէ և ճարահատեալ, նորէն,
ծանր պարտքերով կը գտնէ, կու տայ, ալ ու՞ր
կերթայ, որու՞ կոկորդը կանգնի, ոչ ոք գիտէ:
Հազիւ թէ հարկահաւաքը գիւղէն կը մեկնի. ահա
ուրիշ խումբ մը ոստիկան 30-40-50 հեծեալ
հարիւրապէտի
մը
կամ
միլազիմի
մը
առաջնորդութեամբ գիւղը կը մտնէ, խեղճ
գիւղացին թուքը բերանին մէջ կը ցամքի, միայն
ուտելով ըլլայ, չեն կրնայ գոհացնել վերոյիշեալ
պատիժներու, սոսկալին իգործ կը դնեն տնէ
տուն մտնելով ամաններ կը ջարդեն էրիկ
մարդիկ առաջի կը փախչին, ձեռք ինկած
կնիկներ կը ծեծեն, կը լլկեն, անոնց սնտուկներն
կը ջարդեն, միջի եղածը կը կողոպտեն և
վերջապէս տան գլուխ մէկը թէ կին, թէ այր կը
տանեն բանտարկեն և արտաքոյ կարգի խիստ
մեծ գումար մը կը պահանջեն և եթէ գիւղացին
նորանոր պարտքերով չյաջողի վճարել, գիւղին
նախիրը
կը
տանեն,
կառավարութեան
կենտրոնը և չնչին գնով մը կը վաճառեն:
Այսպիսի պարագաներուն, ոստիկաններն ալ
ցածր պայմաններով դրամ կուտան ժողովուրդեն
10-15 ղուրուշ քիլէ ցորեանը, կամ ոչխար մը,
տաւար մը կառնեն չնչին արժէքով, այս
եղանակու քանինիր դրամատէր դարձած են:
Ամբողջ
տարին
այսպէս
կշարունակուի,
հարկահաւաքումը և դարձեալ վերջ չգայ: Շատ
անգամ եղած է որ միևնույն գիւղին մէջ քանի մը
տեսակ հարկահավաքներ գտնուած են, մէկն
աշարի, միւսն ոչխարի տուրք կուզէ, մին
զինուրական, մէկ ալ հողային տուրք, մէկը
էմլաք, միւսը խճուղիաց շինութեան անունով
տուրք կուզէ, միևնույն ատեն կը տեսնի որ
ոմանք ալ հէվալէ7 մը ձեռքներին այս ինչ կամ այն
ինչ պաշտօնեի ամսականի անունով գանձումներ
կընեն, ալ կրնայ մակագերուիլ թէ այսպէսի
պարագաներուն թշուառ ժողովուրդը ինչ
հոգեկան տագնապներ կանցունէ, հազար
անգամ աւելի կուզէ մեռնել, քան այսպէս ամեն
օր չարչարուիլ, անպատուիլ:
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Բառն անհասկանալի է:
Պեքճի (թրք. bekçi)-պահակ:
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Վէր, սօրմա (թրք. Ver, sorma)-տու՛ր, մի հարցրու:
Հէվալէ (թրք. havale)-դրամահավաքության վկայական:
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5. Անասուններ, հաշուառած միջոցին գործուած զէղծումներ
Մինչև նախորդ տարին միայն ոչխարներէն
տուրք կառնուիր, աղնամ8 անունով տուրք մ է,
որ աւելացել է եզի, գոմէշի, կովի, գրաստի և այլն
անունայ տուրքն ալ: Ոչխար, տաւար համարող
պաշտօնիայն այն որոշուածին պէս կը հաւաքէ
իր ճորտերն և 50-80 հոգինոց խումբով մը
գիւղերը կելնէ, ուտեստն ու պէտքեր արդէն ձրի
են, դրամով առնել դա տարօրինակ է, գիւղ մը
հասնելուն վեր ի վերոյ հաշիւ մը կընէ եթէ իրեն և
հետնորդներուն կաշառք տրուեցաւ, քօչանները9
կը լիցնէ և կերթայ: Հակառակ պարագային
կրկնապատիկ կը նշանակէ ոչխարին թիւը, եղած
բողոքները միշտ անլսելի կմնան, զի ոչխարի
պաշտօնիայն պաշտպանեալ կամ ազգականն է
այս ինչ կամ այն ինչ կառավարական պաշտոնէից: Ասոր ետևէն կը հասնի քննիչ պաշտոնիայն (թահգիգաթ) կաշառքի բաժին մ ալ
ասիկա կ՚ստանայ և քանի մ ալ ֆերար, այսինքն
պահուած ոչխար, տաւար նշանակելով կանցնի
բան չունի թող երդում ընէ, աղաչէ, թէ իր
ոչխարաց, տաւարաց թիւը այնքան չէ, աւելի
գրած է. այս պաշտօնեայք իրենց հաշուէգործներն կառավարութեան տանելէ յետոյ
հարկահաւաքներ կելնեն և տուրքը կը գանձեն:
6. Տասնորդան տրոց վաճառման և միւլթէզիմի զեղծումներ
Տասնորդական տուրքը աճուրդով կը վաճառուի և զայն գնողներն, որոնք ընդհանրապէս
թուրք երևելիներ և քիւրտ պէյեր կը լինեն
միւլթէզիմ կըսուին: Կառավարական կենտրոնին
մէջ գիւղերը կը ծախուին մունետիկներու
միջոցով: Եթէ ո և է գիւղի մը բնակիչներն
համարձակեն
գիւղի
աշարն
առնելու,
միւլթէզիմներն անմիջապէս խոսքը մէկ կընեն և
այնքան կը բարձրացնեն արժեքը, որ գիւղացին
կը պարտավորի տեղի տալ կամ արժեքէն
անհամեմատ
բարձր
գնովն
իւրացնել:
Միւզթէզիմ գիւղի մը աշարն առնելէ ետքը այլևս
ինքզինքը նույն գիւղի հողեն, ջրեն և
բնակչութեան տէրն կը համարի և ամէն տեսակ
զեղծումներ կը գործէ, զի վստահ է, թէ իր
ազգականք, որ կառավարական պաշտոնեաներ
են, ամէն պարագայի մէջ զինք պիտի
պաշտպանեն մանաւանդ որ հակառակողը
կրնայ ֆէտայի անունով մկրտել և լռեցնել:
Ամբողջ վեց ամիս Միալթէզիմ մը առած գիւղը կը
մնայ, իր ճորտերով, ծառաներով ու ձիերով հոն
ձրիապէս կը վայելէ ամէն ինչ, բնակարան,
անկողին, ծառայ, ուտելիք իրենց և ձիերուն,
վառելիք ճրագլուս և ամէն ինչ գիւղեն կը
տրուին: Կալերն ըստ օրենի փոխանակ ութէն

մէկ չափելու (թեպէտ անունը տասնորդ է)
այնպէս մը կը չափէ, որ կէս առ կէս կը նստեցնէ.
Այլ և այլ անունով իրեն և հետևորդներուն
առանձին առանձին բաժիններ ստանալով
բերքերը կամբարի գիւղեն մէջ և վերջէ ի վերջոյ
զանոնք ալ գիւղացիներու անասուններով ձրի
փոխադրել կուտայ մինչև Մուշ կամ իր տունը
ուր որ է: Գիւղացին ցորեանը յարտէն զատելուն
պէս միւլթէզիմը անմիջապէս ցորեանի շեղջը
թուճ ըսած փայտէ դրօշմով կը դրօշմի և այնպէս
օրերով առանց չափելու կը թողու մինչև որ իր
առաջարկը ընդունել տայ, յետոյ կը չափէ, իսկ
եթէ գիւղացին չզիջանի իր առաջարկին, կը
թշնամանայ անոր հետ և խեղճին ցորեանը կը
թողու կալին մէջ անձրևին տակ, մինչև որ գիշեր
մը ինքը կամ իր ընկերները յաջողեն դրօշմը
եղծել, այն պարագային խեղճ գիւղացին ամբողջ
ցորեանը իրեն տայ ալ դարձեալ չազատեր
ձեռքէն: Եթէ գիւղացին բանջար, ընդեղէն
մշակած է կամ այգի ունի, անոնց աշարն ալ,
հակառակ օրինաց, այնքան բարձր կը
նշանակեն, որ ամբողջ արդյունքէն աւելի առաջ
կուգայ, այս պատճառաւ գիւղացին յաջորդ
տարին այլևս չմշակեր այդ կարգի բաներ: Ճիշտ
միւլթէզիմներու երեսէն բամբակի, շերամի,
բրնձի և բաներու մշակութիւնը ետ մնացած է:
Միւլթէզիմ գիւղին մը մէջ ոտքի կառնուն
հաստատելու ինքը, կօգտուի անոր նեղ վիճակէն,
անոր ծանր պայմաններով դրամ փոխ կուտայ,
կամ միրիպայ10 կընէ և կամաց կամաց կը
տիրանայ անոր հողին և եղած չեղածը ձեռքէն
կառնե: Այսուհետև իսկապէս իրեն կը պատկանե
գեղանի հարսը կամ աղջիկը: Հակառակողը իբրև
ֆէտայի,
քաղաքական
յանցաւոր
կամբաստանուի և բանտ կը դրուի: Վերջապէս
հարկահաւաքներուն նման միւլթէզիմն ալ պատուհասն եղած է երկրագործ դասին և ասոր
ոսկորի ծուծն ալ քամեր է:
7. Օսմանեան օրէնքներն ու դատարանները
Արդարև ըսելիք չկայ օսմանեան օրէնքներու
արդարութեան, բայց քանի որ չեն գործադրուիր,
գոյութիւն չունեն մեզ համար, ծալլուած մէկ կողմ
դրուած են, եթե խնդիրն հայուն համար է,
կառավարական պաշտօնեայք զեղծումներով
շաղախուած կաշառակերութեամբ կը վճարեն ո
և է դատ մը, դատարաններու մէջ իսլամին և
քրիստոնէին մէկ աչքով չնայուիր. հակառակ
օրինաց տրամադրութեան, որ խնդիր չդներ
ցեղի, կրօնքի, աղքատի և հարուստի միջև:
8. Վաճառականութեան դադրիլը
Տասը տարիներէ ի վէր է որ հայաբնակ
գաւառները պաշարման մէջ են, երթևեկութիւնք
ընդհատուած են քաղաքէ քաղաք, ոչ ոք կրնայ
Պօլիս կամ արտասահման երթալ առուտուրի
կամ աշխատանքի համար: Ժողովրդեան

8

Աղնամ (թրք. Ağnam vergisi)-Մանր եղջերավոր անասունի
հարկ:
9
Քոչան (թրք. koçan)-վկայական:

10
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Անընթեռնելի:

վարձատրուած են լուտանքներով, հայհոյութիւններով և ծեծով:
14.Քաղաքական յանցաւորներ
Այս անուան ներքև կը դատապարտուեն այն
ամէն հայեր որոնք կը համարձակեն արդարութիւն և իրաւունք պաշտպանելու ելնել և
երկրին մէջ գործուած զեղծումներուն դէմ
բողոքել, շատերն ալ ձրիապէս զրպարտուած են,
ոստիկան մը միւլթէզիմ մը պաշտօնի և
աստիճանի թեկնածու մը կրնայ յերիւրանքի մը
ստեղծել և հայն իբրև յեղափոխական կամ
քաղաքական յանցաւոր ամբաստանել տալ,
ենթակայն բան գործ չունի, թող արդարացնի
զինքը: Դրամն ու միմայն դրամն է իր փրկութեան միջոցը, եթե առատ կրցավ տալ կաշառք,
հակառակ պարագային կենթարկուի բանտային
տանջանքներուն: Այս կերպով քանի քանի
ընտանիքներ փճացան ու փճանալու վրա են:
15.Բանտերու վիճակը
Թուրքիոյ բանտերը մէկ մէկ սպանդարաններ
են քաղաքական յանցանքով ամբաստանուած
հայուն համար, տրուած տեսակ տեսակ
տանջանքները
աննկարագրելի
են:
Ծեծ,
անողոքութիւն, հրաշեկ երկաթներով մարմին
խարելը, ատամներ քաշել, ընչացք փետտել,
կոյանոցներու մէջ գլխիվայր կախել, գիլարաններու մէջ մարմինը պրկել, մաշիլ և այլն
սովորական են: Դժբաղտ ենթակայք ասոնց
չկրնալով դիմանալ շատ անգամ մեռած են,
շատերն ալ մեռնելէ ազատելու համար իրենց
նման անմեղ մը բերան տալու յուսահատ
միջոցին դիմած են արդարութեան ու բանտային
պաշտոնէից նոր որս մ ավելցնելով:
16.Բռնի կամ կեղծ հանրագրութիւնք:
Մեծ պետութեանց կնքած Պերլինի դաշնագրի 61-րդ յօդուածին տրամադրութեանց հակառակ հայերու նկատմամբ ի գործ դրուած
վերոյիշեալ հարստահարութիւնք և ոճիրներ
սքողելու կամ ստելու համար տեղական կառաւարութիւնք կը փութան անմիջապէս կեղծ
հանրագրութիւններ կամ գոհունակութեան գրեր
պատրաստել և ստորագարել տալ պաշտօնական
մարմիններուն և երևելիներուն ճնշումի ու
բռնոթեան ներքո և ներկայացնել ուր որ անկէ և
ապա հրատարակել թէ՝ «երկիրը խաղաղ և
անդորր է»
(Մուսայիլ պէյ Քէմալ տըր)
սովորական
բանաձևը
կրկնելով:
Վայ
ստորագրութիւն չդնող հայուն, ինչ աստիճանի
ու դիրքի տեր ալ լինի, անոր գլխուն
աներևակայելի պատիժներ ու փորձանքներ
անպակաս են:
17.Զենք կրելու առանձնաշնորհում
Քիւրտեր ու թուրքեր կանոնաւոր թէ անկանոն զենք կրելու արտոնութիւն կը վայելեն, բայց
հայ մը եթէ ո և է զենք իր քով ունենայ, երեք
տարուան
բանտարկութեան
կը
դատապարտուի, ասոր հետևանքն եղած է կենաց և

աղքատութեան և տնտեսապէս ինկնալուն
գլխաւոր մի պատճաւն ալ վաճառականութեան
և յարաբերութեանց արգելքներն են:
9. Պանդուխտներ
Կ. Պօլիս կամ ուրիշ քաղաքներ և արտասահման գտնուած բազմաթիվ պանդուխտները
այս քանի տարուան միջոցներուն տրուած
արգելքներու պատճառով չեն կարող վերադառնալ իրենց ծննդավայրը, որով ասոնք իրենց
գտնուած օտար երկիրներու մէջ և իրենց
ընտանիքներն ալ գիւղերուն մէջ կը չքանան:
10. Առանձնաշնորհմունք
Եկեղեցական, տոհմային, լեզուային առանձնաշնորհումներ ունեցած ենք դարերէ հետէ
որոնց շնորհիւ կարողացած ենք պահել մեր
ազգային
գոյությունը,
սակայն,
այդ
առանձնաշնորհումներն
մէկիկ
մէկիկ
կը
բարձուին: Մեր տարևոր վանքեր, մենաստնները, մատուռները կը քանդուին կամ կը
չքանան, ի հնուց անդի սահմանուած և նուիրագործուած թեմական և ուխտաւորական
հասույթներու հաւաքման արգելումով: Առաջնորդներ, վանահայերեր կամ փոխանորդները,
որոնք ներկայացուցիչներ են ժողովրդական,
իրենց հեղինակութիւնն ու ձայնը չունին
կառավարութեանց մոտ, ձևական դարձեր է
անոնց ներկայութիւնը և միմիայն կառաւարութեան պետքի համար կը փնտռուին: Մեր
վարժարանաց մէջ տոհմային ուսումն ևս
սահմանափակ և ազատ կրկնութեան չտրուի իր
ուսանող մանուկներուն:
11.Դավանափոխութիւն և առևանգութիւն
Բռնության, աղքատության և պանդխտության պատճառով ամեն տարի շատ մը կույս
աղջիկներ և կիներ կառևանգուին և կը թրքանան, այդ առթիւ առաջարկներու կամ փոխանորդներու օրինական միամտութիւնը կամ
դիմումը միշտ ապարդիւն մնացած է և օրինաց
գործադրությունը բռնութեան տեղի տուած է:
12.Քիւրտ աշիրէթներ
Այս կիսավայրենի ցեղերուն բարբարոսական
արարքներն արդէն մանրածանորեն, երկրի
ամենավտանգավոր տարրերն համարուած են
միշտ: Կորուստ, կողոպուտ, յափշտակութիւն,
սպանութիւն անոնց սովորական արհեստն եղած
է սկզբեն ի վեր և հայը ո՛չ մի ժամանակ կրցած է
հանգիստ վայելել ասոնց երեսին: Հիմայ ալ
ատոնց մի մասը կանոնաւոր զէնքերեվ զինեալ
հեծելագունդ մը կը կազմէ և արձակ համարձակ
ամեն չարագործություն կընէ:
13.Տարապարհակ աշխատութիւնք
Մզկիթներու, հասարակաց շէնքերու շինութեանց, զինւորական փոխադրութեանց և ուրիշ
ծառայութեանց
համար
հայերն
իրենց
գրաստներով ու անասուններով միշտ ստրկաբար գործածուած են ասոնց փոխարինութեան
և
այդ
մատուցած
ծառայութիւններն
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եամբ Խարբերդէն և Տիգրանակերտէն կը
հասնին և կը բարձրանան Սասուն, Տալւորիկի և
Իշինձորի կողմէն, այն է Սասնոյ հարաւային
գծով: Հետհետէ կուգան և կը պաշարեն ՍասունՏալւորիկը, աստիէն ու անտիէն, այլևայլ քիւրտ
բազմաթիւ ու կատաղի աշիրէթներ, որք ինչ
Սօլախցի, Զքթեցի, Օմէրանցի, Խամարանցի,
Պատըքանցի, Հվիտանցի, Խուլբեցի, Խիանցի,
Բագրանցի,
Շէխտուրանցի,
Դըշքօթանցի,
Սլեվանցի, Պշրեցի, Փնճնարցի, Հըթմանցի,
Մօտըկցի, Մուսեցի, Սարմցի, Ջէլալցի, ՄալաՇէկօ, Բդրեցի (Հաճի-ֆէրօ ըսուած Չարագործին
պատկանող, որ խաղաղութեան ատեն իսկ,
հետզհետէ 50 հայեր սպանել տուած է դաշտին
մէջ), Խութեցի (հռչակաւոր Մուսա պէկին
պատկանող), Ալմանցի և Սէյրանցի ըսուած
աշիրէթներն, Թել գիւղի Շէյխերն իրենց
խումբերով և Մուշ քաղաքի թուրք խուժանը
ահագին բազմութեամբ:
Կառավարութիւնը երկու տարիէ ի վեր
միջոցներ կը խորհեր Սասնոյ հայերը վար
իջեցնել և անոնց տեղը քիւրտ ցեղեր կամ թուրք
գաղթականներ լեցնել, բայց չէր յաջողեր: Այս
տարի փոխանակ այդ միջոցին դիմելու,
Սասունն իսպառ ջնջելու ծրագիրն յղացավ և
գուցէ նկատելով որ քաղաքականութիւնն ալ
իրեն նպաստաւոր է, տակաւին գարուն չբացւած
ձեռնարկեց իր ծրագրի ահաւոր գործադրութիւն:
Եւ որպեսզի Սասունը յանկարծակիի բերի, մէկ
կողմէն յիշիալ Առաքել վարդապետ վեց ժամ
պայմանաժամով
պատւիրակ
կը
ղրկէ
Սասունցիներու
մոտ
հարկ
եղած
գթութիւններով,
միւս
կողմէն
զօրքերը
թնդանօթներով դեպի Սասունցիները կը
յառաջանան, մինչ անոնք գրաւոր պատասխան
խմբագրելու զբաղված կըլլան, որ այլևս
կեսկատար կըմնայ
և Առաքել վարդապետ
հազիւհազ ողջ Ֆէրիտ պէյի մոտ կը հասնի:
Թնդանոթները կորոտան, սոսկալի կռիւ կսկսէ և
կըտևէ մինչև երեկոյ, արդիւնքն երկուստեք
անյայտ: Զօրաց յարձակումն, առանց Սասունցիներու պատասխանին սպասելու, ապացույց է
թէ Առաքել վարդապետի պատուիրակութիւնը
պարզ ձևարկերպութիւն մ էր:
Ապրիլի 13-ին կուսակալ պէյի հրամանով մեր
ետևէն եկող հարիւրապետի մը և քանի
ոստիկաններու հետ վանքէն մեկնելով 14-ին
լիւսը Ֆէրիտ պէյի մոտ հասանք Ստեփան
վարդապետին հետ: Քանի օր վերջը տեսնուեցավ, որ թնդանօթները կը զետեղէին Կրէ-քօլ
ըսուած բլուրին առջև: Կուսակալն, հրամանատարն և սպայակույտին մի անդամը Ալայ պէյին
հետ
գնացին
թնդանօթներու
դիրքերը
հետազօտել: Ապրիլի 21 էն 22 լուսանալու գիշերը
ժամը 7-ին ատենները, զինուորները շարժման
մէջ դրոււեցան, բոլոր աշարեթներու ձեռքը
կանոնաւոր զենք տրուած էր, վեց վաշտ զօրքեր

ընչից անապահովութիւն: Շնորհիվ այդ արտոնութեան քրտերը մի քանի տարի է որ սովորութիւն ըրած են իրենց վրեժխնդրութեան կամ ո
և է առթիվ թշնամութեան առարկայ եղող հայ
գիւղին
մօտերը
հրացան
արձակել
և
տարաձայնել թէ այս գիւղին մէջ յեղափոխական
կը
գործուի:
Մօտակայ
քրտէր
խառն
բազմութեամբ կը յարձակեն նույն գիւղին վրայ,
կը
կողոպտեն
և
ամեն
տեսակ
բռնաբարութիւններ ի գործ կդնեն և գիւղը
ամայանելէ յետոյ կը մեկնեն: Այսպէս ըրավ
Շիպրանցի Մեջիրէթէն հեծելազորաց դասակարգին պատկանող Շէշօ անունով քիւրտը, որ
ամսոյս 12-ին, իր հետևորդներով յարձակեցաւ
Տէրըք անուն հայաբնակ գիւղին վրայ և հրացան
արձակեց: Ասոր վրայ Ավրան գիւղը գտնուող
կանոնաւոր զօրքը Տէրըք կը փութայ գտնուող
օգնութեան: Շիշօն սակայն խաբած էր զիրինք,
վասնզի յեղափոխական մը չտեսնուիր հոն: Այս
անակնկալ յարձակման վրայ գիւղին բնակիչները
իրենց անձը ազատելու համար ի փախուստ կը
դիմեն: Շիշօն գիւղի բոլոր անասուները և
գույքերը կը կողոպտէ և վերջին տուներն ալ
այրելով կը հեռանայ: Այսպես քիւրտերը զինեալ
և խումբ խումբ շարունակ դաշտերը կը պտտեն
և իրենց հանդիպող հայը կսպանեն և երբ
կառավարութիւն դիմում ըլլայ, յանցանքը
յեղափոխութեան վրայ կը բարձուի: Ահա այս
կերպով
երթևեկութիւնք,
յարաբերութիւնք
վտանգաւոր դարձած են և ամեն ինչ յեղափոխականին կը վերագրուին:
18.Կոտորածներ
Թրքութիւնը կարծես բաւական չհամարելով
վերոհիշեալ
հարստահարութիւնները,
հետամուտ է միշտ բնաջինջ ընել հայն: Ասոր
ապացույց են 1894-ին Սասուն Տալւորիկի և
1895-ին բոլոր հայաբնակ գավառներու ընդհանուր կոտորածները, 1896-ին Ակնայ Թոքատի,
Վանայ և մասնաւոր կոտորածները, 1900-ին
Սասնոյ Զբաղանք գիւղի մոխիր դառնալը
ձեռամբ հրամանատար Ալի փաշային, այս տարի
ալ Մշոյ Յունան, Բերդակ, Մկրագոմ, Դրմիրտ և
Տէրըք գիւղերն անբնակ ու աւերակ դարձած են,
բոլորովին բնաջինջ եղող Սասուն-Տալւորիկի
դժբախտ հայերուն հետ:
Մեր առած տեղեկութեանց նայելով հետևյալ
պարագաներու տակ տեղի ունեցեր է ՍասունՏալւորիկի այս վէրջին կոտորածը:
Բաղշոյ կուսակալ Ֆէրիտ պէյն և հրամանատար Սալիհ փաշաներն իրենց հետ առնելով
Բաղեշի և Մուշի հոգևոր պետերն և քաղաքական ժողովոյ աշխարհական անդամներն,
ինչպես նաև Ս. Հովհաննես վանքի Առաքել
վարդապետն, վեց վաշտ (թոպոր) զօրքերով և
վեց թնդանոթներով Սասուն կը բարձրանան
անցեալ ապրիլ 10-ին այս կողմէն, ուրիշ յոթը
վաշտ զօրքեր ալ զինւորական պատրաստութ-
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թնդանօթներով և աշարեթներու ահագին
բազմութեամբ դեռ արև չծագած, միահամուռ
յարձակեցան նախ Չայ բլուրին և ապա Կրէքօլին վրայ և բաւական ատեն բուռն
թնդանօթաձգութեամբ և հրանաձգութիւնէ մը
ետքը տիրեցին բլուրին բարձունքներուն, ուրկէ
սասունցիները տեղի տուած էին, այդ օրէն
սկսէալ շարունակ թնդանօթներ որոտացին և
սոսկալի կռիւը շարունակեցաւ գիշեր ցերեկ
մինչև 23-րդ օրը: Նոյն քանակ յարձակումներ ալ
միևնույն ատեն Տալւորիկի և Իշխնձորի կող մէն
կըլլային սասունցիներու վրայ: Վերջապէս
ապրիլի 23-ին սասունցիներ փախուստ կուտան,
թնդանօթներու և զօրաց ու քիւրտ աշիրէթի
անհամեմատ մեծ բազմութեան գնդակներու
տեղատարափեն չտօկալով, ուստի իրենց վերջին
ապաւէնն եղող կէլի գիւղը կը գրաոււի օսմ.
զօրքերէն, ժողովուրդի պաշարով, ինչքերով ու
գույքերով: Արդեն քանի օր յառաջ ալ գրաւուած
էր Իշխնձոր ըսուած գիւղը, որ Սասնոյ
հարաւային անցքը փակող կիրճն համարուած
էր: Այսպէս չորս կողմէն զօրքերն ու աշիրէթները
կը մտնին Սասուն-Տալւորիկի մէջ և ջարդը
կըսկսի մինչև մայիս 4: Ժողովուրդը կը փախչե,
բայց ամէն կողմ հրացանի գնդակի ու սուրի կը
մատնուի, ականատեսէ մը հաւաստի աղբիւրներէ կը քաղենք խիստ սրտաճմլիկ անցքեր,
ժողովրդեան այն մասը, որ կապաստանե իրենց
դրացի աշիրէթներուն, խաբուելով անոնց
ստապատիր խոստումներէն, բոլորովին սրի
կանցուին և կը նետուին Տալւորիկէն անցնող
գետին մէջ: 12 տարեկան կույս աղջիկներու և
գեղանի կիներու պատիւը կը բռնաբարեն և
կառևանգեն: Այս պարագային է, որ հոս-հոն
ապաստանող կանանց և մանր տղոց մի մասը
կյաջողեն հետզհետէ Մուշ փախչել և մի մասն ալ
կերթայ գիւղեն և կուսակալ պէյին անձնատուր
կլլայ:
Տալւորիկի կոտորածն աւելի սաստիկ կը
լինի, բոլոր մանր տղաներ ողջ ողջ գետը նետուած են, քիւրտերը խաբեութեամբ կամուրջը
նորոգել կուտան տալւորիկցիներուն և վերջիններուն երդում կընեն չը վնասել իրենց կանանց
ու զաւակաց և կը խոստանան իրենց բոլոր
անասուններն ալ պահել և յետոյ իրենց
վերադարձնել: Տալւորիկցիք կը հաւատան,
իրենց կանայք և մանր զաւակները և անասունները կամուրջէն անդին կանցնեն, քիւրտերը կը
դրժեն իրենց երդման, անասունները կը գրաւեն,
և ընտանիքները կը կոտորէն, և գետը կը նետէն:
Անտոք լեռան աջ բազուկին մը կուշտը
քարաժայռի մը տակ գտնուած են 12 տղայոց
դիակներ՝ անօրէն քրդոց զոհ եղած: Բայց
ատոնցմէ միայն կոկորդը կտրուած չլինելուն,
տակաւին ողջ եղերէ և կրցերէ պատասխանել
անցորդի մը հարցման, թէ «որու՞ տղան իս» -

Կարապետին, «ո՞ր գիւղէն ես»,-չը կրնար
պատասխանել և հոգին կաւանդէ:
Քանի մը քայլ անդին նույն անցորդը կը
հանդիպի հայու մը և կնօջ մը դիակներուն,
առաջինը վառօդով նետուած և միւսը յօղյօղ
եղած: Սասունցի իգական սեռը իր պատիւեն
խիստ նախանձախնդիր է: Ասոր փորձը ցույց
տուած էր առաջին կոտորածի ժամանակը, այս
անգամ ալ, երբ խումբ մը կանայք ու աղջիկներ
յանկարծ
կը
պատահեն
զօրքերուն
ու
աշիրէթներուն, իրենց պատիւը պահելու համար
կը նետուին յորձանուտ գետին ալիքներու գիրկը
և կը մեռնեն դիւցազնաբար: Մայիսի 4-րդ օրը
տեղի կունենայ այն սոսկալի ջարդը, որ ամենէն
աղէտալին և արիւնահեղ կըլլայ, ծրագիրն այպէս
կը կազմուի: Անտօքի կոտորածներէն սկսեալ 6
ժամ երկայնութեամբ և 4 ժամ լայնութեամբ
զինուորական պաշարման շղթայ մը կը կազմուի
և վերոյիշեալ աշիրէթներու բազմութեամբ: Այդ
շղթան հետզհետէ ամփոփելով որսը բռնելու ու
չփախցնելու ճարպիկութեամբ մը ամէն ծակ ու
ծուկ խուզարկելու համար ամէն անոնք ըլլայ
մարդ, կին, երեխայ, որ ձեռք կանցնի, անխնայ
կկոտորեն, գաւառը ամայի ու անապատ կը
դարձունին: Բարբարոսական կարգադրութեամբ
մը թնդանօթը ամեն կողմեր կըպտտցնին և ուր
որ հալածական ժողովրդի խումբ մը տեսնուի,
ռումբերու տարափներով կը ջնջուի:
Ահա ցանկը Սասնոյ կոտորածին հետևանքով աւերակ եղած գիւղերուն. 1. Կըլիէկուզան իր
ութը թաղերով, 2. Իշխնձոր, 3. Արտկունք, 4.
Հեղին, 5. Ընկուզնակ, 6. Սևիթ, 7. Մէզրէն, 8.
Հըլօղինք, 9. Տալւորիկ, 10. Դուալինք, 11. Հագմանք, 12. Արտիու, 13. Քօրախու, 14. Վերին
գիւղը, 15. Խուլհովիտ, 16. Փուրի, 17. Հօսնուտ,
18. Յարդի, 19. Զբաղանք, 20. Ձորեր, 21. Եղկարդ, 22. Քարավանք, 23. Քրդամանք, 24.
Խոծոծվանք, 25. Խըտան, 26. Աղբի, 27. Հիթենք,
28. Կէրմա, 29. Քօփ, 30. Գեղուշէն, 31. Շուշնամերկ, 32. Սէմալ, 33. Շէնըք, 34. Կըլիէ Կընըման, 35. Կըլիե մըսուր, 36. Երիցանկ, 37. Տափըկ,
38. Ալիանցիկ: Գիւղեր կան որ բնակիչներու մէկ
աննշան մասը միայն
կրցած է ազատուիլ
հալածական, վիրաւոր, հիւանդագին Մուշ
հասնելով: Գիւղեր ալ կան, որոնց բնակիչներու
գոյութեան վրայ բնաւ տեղեկութիւներ չկան:
Բազմաթիւ ընտանիքներ ու գերդաստաններ
կան, որ բոլորվին ջնջուած են և նմուշ մը իսկ չէ
կրցած խալըսիլ ո՛չ կին, և ո՛չ այր, և ո՛չ տղայ:
Ամէնէն աւելի երկարատև և զարհուրելի ջարդին
ենթակայ եղածեն Տալւորիկի և անոր շրջակայ
գիւղերու դժբաղտ ժողովուրդը, որ ամէն կողմէ
պաշարուած և փախուստի ամէն ճամբաններէ
զրկուած ըլլալով, թէ՛ զինուորներու, և թէ՛
քիւրտերու կողմէ խժդժաբար ջարդուած են ու
մարմինները յօշոտուելով գետին մէջ թափուած:
Շատեր, որ կեանքերնին ազատելու համար

46

Регион и мир, 2020, № 4
վերադարձ
հայ
գաղթականներու
և
պանդուխտներու, ազատութիւն բոլոր քաղաքական յանցանքով բռնուածներու և պատասխանատու ընդհանուր հսկողի մը անուանումն
հայոց բնակած գաւառներու համար՝ եւրոպական պետութեանց հսկողութեան ներքո:
Այլևս առանց այս կերպ բարեկարգութեան մը
անկարելի է, որ հայ ժողովուրդը կարենայ ապրել
և շարունակել իւր տառապեալ գոյությունը:
Վսեմ Տէր, այս պարզ ու համեստ խընդրանքները
դարման
բերին
մեր
ընդհանուր
հարստահարութեանց և կոտորածներուն, եթէ
տակաւին յապաղեն անոնց գործադրութեամբ
հայերու վրայ ի գործ դրուած ազգասպան
ծրագրին հետևանքով, քիչ ատենէն հայը պատմական ազգերու շարքը պիտի դասուի, ուստի
մարդասէրն Եւրոպայի գթութիւնը կը հայցենք:

զանազան տեղեր թագստոցներ մտածէին,
օրերով անօթի և անսնունդ տառապեին, իրենց
սնունդ եղած է մէկ մէկ ափ կորեկի ալիւր, որ,
սակայն, շուտով սպառած և անկէ վերջ, երբ
անօթութիւնը
դուրս
բերած
է
զիրենք
թագստոցներէն, մատնուած են իսլամական սրին
ու կրակին: Ինչպէս ցաւօք կը տեսնուի, թուրք
կառաւարութիւնը գոհ չեղաւ միայն Սասունք
փճացումով, հիմայ իւր անողոք ուշադրութիւնն
սկսած
է
Մշոյ
դաշտին
վրայ,
ուր
փոխադրուցեան
արիւնահեղութեան
և
աւերութեան թատը, որպէսզի մեր գոյութեան
ամենէն անդարմանելի հարուածը յաջողի տալ:
Այսքան արագ և անագուրույն փճացումի դէմ,
եթե եւրոպայի մարդ ասէր ու բարեկարգիչ ձեռքը
չերկարե մեզի, արդարո ինքզինքնիս կորած
պետքէ համարենք:
Հակառակ այն չարախոսութեան, որով
կամբաստանեն զմեզ թուրք իշխանութիւններ,
ըսելով, թէ հայերը անկախ ըլլալ կը ձգտուին,
բացարձակապէս կրնանք յայտարարել, թէ մեր
ժողովուրդը
իւր
գոյութեան
իրաւունքը
պաշտպանելու համար միայն կանոնավոր և
ապահով բարեկարգութեանց կարօտ կզգայ
զինքը, առանց որոյ հայուն համար կեանք չկայ:
Այս
անհրաժեշտ
բարենորգումներին՝
բարեփոխումն տուրքերու արդի ճնշող դրութեան, ջնջումն տասնորդական և զինուորական
տուրքերու, վերջինի փոխարեն միլիցիայի
հաստատութիւն, գիւղերը պահպանել բաւարար
և զօրաւոր պահապաններով, և միւս կողմէ
զինաթափ ընել ոչ զինուորական իսլամ
տարրերն, մանաւանդ համիտիէ ըսած քիւրտերը,
վերադարձում
հողային
ամէն
տեսակ
կալուածներու, որ քանի գրաոււած են հայերէ,
դատարանական ճշմարիտ բարենորոգումներ,
անցագիր և տեղափոխութեան արտոնութեան
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Аннотация: Считающийся первым армянским университетом Гладзорский университет был основан в Вайоц
Дзоре в 1282 г. Нерсесом Мшеци в монастыре Ахберц. Он явился наиболее совершенным, организованным и
функционирующим продолжительное время учреждением в цепи средневековых высших школ
(вардапетараны) Армении и поднял высшее образование на новый уровень.
Языком преподования в Гладзоре был армянский, а время обучения – 7-8 лет. Помимо теологии, студенты
овладевали семью светскими науками – грамматикой, ораторством, логикой, арифметикой, теорией музыки,
геометрией и астрономией. По завершению обучения выпускники защищали научный тезис и получали степень
вардапета.
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Oldest predecessor of the thirty-year-old Gladzor
Sargsyan S. T.
Institute of history of NAS RA (Yerevan, Armenia)
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Abstract: Gladzor University, considered the first Armenian university, was founded in Vayots Dzor in 1282 by Nerses
Mshetsi in the Akhberts monastery. It was the most perfect, organized and functioning institution for a long time in the
chain of medieval higher schools (vardapetaran) in Armenia and raised higher education to a new level.
The language of instruction in Gladzor was Armenian, and the training time was 7-8 years. In addition to theology,
students mastered seven secular sciences - grammar, oratory, logic, arithmetic, music theory, geometry and astronomy.
Upon completion of their studies, graduates defended their scientific thesis and received a vardapet degree.
Keywords: university, monastery, vardapet degree, handwritten memoirs, sponsor, education, culture

սարանատենչ հայ երիտասարդներն այլ երկրներում կրթություն ստանալով՝ վերադառնում
էին հայրենիք և ջանում էին իրենց գիտելիքներով մայր հողում ստեղծել կրթական օջախներ։ Իրենց սաներին նրանք ուսուցանում էին
դրսից բերած գրքերով և նրանցով, որ
ստեղծում էին իրենք՝ պատմահայր Մովսես
Խորենացին, փիլիսոփա դասակից Դավիթ Անհաղթը, հանրագիտակ Անանիա Շիրակացին
և այլք։ Դարերով փայփայած սեփական համալսարանն ստեղծեց թաթար-մոնղոլների
տիրապետության դժնդակ տարիներին։ Դա
Սյունիք նահանգի Վայոց ձորում հիմնադրված Գլաձորի համալսարանն էր։

Այս տարի լրանում է Երևանի Գլաձոր համալսարանի հիմնադրման 30-ամյակը: Այդ
կարևոր իրադարձությունը նշանավորելու
համար տողերիս հեղինակին առաջարկվեց
գրել համալսարանի կարճատև, սակայն բովանդակալից պատմությունը: Բնականաբար
անհրաժեշտություն առաջացավ ուսումնասիրությունն սկսել երեց եղբորից՝ Առաջին Գլաձորից, որն էլ սույն հոդվածը գրելու առիթը
դարձավ:
«Համալսարան» բառը վաղնջական ժամանակներից ի վեր Հայաստանում գոյություն
ուներ: Այն հիշատակված է մեսրոպատառ
առաջին մատյանների էջերում ու մեզանում էլ
պիտի մի օր իրականություն դառնար։ Համալ-
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բեր կողմերում ուսուցանելու [1]: Ա. Ալպոյաճյանի վկայությամբ, Վռամշապուհի կողմից
հովանավորվող Վաղարշապատի մայր վարժարանն այդ շրջանում Հայաստանում գործող միակ բարձրագույն ուսումնարանն էր:
Այն գրեթե ոչնչով չէր տարբերվում հունական
բարձրագույն դպրոցներից, քանի որ այստեղ
էլ էին ուսուցանվում քրիստոնյա դաստիարակության անհրաժեշտ համարվող քերականությունը, հռետորաբանությունը և տրամաբությունը (դիալեկտիկա) [2]:
Հայոց մեջ առաջինը Դավիթ Անհաղթն
առաջադրեց քառյակ գիտությունների՝ թվաբանության, երաժշտության, երկրաչափության և աստղաբաշխության ներդրումը ուսումնակրթական ծրագրում՝ որպես բարձրագույն
կրթության հիմք։ Անանիա Շիրակացին էլ VII
դ. երկրորդ կեսի սկզբներին մարմնավորեց Դ.
Անհաղթի այդ առաջարկը և, որպես բարձրագույն կրթության հիմք, գրեց ՙՔննիկոն՚՚ համայնագիտական դասագիրքը [3]։ Վարդապետական ծրագիրն ավելի խորացվեց Անիի և
Հաղբատի վարդապետարաններում XIդ. վերջին և XII դ. սկզբներին։ Նրանց հայրենանվեր
գործը շարունակվեց Գլաձորի համալսարանում, որտեղ ՙնորոգեցաւ զաստիճան վարդապետութեան լուսաւորչացն մերոց» [4]:
Սովորաբար միջնադարյան Հայաստանում
«մեր իմացական կյանքին վառարանները և
հայ քաղաքակրթության պահապանները»՝
դպրոցները որևէ վարդապետի անձի հետ էր
կապված: Այդպիսի կատարյալ կազմակերպված և տևական հաստատություններից մեկը
Գլաձորի համալսարան էր, որի հիմնադիրը
Հայոց վարդապետարանի նոր րաբունապետ
Ներսես Մշեցին էր: Նա հունական կրթություն ուներ, տիրապետում էր մի քանի լեզուների: Բարձր էր գնահատում հույների կրթական համակարգը։ Հանգամանք, որը հետագայում իր դրոշմն է դնում Ներսես Մշեցու և
նրան հաջորդող ու նրա աշակերտ Եսայի
Նչեցու մանկավարժական և կազմակերպական աշխատանքների որակի վրա: Պատահական չէր, որ նրանց դպրոցը կոչվում էր ՙերկրորդ Աթենք», որտեղ ուսուցումը տարվում
էր ՙըստ էլլադական սահման պայմանի» [5]:
Ուսումնակրթական գործին զուգընթաց, Ն.
Մշեցին վարդապետական ծրագիրը կատարելագործելու համար նաև անհրաժեշտ

Գլաձորի համալսարանը եղել է իր ժամանակի կրոնական, հասարակական, քաղաքական, փիլիսոփայական և ստեղծագործական
մտքի զարգացման կենտրոն։ «Երկրորդ Աթենք
պանծալի», «Մայրաքաղաք իմաստության»,
«Գերահռչակ» այդ համալսարանը միջնադարյան Հայաստանի հոգևոր, գիտական և հասարակական կյանքում ունեցել է մեծ դեր ու նշանակություն։ Այստեղ են բարձրագույն կրթություն ստացել, գործել և ստեղծագործել անվանի
հայ մտավորականներ Ներսես Մշեցին, Եսայի
Նչեցին, Հովհաննես Օրբելը, Մխիթար Սասնեցին, Հովհաննես Որոտնեցին, Խաչատուր Կեչառեցին, Թորոս Տարոնացին, Ավագը, Մոմիկը և այլք։
Համալսարանի պատմության շատ հարցեր կուսաբանել են անվանի գիտնականներ Ղ. Ալիշանը, Գ. Հովսեփյանը, Լ. Խաչիկյանը, Ա. Մովսիսյանը, Ա. Ավետիսյանը, Լ.
Խաչերյանը, Փ. Անթաբյանը, Էմ. Պիվազյանը,
Ս. Բարխուդարյանը, Ա. Աբրահամյանը, Ա.
Մաթևոսյանը, Ի. Ղարիբյանը։ Իսկ ուսումնասիրության հիմնական աղբյուրը են եղել ձեռագրերը, որոնք գրվել են տեղում սովորող
աշակերտների կամ դաստուների ձեռքով և
ծառայել են ուսումնական հիմնական ձեռնարկները։
Հայաստանի միջնադարյան բարձրագույն
դպրոցների՝ վարդապետարանների, շարունակական շղթայի մի հզոր օղակը հանդիսացող Գլաձորի համալսարանը բարձրագույն
կրթությունը հասցրեց նոր մակարդակի։ Այն ի
ր ընդհանուր մշակութային, ուսումնագիտական,
ազգային և հասարակական-քաղաքական եռանդուն գործունեությամբ խոր հետք
է թողել հայ իրականության մեջ ամենից առաջ
իր ժողովրդին ամենանվեր ծառայելու նպատակադրվածությամբ, ծավալած մանկավարժ
ական վիթխարի և համարձակ գործունեությամբ, որի համար էլ հայ իրականության մեջ
առաջինը կոչվեց համալսարան։
Վարդապետական ուսուցման հիմնադիրները հայոց մեջ եղել են Մեսրոպ Մաշտոցն
ու Սահակ Պարթևը: Առաջին հայագիր-հայալեզու դպրոցն էլ բացվել է Վաղարշապատում,
որից հետո հիմնվում է կենտրոնական վարժարան: Այստեղ աշակերտներից ընդունակները ձեռք բերելով ուրիշներին սովորեցնելու
հմտություն, մեկնում էին Հայաստանի տար-
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երկեր ու ձեռագրեր էր ընդօրինակել տալիս։
Այսպես՝ 1282 թ. Ստեփանոս գրիչը Ներսեսի
համար ավարտում է մի ձեռագիր, որը սրբագրում է Եսայի Նչեցին։ Մեկ այլ՝ 1283-1284թթ,
գրած ձեռագրում Մատթեոս Կիլիկեցին հիշում է, որ Ներսես րաբունապետի դպրոցի
ապաստարանը. «Հայս գաւառի, որուն անուն
Վայձոր կոչի, Յերկրորդ Աթէնս պանծալի, Առ
ոտս հաւր մեր Ներսէսի» [6]: Նշանակում է
1282 թ, գարնանը
Ներսես Մշեցին իր
դպրոցը հաստատում է Վայոց ձոր գավառի
Աղբերց վանքում, որը հետագայում վերանվանվում է Գլաձորի վանք, իսկ վարդապետարանը՝ Գլաձորի համալսարան1։ Նշենք, որ
Վայոց ձորի Աղբերց վանքի անմիջական
տերերը Պռոշյաններն էին, Սյունյաց աշխարհի ընդհանուր տերերը՝ Օրբելյան իշխանները, իսկ հոգևոր տերը՝ Սյունյաց մետրոպոլիտը, որոնք էլ հովանավորում էին Գլաձորի
համալսարանը, շինություններ կառուցում և
սնունդ ապահովում։
Եսային կազմում է մի ժողովածու, որտեղ
առաջին անգամ հիշվում է որպես վարդապետ և որի մեջ տրված էին համալսարանի
ստեղծման հանգամանքները։ Ն. Մշեցու մահից հետո ստանձնելով Գլաձորի համալսարանի րաբունապետությունը, Եսայի Նչեցին
(Սասնո գավառի Նիշ գյուղից) ավելի սերտ
հարաբերություններ է ստեղծում Օրբելանների հետ և ավելացնում համալսարանի նյութական հնարավորությունները: Շատանում
են աշակերտները, բարձրանում է համալսարանի և նրա րաբունապետի հեղինակությունը: Ուսումնական ծրագրի հագեցվածության
համար, ձեռնարկումներին զուգընթաց, նա
սկսում է ճակատել նաև Արևմուտքից եկող
կաթոլիկական վտանգի դեմ և Սյունյաց մետրոպոլիտի հետ ղեկավարել այդ պայքարը։
Եսայի Նչեցին իրեն այնքան ուժեղ էր գգում իր
աշակետներով, որ նրանց հետ միասին հանդես էր գալիս հանուն հայ ժողովրդի շահերի

պաշտպանության, իսկ միարարական շարժման հետևանքով եկեղեցական կարգերի ու
ժամասացության մեջ առաջացած շփոթը
հստակելու համար Արևելյան Հայաստանի
վարդապետները և վանքերի առաջնորդները
դիմում են Եսայի Նչեցուն՝ նրանից իմանալու
եկեղեցական կարգերի և ժամասացության ճշգ
րտությունը։ Նչեցին պատասխանում է նրանց
և հորդորում լինել հավատարիմ նախնիների
ավանդներին։
Ի՚՞նչ էին դասավանդում Գլաձորի համալսարանում։
Գլաձորում դասավանդման լեզուն հայերենն էր, և ուսումնառությունը սերտորեն
կապված էր հայրենի մշակույթի հետ։ Համալսարանի հիմնադիր հովանավորը եղավ Վայոց ձորի նահանգապետ Պռոշ Իշխան Խաղբակյանը։ Համալսարանն ուներ երեք՝
1. Եկեղեցական և աշխարհիկ դպրության,
2. Գրչության արվեստի,
3. Խազագիտության և երաժշտության լսարաններ:
Գլաձորի վարդապետական ուսուցման կա
րգի և առարկաների մասին տեղեկություններ
ստանում ենք այնտեղ գրված ձեռագրերի, մաս
նավորապես Եսայի Նչեցու «Ոսկեփորիկի՚՚,
մատենագրական գործերի ու ձեռագրերի մեջ
պահպանված հիշատակություններից, ինչպես
նաև՝ նրա շրջանավարտների հիմնած դպրոցների գործունեությունից։ Դրանցում կա մի
ցանկ, որը լիակատար գաղափար է տալիս
Գլաձորի ուսումնական ծրագրերի մասին։ Դա
Գլաձորի անմիջական շարունակություն հանդիսացող Որոտնավանքի և Տաթևի համալսարանում դասավանդված առարկաների թվարկումն է, որը բերում է այդ համալսարանի շըրջանավարտներից Թովմա Մեծոփեցու կենսագիր Կիրակոս բանասերը։ Վերջինս, անդրադառնալով իր ուսուցչի ստացած վարդապետական կրթության ծավալին, գրում էր, որ նա
առաքինի էր, կրթությամբ և գործնական կյանքում ուսումնական ու պարկեշտ, երաժշտական, երկրաչափական և աստղաբաշխական
հարուստ գիտելիքներով օժտված, փայլուն
ճառասաց էր և փիլիսոփա, քաջածանոթ էր
հունական դպրոցներին [7]:
Գլաձորի համալսարան ընդունվում էին
միջնակարգ կրթություն ունեցող երիտասարդներ։ Գլաձորի վարդապետական ծրագիրն

1
Գլաձորը որպես «Աթենք պանծալի» հիշատակվում է
Մատթեոս գրչի կողմից 1283-1284 թվականների (Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության մատենադարանի №
571) ձեռագրում։ Սակայն մի շարք հիշատակություններում
ուսումնական կենտրոնի հիմնադրումը կապում են 12791281
թվականների
ժամանակահատվածի
հետ՝
Թանահատի վանքի հիմնադրման (1279 թվական), ապա
նաև համալսարանի առաջին ուսուցչապետ Ներսես
Մշեցու Մշո Առաքելոց վանքից տեղափոխվելու և գլաձորյան դպրության կենտրոնը հիմնադրելու թվականի հետ
(1280 թվական)։
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կալի արժեքներից է նաև այն, որ այստեղից
սկզբնավորվեցին նոր դպրոցներ։
Այսպես, Գլաձորի սաներից Առաքել Հաղբատեցին, որը համալսարանն ավարտելուց
հետո Թիֆլիսի հոգևոր դպրոցի րաբունապետն էր, իր ուսուցչի գործունեության արդյունքն այսպես է ներկայացնում. «թողլով
զաւակ ժառանգութեան բազում ի ծոցս եկեղեցւոյ և ի հանդիսարանս վարժարանացն»։
Գլաձորի համալսարանը պատրաստում էր
եկեղեցու սպասավորներ և վարժարանների
վարդապետներ, ուսուցիչներ, որոնք կոչվում
էի րաբունիներ։ Համալսարանում քահանայական աստիճան ունեցողներին ընդունելուց
բացի, տեղում ևս պատրաստում էին քահանաներ, այսինքն՝ Գլաձորում կար և' քահանայական, և' վարդապտական լսարան, այստեղից էլ համալսարան անվանումը։ Վարդապետարանին ոչ միայն տեղի քահանայական
լսարանն էր սաներ տալիս, այլև Գլաձորի
շրջանավարտների դպրոցները։ Դավիթ Գետկեցին նկարագրում է, թե ինչպես էր Նչեցին
աշակերտներ հավաքում. «...ցուպ ի ձեռին
առեալ, զտհաս և զանիմաստ համբակս ժողովէ ի փարախս իմաստութեան, բազում
գաւառաց» [8]։ Բազմաթիվ աշակերտների
(Նչեցին oրինակ՝ 360 հոգու) քահանայական և
վարդապետական աստիճաններ շնորհելուց
հետո ուղարկում էր իրենց գավառները, «ի
հանդիսարանս վարժարանացն»։
Սովորաբար եկեղեցու սպասավորների
մասին որ հիշատակարաններում տեղեկություններ քիչ են պահպանվել։ Համալսարանի
առաջին շրջանավարտներից է Ստեփանոս
Օրբելյանը՝ Սյունյաց եպիսկոպոսը՝ պատմիչ,
բանաստեղծ: Նրա հաջորդներն էին Հովհաննես Օրբելը, կրտսեր Ստեփանոսը, որոնք
եկեղեցական նվիրապետական պաշտոնավարությունից բացի, բեղմնավոր մշակութային գործունեություն են ծավալել: Եկեղեցական խելացի գործիչ էր Կարապետ Տոսպեցին,
որը հայրենասիրական եռանդուն գործունեություն է ծավալել Երուսաղեմում։
Գլաձորի որոշ սաներ աոանձին թեմերի
առաջնորդներ էին։ Իսկ րաբունապետները
դպրոցներ ղեկավարելիս իրենց կապերն
ամուր էին պահում «մայր իմաստից» համալսարանի և նրա ուսուցչապետների հետ ոչ
միայն անհրաժեշտ ձեռնարկներ ընդօրինակե-

ընդգրկում էր աշխարհիկ և հոգևոր կրթությանը վերաբերող առարկաների մի ամբողջ
համակարգ։ Ուսանողները պարտավոր էին
ուսումնառության 7-8 տարիների ընթացքում
աստվածաբանությունից բացի տիրապետել
«արտաքին», այսինքն՝ աշխարհիկ գիտություններին և արվեստներին։ Դրանք կոչվում
էին «ազատ արվեստներ և թվով յոթն էին։
Առաջին երեքը՝ քերականությունը, ճարտ
ասանությունը և տրամաբանությունը, կազմում էին եռյակ, մյուս չորսը՝ թվաբանությունը, երաժշտության տեսությունը, երկրաչափությունը և աստղաբաշխությունը՝ քառյակ
գիտություններ։ Այդ առարկաները դասավանդելու համար Գլաձորի համալսարանում
օգտագործվել են նաև ոչ քրիստոնյա, հեթանոս, անտիկ փիլիսոփաների և եկեղեցական
հեղինակավոր գիտնականների աշխատություններն ու մեկնությունները:
Ուսումնառության շրջանն ավարտելուց
հետո Գլաձորի համալսարանի շրջանավարտին շնորհվում էր վարդապետական աստիճան, որը րաբունապետության կողմից ղեկավ
արվող ու անցկացվող արարողություն էր և կր
ում էր գիտական-պաշտոնական բնույթ։
Շրջանավարտները 7-8 տարի ուսանելուց հետո անցած դասընթացից պատրաստում էին
քննաճառ և պաշտպանում գիտական աստիճան։ Պաշտպանությունն իրականացրել է
համապատասխան հանձնաժողովը, որին
ներկա են եղել րաբունիներ, արդեն պաշտպանած շրջանավարտներ, ինչպես նաև հրավիրված հոգևոր և աշխարհիկ իշխանության
ներկայացուցիչներ: Ատենախոսությունների
պաշտպանությունը տեղի են ունեցել Գլաձորի վանքում, իսկ պսակադրողը եղել է համալսարանի րաբունապետ Եսայի Նչեցին:
Գլաձորն այդ ժամանակ անմրցակից էր։ Այստեղ սովորելու էին գալիս Հայաստանի հեռավոր շրջաններից և անգամ Կիլիկիայից։ Դասավանդում էին հռչակավոր ուսուցիչներ՝
Եսայի Նչեցին, Դավիթ Սասնեցին, Թորոս Տարոնացին, հռչակավոր գրիչ, նկարիչ և ճարտարապետ Մոմիկը։ Հայ միջնադարյան մշակույթում հռչակված է Գլաձորի համալսարանի գրչական մանրանկարչության դպրոցը,
որը ճանաչվել է որպես ինքնուրույն՝ Գլաձորյան դպրոց, որտեղ իշխում էր սևի և ոսկեգույնի համադրությունը։ Գլաձորի նշանա-
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Սալմաստի դպրոց ավագ րաբունապետը, որը
նախապես աշխատել է Ատրպատականում,
ապա՝ Թիֆլիսում, որից հետո կարգվել է Սալմաստի դպրոցի րաբունապետ։ Հայտնիներից
է նաև Մկրտիչ Թեղենացին, որը Գրիգոր
Բջնեցի րաբունապետի մոտ քահանայական
կրթություն ստանալուց հետո ուսանում է
Գլաձորի համալսարանում, ապա վարդապետական աստիճան և դասախոսելու իրավունք ստանալուց հետո վերադարձել է հայրենի Թեղենիք և կարգվել տեղի դպրոցի րաբունապետ։ Կիլիկիայի Գորովանքի դպրոցի
ներկայացուցիչ Վարդան Կիլիկեցին
ևս
1289թ. Գլաձորի համալսարանում է վարդապետական աստիճան ստանում, վերադառնում է Կիլիկիա, զբաղվում գրչությամբ և
ուսուցչությամբ։ Հովհաննես Քռնեցին ևս
ավարտելով Գլաձորի համալսարանը, 1328 թ.
նշանակվում է Երնջակի շրջանի հոգևոր
առաջնորդ, ապա տարվելով կաթոլիկական
գաղափարներով, դառնում է միարարների առաջնորդ և Քռնայի իր դպրոցում ունիթորական գրականություն է թարգմանում ու տարածում նրանց գաղափարները։ Նշանավորներից է նաև րաբունապետ, թարգմանիչ և
մատենագիր Հովհաննես Ծործորեցին: Նա ևս
ավարտել է Գլաձորի համալսարանը և աշխատել է Արտազի Ծործոր վանքում, որտեղից էլ նրա Ծործորեցի մականունը։ Տարոնի
դպրոցից էր Ներսես Տարոնացին: Առաքելոց
վանքից գալով և ավարտելով Գլաձորի համալսարանը, հարում է միրարներին և աշխատում Առաքելոց վանքում:
1338թ Եսայի Նչեցին. մահաում է և նրա
հետ մեռնում է նաև դպրոցը Գլաձորում։ «Այս
վանքի պատմությունը տարօրինակ սկիզբ և
վախճան ունի, - գրում է Գ. Հովսեփյանը,-անհայտությունից հանկարծ երևան է գալիս ԺԴ
դարի ութսունական թվականի սկզբում, իբրև
Արևելյան Հայաստանի մտավոր կենտրոն, և
հանկարծ չքանում անհայտության մեջ ԺԴ
դարի կեսին։ Անորոշ է նույնիսկ տեղը» [5]: Սա
ճիշտ է. մինչև վարդապետարանի այնտեղ
հաստատվելը վանքն անհայտ էր, համալսարանի տեղափոխվելու հետ էլ անհայտացավ։
Այս հանգամանքը ցույց է տալիս, որ, իսկապես Աղբերց վանքը եղել է Սյունիքի աննշան
վանքերից։ Սակայն այն, ինչ ասվեց Գլաձորի
վանքի մասին, Գլաձորի համալսարանին չի

լու, այլև խորհրդակցելու և համապատասխան ցուցումներ ստանալու համար։ Գլաձորի
համալսարանը սերտ կապերի մեջ էր նաև
այն դպրոցների հետ, որոնք գոյություն
ունեին մինչև նրա Վայոց ձորում հաստատվելը։ Այդպիսիք էին Գրիգոր րաբունապետի՝
Բջնիի և Թեղենիքի դպրոցները, ինչպես նաև
Վերին Նորավանքի դպրոցը, որի Դավիթ րաբունապետը Օրբելյանների եպիսկոպոսանիստ Նորավանքի առաջնորդն էր, իսկ հետո
աշխատել է Գլաձորում։ Հայտնի է, որ նրան
փոխարինել է Գլաձորի մեկ այլ սան Կյուրիոնը:
Գլաձորի սաների հիմնած և նրանց ղեկավ
արած դպրոցներից էր համալսարանի աոաջին սաներից Մխիթար Սասնեցու հիմնած
Մեծոփա վանքի դպրոցը։ Մեզ է հասել Ե.
Նչեցու հանձնարարությամբ Մ. Սասնեցու շարադրած մի ժողովածու: Այն ուղըղված էր
միարարների դեմ, որի համար կաթոլիկները
նրան ամբաստանում են Հռոմի պապի առջև։
Հայտնի նաև Այրիձորի դպրոցի հիմնադիր
Հովհաննես Արճիշեցին, որը Մխիթար Սասնեցու դասընկերն է եղել Գլաձորում և նրա գործակիցը Քաջբերունիքում։ Գրել է պատարագի
մեկնություն: Նախորդների դասընկերն ու
նրանց գործակիցն է եղել նաև Ստեփանոս
Արճիշեցին, որը Մ. Սասնեցու աշակերտ
Մկրտչի հետ գրել Է Մխիթար Սասնեցու վարքը: Կողբավանքի դպրոցի հիմնադիրն է եղել
Մատթեոս Մլիճեցին, որն աշխատել Է Այրարատյան աշխարհի Կողբա Ս. Մարի վանքում: Հայտնի շրջանավարտներից նաև Առաքել Հաղբատեցին, որն ավարտելով Գլաձորի
համալսարանը՝ ղեկավարել Է Թիֆլիսի դպրոցը: Գլաձորի համալսարանի շրջանավարտներից է եղել նաև Ավետիս Հաղբատեցին, որը
համալսարանն ավարտելուց հետո վերադարձել է Հաղբատ ուսուցչության: Կիրակոս
Երզնկացին ևս ուսանել է Գլաձորում և աչքի է
ընկել իր խելացի և իմաստուն հատկանիշներով, որի համար նախաստեսված էր, որ
փոխարինի է Եսայի Նչեցուն, սակայն հանգամանքների բերումով վերադառնում է հայրենի գավառ և դառնում տեղի րաբունապետը։ Նշանավոր շրջանավարտներից էր նաև
Հովհաննեսը՝ Կիրակոսի եղբորորդին: Նա իր
հորեղբոր հետ միասին աշխատել է Երզնկայի
դպրոցում։ Գլաձորի շրջանավարտներից էր
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նեցին։ Վերջինս 1337 թ. Նչեցուց քահանայական աստիճան էր ստացել։ Հերմոնի համալսարանի սաներից էին նաև Սարգիսը, հետագայում՝ Որոտնեցու գործակիցը, Սիմեոն
Ռշտունցին, Վարդան ճգնավորը և ուրիշներ։
Հերմոնի վանքում համալսարանը գոյատևում է մինչև 1356 թ. և տեղափոխվում նոր
րաբունապետ Հովհան Որոտնեցու հայրենի
գավառ։ Հովհան Որոտնեցին ծնվել է 1313 թ.
Որոտան գավառի Վաղատին գյուղում, Սյունյաց իշխան Իվանեի ընտանիքում։ Եսայի Նչեցուց քահանայական աստիճան ստանալուց
հետո Որոտնեցին Տիրատուր Կիլիկեցուց
վարդապետական աստիճան է ստանում և
կարգվում նրան օգնական, իսկ հետո փոխարինում է նրան որպես համալսարանի րաբունապետ։ 1363 թ. նրա պատվերով Տփխիսում
ընդօրինակվում է Հովհան Դամասկացու մատենագրությունը։ Գրիչը նշում է, որ այն գրվել
է. Որոտնեցին րաբունապետությունը սկսել է
մահվանից երեսուն տարի առաջ (1386-301356թ.)։ Որոտնավանքում մնալով մինչև 1384
թ., այնուհետև երկու տարի համալսարանը
թափառում է հայրենի երկրում: 1386թ. Հովհաննես Որոտնեցին հաստատվում է Երնջակի Ապրակունյաց վանքում, և նույն թվականին մահանում։ Համալսարանի րաբունապետ
է նշանակվում Գրիգոր Տաթևացին։
Գրիգոր Տաթևացին (Խութլուշահ) ծնվել է
1344թ. Վրաստանի Թմոգվի բերդավանում,
արճիշեցի Ամիր Սարգսի և փարպեցի Մարիամի ընտանիքում։ Սովորել է Որոտնեցու
համալսարանում և 1373թ. վարդապետական
աստիճան ստացել: Րաբունապետի մահից
հետո ստանձնել Եսայու մեծ համալսարանի
րաբունապետությունը՝ Ապրակունյաց վանքում, երու տարի հետո տեղափոխվել է Տաթև
և ծավալել ուսումնամանկավարժական, հասարակական-քաղաքական, մատենագրական
բուռն գործունեություն: 1408 թ. տեղափոխվել
է Մեծոփավանք և այնտեղ հիմնել գրչության
բարձր տիպի դպրոց։ 1409թ. Երևանի Անանիա
առաքյալի անապատում վարդապետական
աստիճան է շնորհել քաջբերունցի իր տասը
աշակերտներին։ Սրանք, փաստորեն, Գլաձորի համալսարանի վերջին շրջանավարտներն
էին, որ վարդապետական աստիճան և դասալսելու հրաման ստացան մեծ րաբունապետ
Գրիգոր Տաթևացուց:

վերաբերում։ Եսայի Նչեցու համալսարանը
հայոց նախորդ վարդապետարանների շարունակությունն էր և «անհայտությունից հանկարծ երևան չեկավ, ոչ էլ «հանկարծ չքացավ
անհայտության մեջ»:
Հայոց միջնադարյան առաջին հմալսարանին վիճակված էր անցնելու երկար ճանապարհ, տարբեր ժամանակներում հաստատվել տարբեր վանքերում և պահպանել ու
հարստացնել ստեղծված ավանդույթները թե'
ուսուցման ու դաստիարակության և թե' հասարակական-քաղաքական գործունեության
ասպարեզներում և այդպես ընկալվել դեռևս
միջնադարում։ Տաթևի համալսարանի րաբունապետներից Մատթեոս Ջուղայեցին, Գրիգոր
Տաթևացու վարքը շարադրելիս, գրում է. «Մեծ
փիլիսոփայն Յոհաննէս Որոտնեցին ... զկնի
մահուանն իւր ետ հրաման (Գրիգոր Տաթևացուն- Ս. Ս.) նստել յաթոռ մեծ համալսարանին
Եսայեայ և րաբունապսյետ Հայոց Մեծաց» [8]:
Այսինքն՝ Տաթևի համալսարանը շարունակությունն էր «մեծ համալսարանին Եսայեայս»:
1338թ. Գլաձորի համալսարանը երկրորդ
րաբունապետ Տիրատուր Կիլիկեցու գլխավորությամբ թողնում է Գլաձորի վանքը և հաստատվում Վայոց ձորի Հերմոնի վանքում, որը
գտնվում էր Օրբելյանների տիրույթում։ Անտարակույս, դա կապված էր քաղաքական
պայմանների փոփոխության հետ, որոնք տեղի էին ունենում Հայաստանում, մոնղոլական
պետության վերջին տարիներին։ Այդ ժամանակ, իշխանական մյուս տոհմերի հետ, հալածվեցին և աղքատացան նաև Պռոշյանները,
համալսարանը կորցրեց հիմնական հովանավորողներից մեկին, իսկ Եսայի Նչեցու մահվամբ ՝ նաև րաբունապետին։ 1338թ. Գլաձորի
համալսարանի սաներից Գրիգորը ձեռագիր է
ընդօրինակում, որում ասվում է, թե Տիրատուրը եկել էր Կիլիկիայի Մլիճի վանքից: Նա 1339
թ. Գլաձորում ընդօրինակում է մի Ավետարան, արդեն րաբունի էր [5]: Ավելի ուշ հիշվում է Եսայի Նչեցու հետ՝ որպես մեծ րաբունապետ: Նրա աշակերտները ձեռագիր էին
ընդօրինակում ՙառ ոտս մեծ րաբունապետացն Յեսայի և Տիրատրոյ [5]:
Հերմոնի վանքում տեղավորված հայոց
համալսարանի մասին շատ քիչ տեղեկություն
ունենք։ Այստեղի աչքի ընկնող սաներից էին
հիշյալ Գրիգորը, Կիրակոսը և Հովհան Որոտ-
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պայքարը նրա սաները շարունակում էին իրենց
դպրոցներում: Մխիթար Սասնեցին, րաբունապետի հանձնարարությամբ, ճառեր էր գրում
միարարների դեմ՝ օգտագործելով հենց իրենց՝
միարարների աշխատությունները: Նույնն էին
անում Որոտնեցին և Տաթևացին: Գրիգոր
Տաթևացին արտագրում է միարարների ձեռնարկներից մեկը՝ համապատասխան պարզաբանությամբ և իր մեկնություններով:
Միջնադարյան Հայաստանում թաթարմոնղոլական, լենկթեմուրյան, և այլևայլ ցեղերի
ու բռնակալությունների պատերազմների, ավերածությունների, դավանաբանական նկրտումների պայմաններում հայոց համալսարանի
հարյուրհիսունամյա գոյությունը հերոսություն
էր, հայ ժողովրդի կենսունակության, հայ
մտավորականության՝ եկեղեցու և մշակույթի
գործիչների ու նրանց հովանավորների՝ հայրենիքի և ժողովրդի նկատմամբ ունեցած անսահման սիրո և նվիրվածության արտահայտություն, որի համար հիմնական զենքը մայրենի
լեզուն ու գիրն էր, հայոց դպրությունը,
նախնիների ավանդներին հավատարմությունը:
Ընդհանուր գծերով մերօրյա Գլաձորի երկունքը նույնպես դժվարին եղավ: Նրա երեսունամյա ուղին ևս հեշտ ու հարթ չէր, սակայն
հավատարիմ
մնալով
իր
միջնադարյան
նախորդի կրթության և մշակույթի նվիրյալի
առաքելությանն ու լավագույն ավանդույթներին,
շարունակում է արարել և, անկասկած, իր
ազգանվեր
գործունեությունը
կշարունակի
երկար ու երկար տարիներ:

1410 թ. Գրիգոր Տաթևացին վերադառնում է
Տաթև և այնտեղ էլ մահանում։ «Տեղապահ
աթոռոյս վարժապետին» նշանակվում է Մխիթար վարդապետը, որն հետո դառնում է րաբունապետ և ղեկավարում Տաթևի դպրոցը
մինչև 1425 թվականը [5]։
Գրիգոր Տաթևացու աշակերտներից Թովմա
Մեծոփեցին ղեկավարել է Մեծոփավանքի
բարձր տիպի դպրոցը, Հովհաննես Հերմոնացին՝ Հերմոնի դպրոցը, Կարապետ Խառաբատեցին՝ Խառաբատի դպրոցը, Սիմեոն Եղվարդեցին՝ Այրիվանքի դպրոցը, ապա՝ Եղվարդի
դպրոցները, Մկրտիչ Օրբելենցը՝ Արգելանի Տեր
Հուսկան որդու դպրոցը, Հակոբ Ասպիսընկացին՝ Անձղնապատի դպրոցը և այլն: Ի դեպ՝
Հովհաննես Հերմոնացին և Թովմա Մեծոփեցի
րաբունապետերը կատարելով իրենց մեծ
րաբունապետի ցանկությունը, 1441 թ. Ամենայն
հայոց կաթողիկոսությունը վերահաստատեցին
Վաղարշապատ քաղաքի ս. Էջմիածնի վանքում:
Այսպիսով, Ներսես Մշեցու ջանքերով հիմնադրվելով 1282թ., Վայոց ձորի Աղբերց
վանք-Գլաձորում,
հայոց
միջնադարյան
համալսարանը Եսայի Նչեցու րաբունապետությամբ գործում է մինչև 1338թ., Տիրատուր
Կիլիկեցու րաբունապետությամբ Հերմոնի
վանքում մինչև 1356 թ., Հովհաննես Որոտնեցու րաբունապետությամբ Որոտնավանք
և Ապրակունյաց վանքում՝ մինչև 1386 թ.,
Գրիգոր Տաթևացու րաբունապետությամբ
Ապրակունյաց վանքում, ապա Տաթևում՝
մինչև 1410 թ., որսպես Գլաձորի, Հերմոնի,
Որոտնավանքի, Տաթևի համալսարաններ։
Համալսարանը շուրջ հարյուրհիսունամյա
գոյության ընթացքում քույր բարձրագույն
դպրոցների և իր սաների դպրոցների ուղեկցությամբ հսկայական գիտական մանկավարժական, հասարակական-քաղաքական, դավանաբանական,
ընդհանուր
մշակութային
գործունեություն է ծավալել ունենալով գաղափարական, ուսումնական, կազմակերպչական
գործունեության հստակ ծրագիր։ Գլաձորի
համալսարանում, ինչպես նշվեց, (ՙՙնորոգեցավ
զաստիճան վարդապետութեան լուսաւորչացն
մերոց՚՚)։ Մեսրոպ Մաշտոցը և Սահակ Պարթևը
աշակերտներ էին հավաքում, սովորեցնում,
լավագույններից վարդապետներ պատրաստում
և ուղարկում էին գավառները ուսուցչության։
Գլաձորի համալսարանում ևս (ի տարբերություն նախորդ վարդապետարանների, որ
քահանայական կրթությամբ էին ընդունում և
հասցնում
վարդապետական
աստիճանի)
երեխաներ էին հավաքագրում, նախ քահանայական, ապա վարդապետական կրթություն էին տալիս և ուղարկում գավառները,
որ գավառները չմնան առանց վարդապետական
ուսման»։ Եսայի Նչեցու միարարների դեմ
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c
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Уругв
вай
(исп. Uruguay),
официалььное
название – Восточнаая Республ
лика Уругвай
(исп. Repúública Orieental del Uruguay,
U
ан
нгл.
Oriental Reepublic of Uruguay)
U
– государствво в
юго-восточ
чной части Южной Ам
мерики. Ад
дминистративн
но разделен
на на 19 департамент
д
тов.
Столица и крупнейший город – Монтевидео.
М
.

усттье реки Ла-Плата
Л
и бросившегго якорь у
Мо
онтевидео в 1729 г. [9].
Следующи
ие упоминаания относяттся к XIX в..
Такк из архивны
ых бумаг сттановится иззвестно, чтоо
в 1835 г. изз Буэнос А
Айреса в Монтевидео
М
о
при
ибыл родиввшийся во Франции 34 летний
й
пол
лицейский Аксарян
А
Хууан Акустин
н. А в 18500
г. Пелинчан
П
М
Мария
влад
дела тремя учасками в
гор
роде [9, с. 799].
Любопытн
но, что ж
журналы со
о списками
и
при
ибывших из
и заграницы
ы путешесттвенниками
и
нач
чинаются с 1888 г., но журналы 18
889-1895 гг..
утееряны [9]. Об
О этом пери
иоде времен
ни сведенияя
мы
ы черпаем из писем
м опублико
ованных в
мар
рселькой гаазете «Армеения» [1.1; 1.2]. Так в
было ок. 30 армян,,
188
89 г. в Монтевидео
М
бол
льшинство из
и которых были из Хар
рберда [1.1;;
2], а так же из Муша, Ванаа и Карина [1.2].

Истор
рия
По вссей видимоости, первы
ым армянин
ном
ступившем
м на уругваайскую зем
млю был коорабельный эконом
э
с судна
с
напраавлявшегосяя в
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ՀԿԲՄ4), молодежные, культурные и др.
организации [5, с. 615]. 9 июня 1930 г. правительство Уругвая официально зарегистрировало
Общий армянский союз (исп. Unión General
Armeniana).
Образование.
Действуют несколько учебных заведений.
Последнее было создано между 1974 и 1975 гг.
в Монтевидео. Вновь учрежденный учебный
центр, состоит из двух этапов: начальная школа
(колледж) Нубарян и высшая школа (лицей)
Алек Манукян.
Церковь
В 1983 г. кондаком Католикоса Всех армян
Вазгена I в Южной Америке была основана
епархия Армянской Апостольской церкви
(ААЦ) в Уругвае с центром в церкви Св. Нерсес
Шнорали в Монтевидео (имеет 1 церковь) [8, с.
1041]. Аналогично ему, здесь же находится и
экзархат армяно-католиков (имеет 1 церковь).
Существует так же и армяно-евангелистская
община (имеет 2 церкви) [11] (см. табл.).
СМИ
В Монтевидео издается единственная
газета «Ай ынтаник»5. У общины имеется 3
радиостанции: «Комитас»6, «Радио Армения»7 и
самая молодая «Радио Аракс»8 [5, с. 615].
Многие общественные организации имеют
веб-сайты, однако все они испаноязычны9.
Разное
20 апреля 1965 года Главная Ассамблея Сената Уругвая и Палаты представителей приняла
закон No. 13.326 «О Дне памяти жертв геноцида
армян» (иап. DIA DE RECORDACION DE LOS
MARTIRES ARMENIOS), тем самым став
первой в мире страной осудившей Геноцид
армян. При этом посольства Армении в Уругвае
нет.
По решению мэрии 156-я школа, одна
улица и площадь на которой находится
памятник жертвам 1915 г. названы Армения.

В 1912 г. начался поток беженцев из
городов Киликийской Армении – Айнтапа,
Аманоса, Зейтуна, Кесаба, Мараша [5, с. 615].
Община значительно увеличилась после
Геноцида (1915), последовавших за ним избиений и погромов (1918-20) в Турции и насильственного выселения армян Киликии (1921-22).
Вторая волна эмиграции пришлась на
период арабо-израильского конфликта.
География
Уругвайские армяне жили и живут в основном в столичной агломерации Монтевидео.
Небольшее количество живет в курортном городке Пириаполис в департаменте Малдомадо.
Во время переписи населения в 1931 г. армян насчитывалось 4 тыс. В 1982 г насчитывалось ок. 12 тыс. армян [6, т. 8, с. 17], в 1986 – 14
тыс. [6, т. 12, с. 289]. Ныне в Уругвае ок. 19 тыс.

Организации.
В письме марселькой газете «Армения»,
Сим Сарян рассказывает о собрании прошедшем в доме 9 по улице Патагон в Монтевидео
22 февраля 1889 г. группой из 15 чел. был
создан «Армянский Союз» [1.2]. По сути это
была первая армянская организация в Уругвае,
хотя в литературе этот факт забывается. А
первой национальной организацией считается
«Колониальный союз», созданный в 1923 г.
Действуют земляческие союзы {Мараша1
(1927), Аданы (1928), Зейтуна (1929) и т.д.},
благотворительные (ՀԲԸՄ2 - 1939 г., ՀՕՄ3,

4

“Asociación de Beneficiencia de Damas Armenias”
(ABDA). Av. Dr. Carlos M. de Pena 4240. Tel: 309 7141
5
Газета “Հայ ընտանիք”, букв. “Армянская семья”,
издается с 1993 г. на армянском и испанском языках.
6
Audición Radial “Gomidás”. Colonia 2212. Tel: 400-0500 /
0600
7
Audición Radial “Radio Armenia”. Paysandú 1067. Tel:
902-3939
8
Audición Radial “Radio Arax”, Domingo 27/7. (основано в
2007 г.).
9
Sitio de la UGAB en Uruguay - www.ugab.org.uy; Sitio de la
FRA en Uruguay - www.vramian.com; Asociación Cultural
Uruguay
Armenia
http://www.armenia.com.uy/;
www.armenur.org; орган независимых журналистов
армянской общины Уругвая “Tribuna Armenia”
(Organo
Periodístico
http://www.tribunaarmenia.com/
Independiente en la Colectividad Armenia del Uruguay; Prensa
Centro Armenio - http://www.prensacentroarmenio.com.ar.

1

“Unión Compatriotica Armenia de Marash”. Valdense
3525.
2
“Unión General Armenia de Beneficiencia” (UGAB). Av.
Agraciada 2850. Tel: 200-9136
3
“Unión de Auxilio de Damas Armenias” (HOM). Av.
Millan 3872. Tel: 336-2161
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики в Уругвае
№

Объект

Наименование

1.

комплекс

Епархиальный
центр

2.

церковь

Св. Нерсес
Шнорали

3.

институт

Нерсесян

здание

Армянский
культурный
центр

4.

5.

6.

7.

монумент

В память жертв
геноцида
24.04.1915
[3, с. 84]

лапидарная
надпись

Восьмистрочная
на испанском11
языке

хачкар

В память Србуи
МалянПилавджян12
[3, с. 88]

8.

лапидарная
надпись

9.

здание

Пятистрочная
памятная на
испанском13
языке

Адрес и контакты
Av Agraciada 2842/46
11800 Montevideo10
Fax: 292-0628
Iglesia Apostólica
Armenia San Nersés
Shnorhalí,
Av Agraciada 2842/46
Bella Vista,
11800 Montevideo
Tel: +(598 2) 209-0165
Instituto Educacional
Nersesian,
Находится рядом с
епархиальным
центром, Av Agraciada
2842, Montevideo
Tél: +(598 2) 209-0165

Даты

Вид

Осн. 1964
Осв. 1965

1972

Centro Cultural Armeno,
Находится во дворе
церкви Св. Нерсеса
Шнорали,
Там же
Находится во дворе
церкви Св. Нерсеса
Шнорали слева от
входа в культурный
центр,
Av Agraciada 2842/45,
Bella Vista,
Montevideo
Находится на лицевой
стороне задней стены
монумента,
Там же
Находится во дворе
церкви Св. Нерсеса
Шнорали слева от
входа за монументом
жертвам геноцида,
Там же,
Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же
Union General Armenia
de Beneficencia,
Av Agraciada 2850,
11800 Montevideo,
Tél.: (598) 2 209-8810

10

24.04.1975

2010

1974

Монтевидео (исп. San Felipe y Santiago de Montevideo) – столица Уругвая и административный центр департамента
Монтевидео.
11
1915 1975 / † 24 DE ABRIL † / EN MEMORIA DE UN / MILLLON Y MEDIO DE / MARTIRES ARMENIOS / VICTIMAS
DEL GENOCIDIO / PERPETRADO POR EL / GOBIERNO TURCO EN 1915
12
Србуи Малян-Пилавджян (исп. Serpuhi Malian Nakashian De Pilavdjian), меценатка.
13
ESTE ESPACIO FUE ACONDICIONADO / POR LA FAMILIA PILAVDJIAN / EN RECUERDO DE / SERPUHI MALIAN
PILAVDJIAN / ELIZABETH PILAVDJIAN MALIAN
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10.

здание

Колледж
Нубарян и Лицей
Алекс Манукян
(AGBU)

11.

улица

Нерсеса
Унаняна14

здание

Союз
землячества
Армении из
Мараша

здание

Спортзал Каро и
Мари
Джерджерян
земляческого
союза Мараша

12.

13.

Colegio Nubarián
y Liceo Alex Manoogián
de la Unión General
Armenia de
Beneficencia,
Av Agraciada 2850,
11800 Montevideo,
Tél.: +(598 2) 208-0628
Fax: +(598 2) 203-7900
www.ugabnubarian.edu.
uy
Rue Nerses Ounanián,
перпендикулярна
Av Agraciada,
Bella Vista,
11800 Montevideo

1974

Протяженность: 200 м

Unión Compatriotica
Armenia de Marash,
Valdense 3525,
Montevideo

Gimnasio Garo y Maria
Jerjerian,
Там же

Армения

На восточном
побережье,
Rbla Armenia,
Buceo,
Montevideo

1972

площадь

Армения

Plaza Armenia,
Находится на
набережной между
улицами Rbla Armenia
и Tomás de Tezanos,
Buceo,
11300 Montevideo

1971

16.

комплекс

На память
Уругваю от
приемных детей,
как символ
верности и
благодарности
[3, с. 87]

На площади Армения,
на перекрестке
Br. 26 de Marzo, Tomás
de Tezanos и Rbla
Armenia,
Buceo,
Montevideo

13.11.1981

17.

бассейн с
фонтаном

14.

15.

14

набережная

Протяженность: 1400 м

Находится на холме в
вехней части
комплекса,
Там же

Унанян Нерсес (арм. Ներսես Հունանյան; исп. Nerses Ounanián) (1.08.1924, Самос – 18.12.1957, Монтевидео), скульптор.
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18.

19.

лме в
Нахоодится на хол
вехней части
и
комплекса заа
бассейном,
Там же

памяттник

стеллла

С благодарсттвенной надписью
ю на
испанском15
языке
[3, с. 86]

Нахходится на скклоне
х
холма
слева от
о
памятника,
Там же

Нахходится на угглу в
ниж
жней части хо
олма
перред памятникком,
Там же

12.10.1971

20.

хачкаар

[3, с. 86]

21.

площ
щадь

Геноцида
армянского
народа

,
o
Montevideo

22.004.2005

памяттник

В память
Геноцида
армянского
народа
[3, с. 88]

У
Установлен
на
н
плоощади Геноц
цида
арм
мянского народа,
o
Montevideo

22.004.2005

23.

хачкаар

В память А.
Зулджяна
[3, с. 85]

Усстановлен воззле
аэрропорта Караско,
Near the Carrassco
Airport,
o
Montevideo

20111

24.

епарххиальный
центрр
(экзар
архат)

Епархиальны
ый
центр (экзарххат)
(католич.)

22.

Av 19 de Abril 3325,
11700 Montevid
deo
Tél.: +(598 2) 308-3118
exxarmal@pcn.n
net

15

URUGUA
AY / RECIBE
E DE TUS HIJOS
H
/ ADO
OPTIVOS ES
STE SIMBOL
LO / DE GR
RATITUD Y LEALTAD /
COMUNIDA
AD ARMENIA
A / 12-X-1971
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25.

26.

церковь

Собор
Пресвятой Девы
Бзоммарской16
(католич.)

Catedral Católica
Armenia Nuestra Señora
de Bzommar,
Av 19 de Abril 3325,
Prado,
11700 Montevideo
Tél.: +(598 2) 308-3118
pararmur@netgate.com.u
y

хачкар

В память 100летия геноцида
армян

Установлен у Собора
Пресвятой Девы
Бзоммарской, справа от
входа,
Там же

27.

церковь

Первая
Евангелистская
Армянская
церковь в
Уругвае

28.

церковь

Армянская
Братская церковь

29.

здание

школа Армения
Nº 156

30.

здание

штаб партии
Хнчакян

31.

здание

клуб партии
Дашнакцутюн

32.

бюст

Аршак
Врамяна17

First Armenian
Evangelical Church in
Uruguay,
Av Dr. Luis Alberto de
Herrera, 3790
Brazo Oriental,
11700 Montevideo
Tel: +(598 9) 592 8488
esperanzaenlaciudad.com
Armenian Brotherhood
Church,
Montevideo
Escuela Nº 156
“Armenia”,
Avda. Dr. Luis A. De
Herrera 3406,
Mercado Modelo Y
Bolivar,
11600 Montevideo
Tél.: +(598 2) 200 1169
Casa Armenia
Hnchakian,
Av Buschental 3425,
11700 Montevideo
Tél.: +(598 2) 924 3070
hnchakianuruguay@gma
il.com

2015

Осн. 1926

1921

Club Vramian,
Av. Millán,
Aires Puros,
11700 Montevideo
Tél.: +(598 2) 336 2161

Находится справа от
входа в клуб Врамян,
Там же

16

Бзоммар (араб.  ;ﺑﺰﻣﺎرангл. Bzoummar) – поселок в Ливане. В 1749 году здесь был построен армяно-католической церковью первый монастырь.
17
Врамян Арам (арм. Արշակ Վռամյան) один из лидеров АРФ.
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33.

34.

35.

36.

37.

здание

площадь

Армения

памятник

беженцу
[3, с. 89]

мемориальная
доска

площадь

Находится слева от
клуба Врамян,
Там же

Детский сад

Plaza Armenia.
Находится на между
набережной
Rbla. De los Argentinos,
Piriápolis18
Monument to a refugee
Находится в
Armenia Square,
Piriápolis

Шестистрочная
на испанском19
языке

Армения

5.11.1990

Установлен в центре
площади Армения,
Там же
Plaza República de
Armenia.
Находится на пересечении Av. Bulevar
Artigas и Av. Orlando
Pedragosa Sierra,
20100 Punta del Este20

7.01.2018
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Անանիա Շիրակացին և նրա «Մեկնութիւն Տոմարի Անդրեասայ»
բնագիրը
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Анания Ширакаци и его подлинник “Толкование Календаря Андреаса”
Галстян Г. А.
Ереванский государственный университет, Факультет Богословия (Ереван, Армения)
ggalstyan123@gmail.com
Аннотация: Статья посвящена Анание Ширакаци и его труду «Толкование календаря Андреаса». Дается
краткий очерк жизни и деятельности Ширакаци. В работе на основании всех существующих точек зрения
рассматривается вопрос о принадлежности оригинала авторству Ширакаци. Выявляются также категории
(кисак, кркнак, Э-ереак, високосный и т. д.), к которым известный календаролог обращается в труде
«Толкование календаря Андреаса». Представлены толкования Ширакаци относительно этих вопросов,
приведены также комплексные сведения об этих календарологических проблемах.
Ключевые слова: Анания Ширакаци, календарь, толкование, кркнак, эпакт, Э-ереак, високосный

Anania Shirakatsi and His Piece of Original “Interpretation of the
Calendar of Andreas"
Galstyan G. A.
Yerevan State University, Faculty of Theology (Armenia, Yerevan)
ggalstyan123@gmail.com
Abstract: The article refers to Anania Shirakatsi and his work “Interpretation of the calendar of Andreas”. A brief
introduction is made about Shirakatsi’s life and career. The study discusses the fact whether the original belongs to
Shirakatsi, comparing all the existing viewpoints. Problems like kisak, krknak, veradir, retreat and others raised by the
famous calendar expert in his work “Interpretation of the calendar of Andreas” are also discussed. Anania Shirakatsi’s
interpretations as well as comprehensive information of the problems are also presented in the work.
Keywords: Anania Shirakatsi, calendar, interpretation, kisak, krknak, veradir, retreat

կան ու թվաբանական երկերն են սկզբնաղբյուր ծառայել միջնադարյան հայ գիտնականների համար [2]: Աշոտ Աբրահամյանը կարծում է, որ Անանիա Շիրակացուց հետո հայերենով գրված տոմարագիտական, տիեզերագիտական, թվաբանական աշխատությունների մեծ մասը վերջինիս գիտական աշխատությունների մեկնությունները կամ անուղղակի
վերարտադրություններն են [2]:
Գիտենք, որ Անանիա Շիրակացու՝ մեզ
հասած բնագրերի ընդօրինակություններում և
ընդհանրապես պատմիչների երկերում նրա
անվան վերաբերյալ որևէ տարակարծություն
չկա, ինչը չենք կարող ասել նրա ազգանվան
վերաբերյալ, որը հիշատակվում է տարբեր
ձևով՝ Շիրակացի, Շիրակունւոյ, Շիրակայնւոյ,

Անանիա Շիրակացին Է. դարի նշանավոր
գիտնական է, մատենագիր և Հայաստանում
բնական կամ ճշգրիտ գիտությունների հիմնադիրը [1]. նրան կարելի է համարել տոմարագիտության, տիեզերագիտության և թվաբանության հիմնադիրը հայոց մեջ: Անանիա Շիրակացու աշխատությունները կարևոր սկըզբնաղբյուրներ են եղել գիտության տարբեր
ոլորտներով զբաղվող միջնադարյան գիտնականների համար: Ուստի, նրա աշխատությունները հաճախ են ընդօրինակվել: Եվ ինչպես, օրինակ, Դիոնիսոս Թրակացու քերականությունն է հիմք հանդիսացել միջնադարյան
հայ քերականների աշխատությունների շարադրման համար, այնպես և Անանիա Շիրակացու տոմարագիտական, տիեզերագիտա-
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մատեան» կամ ուղղակի «Շ-եակ», իսկ 1005 թ.ից սկսած՝ «Քննիկոն» կամ «Մեծ քննիկոն»
համարժեքն է ստացել: 1094 թ.-ից մինչև 18-րդ
դարասկիզբ «Քննիկոն» տերմինը ընկալվել է
իբրև միայն հռոմեացվոց և հայոց փոքր թվականների համար՝ որպես Շ-եակի երկրորդ
շրջապտույտի թվականներ: Համեմատելով,
համադրելով և վերլուծելով մատյանի անվան
բոլոր տարբերակները՝ Ռ. Վարդանյանը վերականգնել է Անանիա Շիրակացու տոմարական-տոնացուցային մատյանի վերնագիրը՝
«Անանիայի Շիրակացւոյ (Շիրակունւոյ) համարողի ՇԼԲ կարգը» [3]:
Հայոց տոմարի շարժականության հետևանքով պայմանավորված դժվարությունները բացատրելու, դրանք այլ ժողովուրդների
գործածական տոմարների հետ հարաբերակցելու, ինչպես ևշատերին հասանելի դարձնելու նպատակով ստեղծվել են տոմարի մեկնություններ, որոնց հեղինակի հարցը երբեմն
երկբայելի է և պահանջում է մանրամասն
ուսումնասիրություն:
Պետք է նշել, որ տոմարին վերաբերող՝
հայկական ձեռագրերում պահպանված մեկնություններից մեկը գրչագրերի մի խմբում
կրում է «Մեկնութիւն տոմարի Անդրեասայ»
վերնագիրը, իսկ մյուսը, որն առավել ընդարձակ է, վերնագիր չունի: Վերջինս հրատարակել է Աշոտ Աբրահամյանը և այն վերագրել
Անանիա Շիրակացուն: Հ. Անասյանը նշում է,
որ Աշոտ Աբրահամյանն անհիմն է նման բան
կատարել [6]: Ընդունելով այս քննադատությունը՝ Աշոտ Աբրահամյանն այս երկը համարել է Անդրեասի տոմարի մի մասը, որը մեկնել է Անանիա Շիրակացին [3; 7]: Իսկ Ռ.
Վարդանյանի ուսումնասիրությունները հիմնավորում են, որ այդ մեկնության հեղինակը
հենց Անանիա Շիրակացին է [3]: Նրա եզրահանգումը կապված է հետևյալ փաստարկների հետ. խնդրո առարկա բնագրում վերլուծված են Շ.-եակ համակարգն ու դրա բաղադրատարրերը, որոնք ստեղծվել են 562 թ., երբ
552 թ. արդեն ավարտվել էր Անդրեասի 200ամյա Զատկացուցակը: Սա է պատճառը, որ
այն չէր կարող լինել Անդրեասի տոմարը կամ
դրա մի մասը: Նշյալ բնագրում քննվում են
նաև Հայոց շարժական տոմարի և թվականության հարցերը՝ կապված Հայոց Շ.-եակի
հետ: Ըստ Ռ. Վարդանյանի՝ այդ բնագրի

Շիրակվանցոյ, Շիրակվանցի, Շիրակուանցւոյ,
Շիրակուանցի, Շիրակացւոյ, Շիրակացոյ,
Շիրակունոյ, Շիրակայնւոյ, Շիրակացւոյն,
Շիրականոյ, Շիրակացի, Անեցի և այլն [3]:
Ռաֆիկ Վարդանյանը վերը թվարկվածներից
առավել ընդունելի է համարում Շիրակացի ու
Շիրակունի տարբերակները՝ որպես գավառանունից և տոհմանունից առաջացած ձևեր, իսկ
Գրիգոր Բրուտյանն առավել ճիշտ է համարում և հիմնականում կիրառում է Շիրակունի
տարբերակը [4]:
Համառոտ անդրադառնալով Անանիա Շիրակացու կենսագրական տվյալներին՝ պետք է
նշել, որ անվանի գիտնականի ծննդյան
ժամանակի վերաբերյալ առկա են տարբեր
տեսակետներ: Համաձայն որոշ կարծիքների`
Անանիա Շիրակացին ծնվել է Զ. դարավերջին,
Է. դարասկզբին կամ 610-ական թվականներին, իսկ Ռ. Վարդանյանը նշում է 626-631
թվականների միջակայքը [3]: Ինչ վերաբերում
է Անանիա Շիրակացու ուսումնառությանը,
նա Չորրորդ Հայքում աշակերտում է մեծ
համբավ վայելող Քրիստոսատուրին, սակայն
շուտով համոզվում է, որ իր ընտրած ուսուցիչը սահմանափակ գիտելիքներ ունի: Անանիա
Շիրակացին իր ինքնակենսագրության մեջ
այս մասին նշում է, որ իր ուսուցիչը «չէր
տիրապետում համարողական արվեստին»,
ուստի ինքը փորձում է զբաղվել ինքնակրթությամբ: Տեղեկություններից պարզ է դառնում,
որ Անանիա Շիրակացին, հասնելով Թեոդոպոլիս, գտել է Եղիազարոս անունով մի խելացի մարդու, որը «հմուտ է եղել եկեղեցական
գրքերի մեջ»: Նաև առկա է հիշատակություն,
որ նա ուսանել է Տյուքիկոս անունով անվանի
վարդապետի մոտ [3]: Նշենք նաև, որ «մեծահանճար ուսուցչապետը», ինչպես հաճախ
անվանում էին նրան, հեղինակում է արժեքավոր բազմաթիվ երկեր, որոնք վերաբերում էին
մաթեմատիկային, աստղագիտությանը, չափերին ու կշիռներին, երկրաբանությանը, աշխարհագրությանը, օդերևութաբանությանը,
պատմագիտությանը [5], տիեզերագիտությանն ու տոմարին:
Հարկ է նշել, որ Անանիա Շիրակացու
տոմարական ժողովածուի վերնագիրը ունեցել
է տարբեր բնորոշումներ. 9-րդ դարի 60-ական
թթ-ից մինչև 12-րդ դարի 20-ական թթ.-ի
երկրորդ կեսը այն դիտարկվել է իբրև «Շ-եակ
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որոնք տրված են դարագլուխներով: Նշվածներից առաջինն սկսվում է Ադամից և
ավարտվում է Թեոդոս Մեծի որդիների՝
Արկադիոսի և Օնորիոսի հիշատակությամբ
(395 թ.): Եվ Արարչության թվականության այս
համակարգը Հիպպոլիտոս-Անդրեասինն է:
Հարկ է նաև նշել, որ ուսումնասիրողները
վերականգնել են Հիպպոլիտոսի համակարգը
մինչև 234/235 թթ.-ը, սակայն վրիպել են
հայերեն բնագրում Անդրեասի ավելացրած
դարագլխի հարցում՝ մինչև 395 թ.-ը [9]: Անանիա Շիրակացին, ով իր տոմարական ժողովածուն սկսել է «Ժամանակական կանոնով»՝
Ժամանակագրությամբ, դրանում պահպանել
և հաջորդ սերունդներին է փոխանցել Անդրեասի Ժամանակագրությունը Նշենք նաև, որ
Անանիա Շիրակացին Զատկին նվիրված մեկնության մեջ օգտվել է Անդրեասի նույնանուն
մեկնությունից: ՄՄ Հմր 1973 և 1999 գրչագրերում գտնվել են Անդրեասի Զատկի մեկնության ամբողջական և խմբագրված հատվածներ,
նաև նրա կազմած 200-ամյա Զատկացուցակի
կանոնները: Այս և այլ բնագրերի համադրությունները հնարավորություն են տվել Ռ. Վարդանյանին վերականգնելու Անդրեասի 200ամյա Տոմար-Տոնացույցը [8], որի բնագրի
հիշատակարանից երևում է, որ Անդրեասը
աղյուսակը կազմել է Անտիոքացվոց թվականության համակարգով՝ սկսելով 401 թ-ից
(քրիստոնեական Դիոնիսյան թվականով՝ 353
թ.) և ավարտել Անտիոքացվով 600 թ-ին
(քրիստոնեական Դիոնիսյան թվականով՝ 552
թ.) [8]:
Սահակ Ա. Պարթև կաթողիկոսը (387-429
թթ.) քաջ գիտակցում էր, որ Երուսաղեմի Տոնացույցի թարգմանությունն ու խմբագրությունը դեռևս բավարար չէին Հայոց քրիստոնեական տոնացույցի գործածությունն ամբողջապես ապահովելու համար: Ուստի և անհրաժեշտ էր ունենալ Զատկացուցակ, որը
պետք է հիմք դառնար Զատկի և դրա հետ
կապված մյուս շարժական տոների օրերը
որոշելու համար, ընդ որում ոչ միայն տվյալ
տարում, այլ նաև գոնե 95-ամյա պարբերաշրջանի համար: Այդպիսի զատկացուցակներ
արդեն կազմվել էին՝ 8-ամյա, 30-ամյա, 95ամյա, սակայն Սահակ Պարթև հայրապետն
ընտրեց Անդրեասի կազմած 200-ամյա Զատկացուցակը: Այնուհետև Հայոց կաթողիկոսը

երկու հատվածների հեղինակն էլ Անանիա
Շիրակացին է, ինչի հիմնավորումներն առկա
են Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության մի հատվածում, ինչպես նաև Հովհաննես Կոզեռնի
«Մեկնութիւն տոմարի զոր արարեալ է Յոհաննիսի վարդապետի, զոր մականուն Կոզեռն
կոչեցեալ» բնագրում: Հավելենք նաև, որ
ուսումնասիրողը նշում է, թե «Մեկնութիւն
տոմարի Անդրեասայ» վերնագիրը կարելի է
սրբագրել «Մեկնութիւն տոմարի Անանիայի»
կամ «Մեկնութիւն տոմարի Անանիայի Շիրակացւոյ համարողի» և զետեղել Անանիա Շիրակացու տոմարական մատյանում [3]: Այս 2
բնագրի ուշադիր քննությունը հանգեցնում է
այն եզրակացությանը, որ դրանք Անանիա
Շիրակացու տոմարական մատյանում եղած
մեկնության հատվածներն են, և որ, օրինակ,
Հովհաննես Կոզեռնն իր մեկնության նյութը
հիմնականում քաղել է Անանիա Շիրակացու
աշխատություններից [3]: Ռ. Վարդանյանը
նաև կարծում է, որ Անանիա Շիրակացու
մեկնության հավանական խմբագիրը Հովհաննես Սարկավագն է, որից և ընդօրինակվել է
հարցուպատասխանիքն ու հասել մեզ [3]:
Իսկ ո՞վ էր Անդրեասը և ինչո՞ւ էր Անանիա
Շիրակացին նման մեկնություն կատարել:
Ասորի և հայ մատենագիրներին հայտնի է
եղել Անդրեաս անունով մի հեղինակ, ում
համարում են Մագնուս եպիսկոպոսի եղբայրը: Ըստ Եղիա Մծբնեցու` Անդրեասը գրել է
Զատկի տոնի մեկնություն, որն ուղղված է
եղել հրեական Զատկի դեմ, գրել է նաև Ժամանակագրություն: Նրա այս աշխատությունների ասորերեն և հունարեն բնագրերն այժմ
հայտնի չեն: Հայկական սկզբնաղբյուրները
պահպանել են ոչ միայն Անդրեասի անունը,
այլ նաև նրա աշխատանքները, բայց ոչ ամբողջական տեսքով: Եզնիկ Կողբացին և Մովսես Խորենացին օգտվել են Անդրեասի խմբագրած Հիպպոլիտոսի Ժամանակագրությունից
[8]: Նշենք, որ Հիպպոլիտոսի ժամանակագրությունը թարգմանվել և խմբագրվել է
տարբեր հեղինակների կողմից՝ հատկապես
Անդրեասի և Անանիա Շիրակացու կողմից,
որոնք օգտվել են հետագայում գրված բնագրերից: Նշենք նաև, որ հայերենով հասած ժամանակագրության մեջ վկայված են Արարչության թվականության երկու համակարգեր,
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պատվիրեց Հովսեփ Պաղնացուն և Եզնիկ
Կողբացուն թարգմանել այն ասորերենից, ու
վերջինս ներդրվեց Հայոց քրիստոնեական
տոնացույցի մեջ [8]:
Հարկ է նաև նշել, որ ՄՄ Հմր 1973 ձեռագրում` Զատկի մեկնության վերջում, պահպանվել է Անդրեասի 200-ամյա
ՏոմարՏոնացույցի համար գրված 17 կանոնը [10]:
Այդ կանոններից պարզ է դառնում, որ
կիրառվել է նահանջի գաղափարը, Անտիոքացվոց թվականության համակարգը՝ իբրև
Հուլյան տոմարի տարբերակ: Հստակ է նաև,
որ Քրիստոսի Ծննդյան և Հայտնության տոնը
դրված է «Տբէթ ամսի 21-ին», որը համապատասխանում է Հուլյան տոմարի հունվարի 6ին: Կանոններում խոսվում է նաև քառասնորդաց պահքի մասին: Հարկ է նաև նշել, որ 4
կանոն վերաբերում է Լուսնի լրման օրվա
որոշմանը 19-ամյակի հենքի վրա: Նաև նշվում
է գարնանային օրահավասարի օրը՝ մարտի
20-ը, այնուհետև Լուսնի լրման ամիս-ամսաթիվը, որին հաջորդող կիրակին արդեն Զատկի տոնն է: Առաձին կանոններով սահմանվում է նաև Պենտեկոստեի (Հոգեգալուստ)
նշման օրը՝ Զատկից հետո 50-րդ օրը: Վերջին՝
17-րդ կանոնում խոսվում է հոբելյանի մասին:
Իսկ նշյալ կանոններից «Մեկնութիւն տոմարի
Անդրեասայ» բնագրում մեկնված են նահանջի, Լուսնի լրման օրվա որոշման հարցը,
ինչպես նաև Հայտնության ամիս-ամսաթիվը,
որը համընկնում է Արաց 30-ին:
Խոսելով խնդրո առարկա բնագրի մասին՝
նշենք, որ մինչև վերջերս «Մեկնութիւն տոմարի Անդրեասայ» աշխատությունը, որի բովանդակած հարցուպատասխանիքը մեծ մասամբ
վերաբերում է Հայոց Մեծ թվականին և հայկական շարժական տոմարին, անտիպ էր: Այս
աշխատությունը պահպանվել է բազմաթիվ
ձեռագրերում, որոնցից Ջ. Էյնաթյանն օգտագործել է 7-ը, համեմատել և հրատարակել
բնագիրը: Այդ ձեռագրերն են.
ա. Հմր 1973, ԺԴ. դար, թ. 152ա-155ա, 1342 թ.,

25-27:
զ. Հմր 2017, թ. 411ա-414բ, 1637 թ., թերթ՝ 429,
տող՝ 18-20:
է. Հմր 530, թ. 124ա-126բ, բաղկացած է երեք
ձեռագրերից, թերթ 140 [11]:
Հարկավոր է ընդգծել, որ Հայոց Մեծ թվականով առաջնորդվելու որոշումը մեր Եկեղեցու և ժողովրդի կյանքում պատմական
շրջադարձ էր, որը տեղի ունեցավ Մովսես Բ.
Եղիվարդեցի կաթողիկոսի (574-604 թթ.) օրոք՝
տոմարագետ Աթանաս Տարոնեցու ջանքերով:
Թեև Ջ. Էյնաթյանը կարծում է, որ Աթանաս
Տարոնացին Էաս Աղեքսանդրացու կազմած
532-ամյա Զատկացուցակը վերակազմեց հայկական շարժական տոմարով` ամեն տարվա
եկեղեցական տոնի համար տալով հայկական
օրացուցային ամսաթիվը [12], սակայն Ռ.
Վարդանյանը հիմնավորում է, որ նա «Պատճէն տոմարի Հայոցի» սկզբնավորողն է, որը
գրել է Մովսես Բ. Եղիվարդեցի կաթողիկոսի
հանձնարարությամբ 581 թվականին [12]: Եվ
ինչպես նկատում է ուսումնասիրող Ջ. Էյնաթյանը` Հայ Եկեղեցու բազմադարյա պատմության ընթացքում օտար ազդեցություններից
զերծ մնալու համար հարկավոր էր ունենալ
սեփական տոմարական համակարգ [11]: Հայոց շարժական տոմարը անշարժ օրացույցների հետ համաձայնեցնելու անչափ կարևոր
և մեծ պատրաստակամություն պահանջող
գործը իրականացրեց Անանիա Շիրակացին`
Անաստաս Ա. Ակոռեցի կաթողիկոսի (661-667
թթ.) հանձնարարությամբ Է. դարակեսին: Նրա
«Պատճէն տումարի» աշխատությունը բովանդակում է և՛ հայկական, և՛ հարևան ժողովուրդների օրացույցներին վերաբերող տեսական ու գործնական հատվածներ, որոնք միահյուսված են ժամանակի աստղագիտական
գիտելիքների մանրամասն բացատրություններին [11]:
Ջ. Էյնաթյանն այն կարծիքն է հայտնում,
որ տոմարագետներն ընդհանրապես «Մեկնութիւն տոմարի» խորագրված իրենց ուսումնասիրություններում մեկնել են «Պատճէն տոմարի» աշխատությունը և մի քանի հարյուրամյակ այն փոխանցել սերունդներին [11]:
Եթե հեղինակը, «Պատճէն տոմարի» ասելով,
հասկանում է, օրինակ, Շ-եակ Զատկացու-

թերթ՝ 327, տող՝ 21-27:
բ. Հմր 6869, թ. 100ա-104բ, 1365 թ., թերթ՝ 261,
տող՝ 16-20:
գ. Հմր 2001, թ. 200ա-203ա, 1373 թ., 1480 թ.,
թերթ` 247, տող՝ 19-30:
դ. Հմր 2152, թ. 193աբ, ԺԳ. դար, 1402-1408 թթ.,
թերթ՝ 252, տող` 25-58:
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պատկեմք, յորժամ ի կենդանատեսակսն
յորումս կամիցիմք գիտել, զի՞նչ է, որ զեկամուտն ի նահանջէն յաւելիսն ասեն եբրայեցւոց
և այլոց, որ (անշարժ)իւք վարեալ ամիսն
աւուրբք և ոչ պատշաճի, զի՞նչ է, որ ԺԲ. ամիս
է տարին, զի՞նչ է Ե., որ ՅԿԵ. օր է, զի՞նչ է
տարին և ամեն» [3]: Այս ամենից պարզ է

ցակը կամ Հայոց Մեծ թվականության համակարգի հետ կապված նմանատիպ խնդիրները,
ապա այդ տեսանկյունից ենթադրությունը
սխալ չէ:
Ինչ վերաբերում է «Մեկնութիւն տոմարի
Անդրեասայ» բնագրին, պետք է նշել, որ այն
զետեղված է եղել Անանիա Շիրակացու տոմարական մատյանում՝ «Քննիկոն»-ում և կազմել է դրա մի մասը: Տոմարի մատյանում առկա է 281 կանոն. այս մասին հայտնում է
հեղինակը «Անանիա Շիրակայնւոյ համարողի
ասացեալ Զատկին Տեառն» կոչվող ճառի հիշատակարանում, նաև 19-ամյա «Լուսնացոյց»ը, որից պահպանվել է միայն հիշատակարանը, իսկ «Պատճէններում»՝ Լուսնի ծնունդն
ու լրումը գտնելու կանոնները, Լուսնի զատկական լրման 19-ամյակի աղյուսակները և 8
ազգերի տոմարների «Պատճէնները»՝ իրենց
տեսական ու գործնական հատվածներով [11]:
Մեկ անգամ էլ նշենք, որ Անանիա Շիրակացու տոմարական մատյանում ընդգրկված
28 կանոնի մասին տոմարագետը հայտնում է
Շ.-եակ Զատկացուցակի հիշատակարանում:
Այն առկա է նաև տոմարական ժողովածուների, ինչպես նաև Հովհաննես Կոզեռնի մեկնության մեջ՝ որպես մեկնության մի մաս: Հայոց շարժական տոմարի մեկնության մասին
կարող ենք ասել, որ դրա մի մասը պահպանվել է ՄՄ Հմր 2679 գրչագրում, այն է՝ Լուսնի
լրման 19-ամյակը և Հայոց շարժական տոմարով լրման օրը գտնելու կանոններն առկա են
«Մեկնութիւն տոմարի Անդրեասայ» վերնագիրն ունեցող կամ անվերնագիր հարցուպատասխանիքի ձևով գրված տոմարական ժողովածուներում: Նշենք, որ այդ 28 կանոնը
վերաբերում են հետևյալ հարցերին. «Զի՞նչ է

դառնում, որ այս կանոններում Անանիա
Շիրակացին սահմանել է թվականը և դրա
դրսևորումները, ինչպիսիք են օլիմպիադը (4ամյա պարբերաշրջան), ինդիկտիոնը (15ամյա պարբերաշրջան), հոբելյանը (50-ամյա
պարբերաշրջան), նոնոսը (5-ամյա պարբերաշրջան), իդոսը (8-ամյա պարբերաշրջան):
Բացի այդ` անվանի տոմարագետը մեկնել է,
թե ինչ է տարին, կաղանդն ու կաղանդիոսը:
Անանիա Շիրակացին բացատրել, սահմանել
ու մեկնել է նաև տարբեր ազգերի տոմարներում կիրառված տոմարական երևույթներն ու
եզրույթները և դրանց բաղադրատարրերը, որպիսիք են բեսեքիստոնը կամ քսանութերյակը
(շաբաթական շարքի 28-ամյա պարբերաշըրջան), նահանջը, տասնիններյակը, հնգյակը,
վեցյակը, վերադիրը, յոթներյակը, միջոցը,
Զատկի լրումը, Ե. թիվը, Կ. թիվը, «չորեքկնեմք»-ը, «ԲԺ.-անապատկեմք»-ը, «ի նահանջէն յաւելիսն հան»-ը և այլն: Ռ. Վարդանյանը
նշում է, որ թվարկվածների որոշակի դրսևորումներն արտացոլվում ենԱնանիա Շիրակացու Շ.-եակի հռոմեացոց ու հայոց շարքերում, «Լուսնացոյց»-ում, ինչպես նաև ազգերի
տոմարների պատճեններում [3]: Իսկ մեկնության մյուս հատվածում, որը հրատարակել է
Ջ. Էյնաթյանը [11], Անանիա Շիրակացին անդրադառնում է հետևյալ խնդիրներին՝ «Զի՞նչ է

տոմար, զի՞նչ է ամիս, զի՞նչ է կրկնակ ամսոցն,
զի՞նչ է կիսակ, զի՞նչ է շրջանն, զի՞նչ է, որ
երթամք ԻԸ. (28), ԻԸ. (28), յորժամ Է.-երեակ
տոնեմք, զի՞նչ է գնալ ԻԸ. (28), և զԴ. (4) մասն ի
վերայ բերել, զի՞նչ է, որ երթամք ԺԹ. (19),
յորժա՞մ վերադիր առնեմք Հ(ո)ռոմի, զի՞նչ է,
որ Ժ.-երորդ կանոնին թիւ մի յաւելու, զի՞նչ է
բազմապատկեալն յաւելու, զի՞նչ է ըստ նահանջիցն պակասեցո, զի՞նչ է ԹԺ.-երեկաց
յաւել, զի՞նչ է երթն Լ. (30), զի՞նչ է Գ. (3) ի
վերայ բեր կամ Դ. (4) ի բաց երթ, զի՞նչ է, որ
օրն ԻԴ. (24) ժամ, զի՞նչ է, որ թաւալմամբ գնայ
արեգակն, որպէս գիտացին, թէ թաւալի արեգակն, զի՞նչ է, որ Շ. (500) ասպարէզ է Ա. (1)

ժամանակ կամ զի՞նչ հոլով ժամանակաց,
զի՞նչ է ողոմպիադն, զի՞նչ է ընդիքտիոն, զի՞նչ
է բեսեքիստոն, զի՞նչ է յոբելեանն, զի՞նչ է
թուական, զի՞նչ է նահանջ, զի՞նչ է նահանջից
նահանջն, զի՞նչ է Թ. և Ժ.-երեակ, զի՞նչ է ԻԸ.երեակք, զի՞նչ է բռըմաղ, զի՞նչ է կաղանդ և
կաղանդիկոս, զի՞նչ է նոնսոն, զի՞նչ է իդսոն,
զի՞նչ է հնգեակ, զի՞նչ է վեցեակ, զի՞նչ է Ե. թիւ
ժամ կատարեմք, զի՞նչ է, որ Դ. կրկնեմք
զքանիս Լուսնին՝ յորժամ գիշերի զորչափն
գնալն կամիցիմք գիտել, զի՞նչ է, որ ԲԺ.-անա1

Ջ. Էյնաթյանի հրատարակած բնագրում այն ունի 23
կանոն:
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նահանջ է [11;12]»: Քանի որ Հայոց Մեծ

յառաջխաղացումն արեգական, զի՞նչ է, որ ի
գիշերի ընդ երկրաւ դառնայ արեգակն, զի՞նչ է,
որ ամսամտին ասէ՝ կալ թիւ մի, զինչ է՝ կալ
հանապազ Լ. (30), զի՞նչ է, որ ասէ կալ հանապազ ԽԵ. (45), զի՞նչ է՝ կալ ԺԳ. (13) և զնահանջն, զի՞նչ է, որ յայտնութեանն ոչ ասէ
արկանել ի վերայ, այլ ասէ՝ կալ զնահանջն և
տուր մեհեկի, զի՞նչ է, որ ասէ՝ կալ զվերադիրն,
երթ առանց կիսակի, զի՞նչ է՝ կալ ԽԶ. (46),
զի՞նչ է, որ ասէ, թէ քան զհասարակածն աւելի
է ի նոյն ամսեան է լրումն, և թէ՝ պակաս է՝
յառաջին ամիսն ելանէ» [11]:

թվականի սկիզբը դրվել էր Հուլյան տոմարով
552 թ. հուլիսի 11-ին, ապա առաջին տարվա
Հայտնությունը, այսինքն՝ հունվարի 6-ը, համընկել էր Հայոց մեծ թվականի Արաց ամսի 30ին (Հայոց մեծ թվ. 1-4 թթ.): Իսկ թվականի
հաջորդ սահմանումը կապված է գարնանային
օրահավասարի հետ: Այսպես՝ «Թուական այս-

պէս արա՛. կա՛լ ԺԸ. (18) (պետք է ուղղել ԺԳ.
(13)) թիւ Ահկի ամսոյն, թուեա՛ մինչև զգարնանամուտ, չորեքպատկեա՛, և այն է: Թէ
յառաջին ամին ես, Գ. (3) ե՛րթ ի բաց, յերկրորդին՝ Բ. (2), յերրոդին՝ Ա. (1), իսկ չորրորդին
լրիւ կա՛լ՝ նահանջ է» [11]: Ջ. Էյնաթյանը

Ինչպես նկատվեց վերը թվարկվածից`
առաջին խնդիրները, որոնց անդրադառնում է
Անանիա Շիրակացին, թվականի դրսևորումներն են: և Հայոց Մեծ թվականի սահմանման,
դրան առնչվող այլևայլ հարցերին անդրադաձ
կա ոչ միայն նշյալ բնագրում, այլ նաև գրեթե
բոլոր «Տոմարի մեկնութիւններում»: Այդ պատճառով հարկ ենք համարում համառոտ անդրադառնալ այդ հարցին: Այսպես` կարևոր է
նշել, որ եթե տոմարական հիմնական տարրերի սահմանումները մյուս ժողովուրդների
«պատճէններում» գրեթե նույնն են, ապա
Հայոց տոմարի դեպքում այդպես չէ, քանի որ
այստեղ տեսությանը հատկացված մասում
տրված են Հայոց շարժական տոմարի առանձնահատկություններին հարմար կանոններ,
որոնք եթե խախտվեն, կխախտվի նաև տոների ճշգրիտ հաշվարկը: Դրանցից հիմնականը
վերաբերում է «Թուական այսպէս արա՛»
ձևակերպմանը, որը «Պատճէն տումարի Հայոց» բաժնում տրված է երկու ձևով: Կարող է
թվալ, թե թվականը հաշվելու համար պետք
չէր սահմանել առանձին կանոն, քանի որ բավարար էր տվյալ հարցի համար ընդհանուր
սկզբնակետ ունենալը: Սակայն ուշագրավ է,
որ այդ աշխատության հեղինակը սահմանումների համակարգում հիմնական տեղը
հատկացնում է հենց այդ կանոնին` ինչպես
նկատել է Ջ. Էյնաթյանը [11]: Իսկ կանոնը
տրված է երկու ձևով, որոնցից մեկը կապվում
է Հայտնության, իսկ մյուսը՝ գարնանային
օրահավասարի հետ: Առաջին դեպքի համար
սահմանված է հետևյալ կանոնը. «Կա՛լ թիւ մի

հեշտորեն կռահում է, որ եթե Արաց 30 =
հունվարի 6, ապա նույն տարում Ահկի 13 =
մարտի 20 [11]: Եվ եթե փորձենք բացատրել
սահմանումը, այն ցուցում է, որ հայկական
ցանկացած տարեթիվ գտնելու համար պետք է
տեսնել, թե գարնանային օրահավասարը
Ահկի (Ահեկան) 13-ից մինչև ուր է հասել,
բոլորը բազմապատկել չորսով, հաշվի առնել
սահմանման խորհուրդը, և կստացվի խնդրելին:
Ասվածից նկատելի է դառնում, որ Հայոց
տոմարի շարժական լինելը հաշվի է առնված,
ավելին՝ թվականը հաշվում էին հենց այդ
շարժումանը նայելով: Այս դեպքում այդպես
էին վարվում՝ Հայտնության և գարնանային
օրահավասարի շարժումներին հետևելով [11],
քանի որ այս երկուսն էլ հուլյան տոմարով
լինում էին անշարժ ամիս-ամսաթվերի՝ հունվարի 6-ին և, արտի 20-ին: Հովհաննես
Կոզեռնը հետևում է առաջին կանոնին և
տալիս հետևյալ սահմանումը. «Կա՛լ թիւ մի

յԱրաց ամսոյ և թուեա՛ մինչև ցՅայտնութիւն,
վասն զի յորում ամի զթուական եդին, Յայտնութիւնն յԱրաց ամսոյ Լ.նն (30) էր, և առաջին
ամ էր յետ նահանջի» [11; 14]:
Կա ենթադրություն, որ 532-ամյակը` ազգային ամիսներով և շարժական տոմարին
համապատասխանեցրած, ընդունվել է 584 թ.՝
հաշվումներն սկսելով 552 թվականից: Այնուհետև Է. դարում Անանիա Շիրակացին կազմել
է Լուսնի և ՇԼԲ. Աղյուսակները [11]: Ակադեմիկոս Լ. Խաչիկյանը փաստում է, որ ողջ միջնադարի ընթացքում առաջնորդվել են Հայոց
Մեծ թվականով: Նա նշում է, որ հիշատակարանների մեծ մասի մեջ գրության ժամանակը

յԱրաց ամսոյ, թուեա՛ մինչև ցՅայտնութիւն,
չորեքպատկեա՛, և այն է: Թէ յառաջին ամին
ես, Գ. (3) ե՛րթ ի բաց, յերկրորդին՝ Բ. (2),
յերրոդին՝ Ա. (1), իսկ չորրորդին լրիւ կա՛լ՝
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Անանիա Շիրակացին իր «Մեկնութիւն
տոմարի Անդրեասայ» բնագրում մեկնում է մի
շարք տոմարական եզրեր: Հռչակավոր տոմարագետը բացատրում է, թե ինչ է կրկնակը.

ցույց է տրված միայն Հայոց թվականությամբ:
Կան հիշատակարաններ, որտեղ Հայոց թվականին զուգահեռ նշված է նաև Փրկչականը:
Սակայն միասնական Փրկչական թվական
գոյություն չունի [15]:
Դառնանք «Մեկնութիւն տոմարի Անդրեասայ» բնագրի բովանդակությանը:
Մեկնության հեղինակը նախ բնորոշում է,
թե ինչ է տոմարը՝ «Տումար ասի ժողով, սկիզբն

«Այն զի ասէ Նաւասարդի՝ կրկնակ չկայ. և այս
է պատճառն: Վասն զի ամիսն Լ. օր է, և շաբաթն Է. օր, և յորժամ ամիսն է օրեայ բաժանես, լինի Դ. շաբաթ. և մնայ Բ. օր զոր կրկնակ
կոչեմք հոռոյ զերկրորդ աւուրն. նոյնպէս և
զայլսն իմասցիս, զի երթայ ըստ կարգի և լինի
շաբաթ և ապա ի մինն դառնայ» [18]: Նշենք, որ

աստեղաբաշխութեան և ի նոցանէ զատեալ
զայս Բ. (2) լուսաւորացս զհանգամանս ընթացից. զԱրեգակն վասն հասարակութեանն, զի
յետ այնորիկ չարչարանքն և յարութիւնն
Փրկչին, իսկ զԼուսինն, զի ի լրման սորա
կամաւոր չարչարանքն. նաև զայլոց աստեղացն պարտ է արկանել ի նոյն իրողութիւն
ըստ ընթացից իւրեանց... Իսկ տումար ասի
ժողով կամ վասն հասանելոյ աստեղաբաշխութեան կամ վասն զտիեզերս ժողովելոյ այս
խմբաւորութիւն, կամ վասն Բ. (2) լուսաւորացդ սակս ի միասին դրման, վասն որոյ ի
Քրիստոս ժողովելոյ: Դարձեալ՝ է տումար
Արեգական և Լուսնի ընթացք»:

կրկնակը ցույց է տալիս, թե շաբաթը մի
ամսվա մեջ ինչ կրկնություն ունի և ինչ
մնացորդ է ստացվում: Ինչպես Հայոց հին
տոմարում, այնպես և այլ ժողովուրդների տոմարներում լայն կիրառություն է ունեցել
ամիսների կրկնակը: Եվ քանի դեռ գոյություն
չեն ունեցել շաբաթվա օրերը որոշելու հեշտ
եղանակներ, այն որոշել են ամիսների կըրկնակների և յոթներյակների միջոցով: Հովհաննես Կոզեռնը մեկնում է կրկնակի հարցը և
նշում, որ Նավասարդը կրկնակ չունի, որովհետև շաբաթն ունի 7 օր, իսկ ամիսը՝ 30, և մի
ամսվա մեջ կտեղավորվի 4 շաբաթ, կմնա 2
մնացորդ, որը կոչվում է կրկնակ. այդ 2-ը
լինում է հաջորդ՝ Հոռի ամսվա կրկնակը [18]:
Նշենք նաև, որ կրկնակի հաշվումը կատարվում է տարվա առաջին ամսից, որը Հայոց
տոմարի դեպքում Նավասարդն է, իսկ Հուլյան
տոմարի դեպքում՝ հունվարը: Եվ այո՛, Հայոց
տոմարի առաջին ամիսը կրկնակ չունի: Իսկ
արդեն երկրորդ՝ Հոռի ամսվա կրկնակը հավասար կլինի առաջին ամսվա օրերի թիվը
յոթի բաժանելուց հետո ստացված մնացորդին,
այսինքն՝ երկու: Սահմի ամսվա կրկնակը
հաշվելու համար հարկավոր է նախորդ (Հոռի)
ամսվա կրկնակը գումարել տվյալ ամսվա
օրերի քանակին, ստացվածը բաժանել յոթի,
իսկ մնացորդը կլինի Սահմի ամսվա կրկնակը, այսինքն՝ 4: Եվ այս կարգով կարելի է հաշվել մնացյալ բոլոր ամիսների կրկնակները
[19]:
Անանիա Շիրակացին իր մեկնության մեջ
պարզաբանում է, թե ինչ է վերադիրը: Նա
ասում է. «Զի՞նչ է վերադիր: Զմետասան

Սա միանգամայն գիտական բացատրություն է՝ հաշվի առնելով ժամանակի հաշվարկի
աստղագիտական պատկերացումները, հենված Արևի ու Լուսնի հարաբերակցությանը,
համընթաց քրիստոնեական ընկալումներին:
Այս բավական սպառիչ բացատրական
հատվածի կողքին ներկայացնենք նաև Էդուարդ Աղայանի՝ «տոմար» բառի բացատրությունը, այն է՝ 1. Տոմարների՝ թվականների
ժամանակագրական հաշվումների համակարգ, 2. Տոմարի վրա հիմնված աղյուսակ
կամ գիրք, որի մեջ տրվում է եկեղեցական
տոների կարգը, տոնացույց [16]: Նկատելի է`
բառի բացատրության առաջին իմաստն առավել ամբողջական է, քանի որ տոմարը միայն
տոնացույցը չէ, այն ավելի լայն իմաստ ունի,
որի հիմնավորումը տեսնում ենք Անանիա
Շիրակացու սահմանման մեջ: Իսկ գրաբարի
բառարանում կարդում ենք` 1. Գրքի մի հատուած՝ վերնագրով, 2. Գիրք, մատեան, 3. Վաւերական գրութիւն, փաստաթուղթ, 4. Թուական,
ժամանակագրութիւն [17]: Բերված օրինակները փաստում են, թե ինչ մեծածավալ ընդգրկում ունի տոմար հասկացությունը՝ Արեգակի
ու Լուսնի ընթացքից մինչև տոնացույց և
ժամանակագրություն:

աւուրսն, զոր աւելի ընթանայ Արեգակն, քան
զԼուսինն, վերադիր կոչէ» [11]: Իսկ տոմարագետի «Տիեզերագիտության և տոմարի մեկնություններ»-ում տեսանելի է խնդրո առարկայի
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շուրջ առավել ընդարձակ ձևակերպումը, այն
է՝ «Վերադիրք են արեգակնայիցն յաւելմանցն

շաբաթացելոց արտադրութեանցն մնացուածք, որք անկանին ի վերայ Արեգականն:
Դարձեալ՝ աւուրք շաբաթուն է Է.երեակ (7)՝
միաշաբաթ [1 – (հավելումը մերն է) ], Բ.շաբաթ (2), Գ.շաբաթ (3), Դ.շաբաթ (4), Ե.շաբաթ
(5), Զ.շաբաթ (6), շաբաթ [7] ((հավելումը Գ. Գ.ի): Այսքան անուանք նշանակեն զանաշխատ
և զանշարժ էութիւն Արարչին. վեցեակ աւուրք
շարժեալ կամքն՝ ի գոյացուցանել զէակս և
զժամանակս, Զ. (6) աւուրբք անժամանակ
հանգստեան էին և Է.երորդին (7) դադարեալ»

հաւաքեցեալ ամսացելոցն արտադրութեանցն
մնացուածք, որք անկանին ի վերայ լուսնի: և
դարձեալ ոչ է պարտ կորուսանել զտարելին
քանիս Լուսնին, այլ ածելովն ի սա ցուցանի
քանիք Լուսնին ի նորումս և ելս տարւոյն
ճշգրիտ հարկաւորապէս ի նմանէ սկսանի
վերադիր նոր ամենայն ազգաց: Դարձեալ՝
զմետասան աւուրսն, զոր Արեգակը աւելի
ընթանայ, քան զԼուսինն, վերադիր կոչեցին…»
[18]: Կանոններից պետք է ենթադրել, որ
վերադիր (էպակտ) է կոչվում արեգակնային և
լուսնային տարիների օրերի թվի տարբերությունը: Ինչպես նշում է Հ. Բադալյանը` Լուսնի
շրջանի առաջին տարվա սկզբում տարվա
վերադիրը պետք է ընդունել 0, որովհետև այդ
ժամանակ դեռևս տարբերություն չի առաջանում, իսկ մեկ տարվա ընթացքում, այն է՝
Լուսնի շրջանի երկրորդ տարվա սկզբին,
տարբերությունը լինում է 10 օր 20 ժամ 59 րոպե 46 վայրկյան, որը, հաշվումները հեշտորեն
կատարելու համար, ընդունված է համարել 11
օր [19]: Վերադիրը ցույց է տալիս Լուսնի
հասակը տարվա վերջին օրը, և այն դառնում է
հաջորդ տարվա Լուսնի հասակի վրա ավելացվող օրերի քանակ, այն է՝ վերադիր՝ արևային (365) և լուսնային (354) տարիների համարժեքությունը պահպանելու համար:
«Մեկնութիւն տոմարի Անդրեասայ» բնագրում Անանիա Շիրակացին անդրադառնում է
նաև Է.-երեակի (յոթներյակ) հարցին: Նախ
ասենք, որ յոթներյակ որոշելը նշանակում է,
թե տվյալ տարվա վերջին օրը շաբաթվա ինչ
օր է: Հ. Բադալյանը տալիս է ընդհանուր
կանոնը և ասում, որ Հայոց Մեծ թվականով
յոթներյակը գտնելու համար պետք է տարեթվին գումարել 3 և գումարը բաժանել 7-ի,
բաժանումից ստացված մնացորդով որոշվում
է յոթներյակը. եթե մնացորդը 1 (Ա) է, ուրեմն
յոթներյակը երկուշաբթի է, երկուսի դեպքում՝
երեքշաբթի և այսպես շարունակ (յոթի դեպքում կիրակի): Եթե բաժանումից մնացորդ չի
ստացվում, այսինքն՝ զրո է, պետք է համարել
յոթ [19]: Անանիա Շիրակացու մեկնության
մեջ նկատեցինք մի գեղեցիկ հատված, որտեղ
բացատրում է, թե ինչ է յոթներյակը. այդ հատվածը, բացի տոմարականից, ունի նաև աստվածաբանական և վարդապետական բնույթ ու

[18]:
Պետք է ասել, որ շաբաթական շարքը անհրաժեշտ է հաշվել եբրայական համակարգով,
որպեսզի հանգստյան՝ յոթերորդ օրը համընկնի շաբաթ օրվան և ոչ թե կիրակիին, ինչպես
ընդունված է ժամանակակից հաշվումների
մեջ:
«Մեկնութիւն տոմարի Անդրեասայ» բնագրում հեղինակը «Զի՞նչ է նահանջ» հարցին
պատասխանում է, թե «զի՞նչ է Գ. (3) ժամսն,

որ ի Դ. (4) ամի աւր մի կատարի որոշումն
կարգեցին և կոչեցին նահանջ, որ է որոշումն
ժամանակաց» [11]: Իսկ Անանիա Շիրակացու
«Տիեզերագիտութիւն և տոմար» աշխատության մեջ գտնում ենք նահանջի առավել ընդգրկուն սահմանումը՝ «Նահանջ է որոշումն

ժամանակաց ընթացիցն արգեալ կարգին,
որպէս և լսի իսկ ըստ պարսկական լեզուի՝
«հատումն, կրճիմն»: և դարձեալ՝ կարգումն
եկամուտ արեգակնային Գ.ից (3) ժամուցն,
հաւաքումն յօր մի՝ տունջեան հետևելով
խաւարի: Դարձեալ նահանջն «դադարումն»
ասի, ժողովեալ ի Դ.ից (4) ամացն լեալ օր մի և
զօրն՝ յաւելումն ի տարին ասեն, և զժամսն ի
սկզբանէ արարածոց ասեն…» [18]: Սակայն
նկատելի է, որ այդ 3 ժամը տարեկան կուտակվելով` 4 տարվա ընթացքում դառնում է
12 ժամ, և այդ 12 ժամը 1 օր չի կազմում: Այս
փաստը բավական հետաքրքիր է: Հայտնի է,
որ մարդկային կյանքի զարգացմանը զուգընթաց կարիք է զգացվել օրը բաժանել մի քանի
մասի, օրինակ՝ 360, 4, 6, 12 և ապա 24: Բաբելոնացի աստղագետները նպատակահարմար
են գտել օրը բաժանել 12 մասի, որովհետև
նրանց հայտնի էր, որ Արեգակը տեսանելի
շարժմամբ տարվա ընթացքում անցնում է
կենդանակերպի 12 համաստեղություններով:
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Ենթադրվում է նաև, որ օրը 24 մասի բաժանելու սովորույթը մտցրել է հույն աստղագետ
Կլավդիոս Պտղոմեոսը Ք. հ. Բ. Դարում [19]:
Թեև գիտենք, որ Հայկական հին օրացույցներում նույնպես օրը 24 մասի էր բաժանված
[19], սակայն Անանիա Շիրակացու մեկնության տվյալ հատվածից կարող ենք ենթադրել,
որ հայերը ևս ունեցել են օրվա 12-մասնյա
բաժանում: Հակառակ դեպքում անբացատրելի կլինի ամեն նահանջի տարում Գ. (3) ժամվա ավելցուկի և 4 տարի հետո 1 օր դառնալու
պարագան: Այս է պատճառը, որ «Յայնմ ետեղ

բաժանել 30-ի (վերջինս բացակայում է Հովհաննես Սարկավագի կանոնում), և ստացված
մնացորդը ցույց կտա՝ նորալուսինը երբ է եղել
[19]: Իսկ լիալուսնի ժամանակը որոշելու
համար պետք է տարվա վերադրին ավելացնել
տվյալ ամսվա կիսակը և ստացվածը հանել 45
հաստատուն թվից: Կանոնը համեմատելով
Հովհաննես Իմաստասերի «Պատճէն տօմարի»
աշխատության մեջ կարգված կանոնի հետ,
այն է՝ «Լրումն Լուսնի այսպէս արա՛. կա՛լ ԽԵ.

Բ. (2) օր զկնի միմեանց նոյն եղանի Լուսնի՝
որպէս մերս ի Նաւասարդի: և Հռոմայեցւոցն ի
մուտն Մարտի, վասն որոյ և կէսքդ, որ ի
Յունուարի, նոյնպէս կան ի վերայ Փետրուարի, և ոչ անցնի կէսն ի Մարտի» [18]: Հով-

ասել, որ այս եղանակով նորալուսնի և լիալուսնի ժամանակը որոշելը ներկայումս գործածվող եղանակներից տարբերվել է միայն
նրանով, որ ամիսների թվի փոխարեն օգտագործել են տվյալ ամսվա կիսակը [19]:
Ամփոփենք աշխատանը` ասելով, որ
1. Խնդրո առարկա բնագրի հեղինակը
Անանիա Շիրակացին է, քանի որ այստեղ
վերլուծված են Շ.-եակ համակարգն ու դրա
բաղադրատարրերը, որոնք ստեղծվել են 562
թ., երբ 552 թ. արդեն ավարտվել էր Անդրեասի
200-ամյա Զատկացուցակը:
2. «Մեկնութիւն տոմարի Անդրեասայ»
բնագրում մեկնված են նահանջի, Լուսնի
լրման օրվա որոշման հարցը, ինչպես նաև
Հայտնության ամիս-ամսաթիվը, որոնք արծարծված ենք գտնում նաև Անդրեասի կարգած 17 կանոններում:
Անանիա Շիրակացու մեկնությունը առաջինն է, և այն դարձել է հիմք հետագա դարերի
տոմարագետների աշխատությունների համար. այստեղ մեկնված են անչափ կարևոր
տոմարական հարցեր, որոնք ժամանակի
տոմարական բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու
կարևոր միջոցներ են, իսկ քննարկված «տոմար» եզրույթի ընդգրկունությունից պարզ
դարձավ, որ տոմարագիտությունը՝ որպես
գիտություն, խորապես ուսումնասիրվել է ողջ
միջնադարում, և գիտնականների հետաքըրքրությունը չի նվազել նաև այսօր:

(45) և զվերադիրսն և զկիսակն ե՛րթ, որ մնա,
յայնքան աւուրս ամսոյն է [20]»՝ կարող ենք

հաննես Իմաստասերը մեկնում է այն հարցը,
թե ինչու Հայոց շարժական տոմարով առաջնորդվելիս ամեն 4 տարին մեկ չենք ավելացրել հավելյալ 1 օրը: Նա ասում է, որ «Որպէս
նահանջդ՝ աւր աւելի Արեգականն է, որ
յաւելու յևթներեակս ազգաց, բայց ի հայդ՝ ոչ,

վասն որոյ ամիսք նոցա շարժին, այլ ոչ տաւնք:
Զոր եթէ ի մերումս էր եդեալ, որպէս զԵբրայեցւոցն ի նահանջի ամի զԱւելեացն վեց
ունելով, և զաւրն աւելի յևթներեակ տարոյն
յաւելեալ՝ անաշխատ մեզ զգիտութիւն
արուեստիցդ ցուցանէր: Զի ևթներեկիդ յաւելուած ըստ ընթացից Արեգականդ է, իբրև
զվերադիրդ, որ յաւելուած Լուսնի, դոքա
ցուցանեն մեզ յայտնապէս զընթացս Լուսնի և
Արեգական և զանցեալ ժամանակս…» [20]:
Ամփոփելով մեր շարադրանքը «Մեկնութիւն տոմարի Անդրեասայ» մեկնության շուրջ՝
առանձնացնենք ևս երկու շատ կարևոր և
ուշագրավ կանոն, որոնք վերաբերում են
Լուսնի ծնունդն ու լրումը գտնելուն: Անանիա
Շիրակացու մեկնության մեջ կարդում ենք.

«Ծնունդ Լուսնի այսպէս արա՛. կա՛լ հանապազ Լ. (30), զվերադիրն և զկիսակն ե՛րթ, որ
մնայ, յանքան աւուրս ամսոյն է» [18]: Հակված
ենք Հ. Բադալյանի այն տեսակետին, որ Լուսնի ծնունդի ժամանակը այս կանոնով որոշելը
ունի որոշակի թերություն, այն է՝ հաճախ
տարվա վերադրի և կիսակի գումարը մեծ է
լինում 30-ից [19]: Այդ դեպքում կարելի է 30-ի
փոխարեն գումարել 60: Ապա վերադրի ու
կիսակի գումարը հանել 60-ից, ստացվածը

Օգտագործված գրականության ցանկ
1.
2.

70

«Մատենագիրք Հայոց», Է. դար, հտ. Դ.,
Անթիլիաս-Լիբանան, 2005,
Անանիա Շիրակացի,
Մատենագրություն,
թարգմ., ծանոթ. և առաջ.՝ Ա. Աբրահամյանի և
Գ. Պետրոսյանի, Երևան, 1979,

Регион и мир, 2020, № 4
3.

Վարդանեան Ռ., Անանիայի Շիրակացւոյ
(Շիրակունւոյ) համարողի ՇԼԲ. կարգը, Երևան,
2015,
4. Բրուտյան Գ., Հայկական օրացույցը իր
սկզբնավորումից մինչեւ մեր օրերը, Երևան,
2018, էջ 9:
5. Թումանյան Բ., Հայ աստղագիտության
պատմություն, Երևան, 1964,
6. Անասյան Հ., Հայկական մատենագրություն,
հտ. Ա., Երևան, 1959,
7. Աբրահամյան Ա., Անդրեասի տոմարագիտական աշխատությունները, Բնագիտության և
տեխնիկայի պատմությունը Հայաստանում,
«Գիտական հետազոտությունների ժողովածու»,
հտ. Զ., Երևան, 1967,
8. Վարդանյան Ռ., Հայոց տոնացույցը (4-18-րդ
դարեր), Երևան, 1999,
9. Վարդանյան Ռ., Սարգսյան Լ., Սիմոնյան Գ.,
««Ժամանակական կանոնի»՝ Արարչության
թվականության
համակարգերի
և
Ա.
Շիրակացու
հաշվման
սկզբունքների
փոխառնչությունները», Աստվածաբանության
ֆակուլտետ, Տարեգիրք Զ., Երևան, 2011,
10. ՄՄ, ձեռագիր Հմր 1973, էջ 255ա. Ռ.
Վարդանյան, նշվ. աշխ.,

11. Էյնաթյան Ջ., Տիեզերագիտության և տոմարի
մեկնություններ, Երևան, 2015,
12. Վարդանյան Ռ., «Պատճէն տոմարի Հայոց»-ի
խմբագրությունների ժամանակի որոշումը (6-18րդ դդ.), Երևան, 2007,
13. ՄՄ, ձեռ. Հմր 5975, թ. 3բ:
14. ՄՄ, ձեռ. Հմր 1999, թ. 27ա:
15. Խաչիկյան Լ., ԺԴ. դարի հայերեն ձեռագրերի
հիշատակարաններ, Երևան, 1950, էջ XXX :
16. Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական
բառարան, հտ. Բ., Երևան, 1976,
17. Ղազարեան Ռ., Գրաբարի բառարան, հտ. Բ.,
Երևան, 2000,
18. Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն եւ
տոմար, Երևան, 1940,
19. Բադալյան Հ., Օրացույցի պատմություն,
Երևան, 1970,
20. Աբրահամյան Ա., Հովհաննես Իմաստասերի
մատենագրութիւնը,Երևան, 1959.

Сдана/Հանձնվել է՝ 10.06.2020
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 13.06.2020
Принята/Ընդունվել է՝ 15.06.2020

71

Աշտարակի հնավայրերի կամ էքսպեդիցիոն տարածքների
հուշարձանային կազմակերպումը
Ոսկանյան Ռ. Գ.
Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիա, ասպիրանտ (Երևան, Հայաստան)
rubenvoskanyan.e34@gmail.com
Վճռորոշ բառեր՝ Աշտարակ, պատմամշակութային հուշարձան, հնավայր, էքսպեդիցիա,
նախամարդ, դիզայն, առաջարկ, պատմական, մշակութային ժառանգություն, արգելոց,
պահպանություն
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rubenvoskanyan.e34@gmail.com
Аннотация: Каждая нация высоко ценит свою индивидуальность и особенности и старается сохранить ее в
максимально возможной степени.
История и культура человека зародились тысячи лет назад, когда он был знаком только с камнем.
Следовательно, необходимо начать исследования с этого исторического слоя.
С момента принятия Всеобщей конвенции 1972 года, основное внимание уделялось тому факту, что
«повреждение или исчезновение любого объекта культурного или природного наследия ведет к
разрушительному обнищанию наследия всех народов мира».
В городе Аштарак есть замечательные образцы древних памятников и их останков. Целью темы является
разделение и изучение этих зон, после чего, согласно концепции, проводится зонирование территории,
организация доступных подходов, переходов, зон отдыха, установка необходимых информационных щитов.
Все это позволит посетителям познакомиться с древним слоем истории и культуры города Аштарак.
Ключевые слова: Аштарак, историко-культурный памятник, древний памятник, экспедиция, доисторический,
дизайн, предложение, историко-культурное наследие, заповедник, защита.

Monumental organization of Ashtarak ancient sites or expeditionary areas
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Abstract: Every nation values its identity and features and tries to preserve it as much as possible.
Man's history and culture began thousands of years ago, when he was only familiar with stone. Therefore, it is
necessary to start the research from that historical layer.
Since the adoption of the 1972 World Convention the focus has been on the fact that "the damage or disappearance of
any cultural or natural heritage site leads to the destructive impoverishment of the heritage of all nations of the world."
In the city of Ashtarak there are remarkable examples of ancient monuments and their remains. The aim of the topic is
to separate and study these areas, after which, according to the concept, to make in the area zone, to organize accessible
approaches, passages, recreation areas, to install the necessary information panels. All this will make it accessible for
visitors to get acquainted with the ancient layer of history and culture of Ashtarak city.
Keywords: Ashtarak, historical and cultural monument, ancient monument, expedition, prehistoric, design, proposal,
historical and cultural heritage, reserve, protection.

Մարդու պատմությունն ու մշակույթը սկիզբ
է առնում դեռ հազարամյակներ առաջ, երբ նա
դեռ ծանոթ էր միայն քարին։ Հետևաբար
անհրաժեշտ է ուսումնասիրությունները սկսել
պատմական այդ շերտից։ 1972 թ. համաշխարհային կոնվենցիայի ընդունման սկզբից ի
վեր ուշադրության կենտրոնում այն է, որ
«մշակութային կամ բնության ժառանգության

Յուրաքանչյուր ժողովուրդ բարձր է գնահատում իր ինքնությունն ու առանձնահատկությունները և փորձում է առավելագույնս
պահպանել այն։ Դրա համար անհրաժեշտ է ոչ
միայն պահպանել եղածը, այլև ուսումնասիրել և
գտնել պատմամշակութային տարբեր շերտեր,
որը հնարավորություն է տալիս ձևավորել
ազգերի պատմական ու մշակութային հիմքը։
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ցանկացած օբյեկտի վնասումը կամ անհետացումը հանգեցնում է աշխարհի բոլոր ազգերի
ժառանգության կործանարար աղքատացմանը»։
Հենց այստեղ է ձևավորվում հոդվածի գիտական
խնդիրը։
Համաշխարհային ուշագրավ օրինակներից է
Սթոունհենջ մեգալիթյան խոշոր կառույցը, որը
մեծ ճանաչում ունեցող հուշարձաններց մեկն է։
Այն գտնվում է Մեծ Բրիտանիայում՝ Լոնդոնից
շուրջ 130 կմ դեպի հարավ-արևմուտք։ Այն
կառուցվել է քարի դարից դեպի բրոնզի ու
երկաթի դար անցնելու ժամանակներում՝ մթա
1900-1400 թթ.։ Սթոունհենջի կիրառելիության
մասին կան տարբեր վարկածներ։ Դրանցից
մեկը, ըստ որոշ հետազոտողների այն է, որ դա
եղել
է
հնագույն
աստղադիտարան։
հուշարձանահամալիրին
այցելուների
թիվը
տարեկան հասնում է մոտ 300 հազարի։
Նմանատիպ հնագույն կառույց է նաև Հայաստանի Սյունիքի մարզում գտնվող Քարահունջը (Զորաց քարերը)։ Դա նույնպես մեգալիթյան կառույց է և պետության կողմից հատուկ
պահպանության տակ է։ Գտնվում է Սյունիքի
մարզի Սիսիան քաղաքի մոտ՝ ճանապարհի
հարևանությամբ։
2004
թվականին
այն
Հայաստանի կառավարության կողմից ճանաչվել
է որպես հնագույն աստղադիտարան։ Որոշ
գիտնականներ
համակարծիք
են
այդ
ենթադրությանը, իսկ որոշները մերժում են դա և
համարում են, որ այն դամբարանադաշտ է։
Այդպիսի հնագույն հուշարձաններ ու
մնացորդներ կան նաև Աշտարակ քաղաքում։
Թեմայի նպատակն է առանձնացնել և
ուսումնասիրել այդ տարածքները, ինչից հետո,
ըստ հայեցակարգի կատարել
տեղանքի
գոտևորում, կազմակերպել մատչելի մոտեցումներ անցումներ, հանգստի հատվածներ,
տեղադրել անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակներ։ Այդ ամենը այցելուների համար
հասանելի կդարձնի, Աշտարակ քաղաքի պատմության և մշակույթի հնագույն շերտին
ծանոթանալը։ Թեման ավելի արդիական է
դառնում, երբ տարբեր գրականություններ
ուսումնասիրելով, պարզ երևում է, որ Աշտարակ
քաղաքի ծագման, իրադարձությունների մասին
տեղեկությունների մեծ մասը հիմնված են
ենթադրությունների վրա։
Ներկայացվող թեմայի առնչությաամբ Աշտարակի տարածքում կան բազմաթիվ հուշարձաններ, սակայն միջավայրի կազմակերպման
տեսակետից այդ
հնավայրերից
առավել
հատկանշական են՝ Վերին Նավերի տարածքը,
Խոջաբաղեր դամբարանադաշտը, Ուրարտական ջրանցքը, Դարաբավոր այրերը, Ուլատիտիկ
անունը կրող հին բնակավայրը

Վերին Նավեր (գծ. 1)
Հայկական պատմական մեծ ժամանակաշրջան է ներառում Վերին Նավեր հուշարձանախումբը (նկ. 1)։

Գծ.1 Վերին Նավեր (վերցված է Հակոբ Սիմոնյանի
Վերին Նավեր գրքից)

Նկ.1 Ուշ բրոնզի դարի դամբարան Վերին Նավերում

Այն գտնվում է Աշտարակի տարածաշրջանում, մասնավորապես ընդգրկում է Փարպի
համայնքի, Աշտարակ-Գյումրի, Աշտարակ-Ագարակ ճանապարհների մերձակա աջ և ձախ
հատվածները։ Դամբարանադաշտը զբաղեցնում
է շուրջ 200 հա տարածություն, որն ընկած է
Շաղվերդ գետի ձախակոմյան սելավատարի
(Վիշապաձորի) ավազանում և Արագած լեռան
հարավ-արևելյան ստորոտում։ Այստեղ գտնըվող
դամբանաբլուրներից բացի տարածաշրջանում
կան նաև վերգետնյա հատվածներից զուրկ և
խաթարված դամբարաններ, որոնցով հանդերձ
Վերին Նավերի դամբարանների քանակությունը
հազարից ավելի է։ «Այսպիսով, կարող ենք
փաստել, որ դամբարանների քանակով և
զբաղեցրած տարածքով Վերին Նավերը ոչ միայն
Հայաստանի, այլև Առաջավոր Ասիայի միջին
բրոնզի
դարի
ամենաընդարձակ
դամբարանադաշտերից է, որտեղ թաղումներ
կատարվել են ավելի քան մեկ հազարամյակ՝ Ք.ա
3-րդ հազարամյակի 2-րդ կեսից մինչև Ք.ա. 12-11
դդ» [1, էջ 8]։ Հետևաբար դրանք լինելով
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Աշտարակի տարածաքում դրանց տարածքի
կազմակերպումը նույնպես կարևոր է, Ստորև
ներկայացվող հերթականությամբ Վերին Նավեր
հուշարձանախմբի ժամանակարջանը ձգվում է
միջին բրոնզի դարից մինչև միջնադարյան
քարակոթողներ։
 Միջին բրոնզի դարի դամբարաններ
 Ուշ բրոնզի դարի դամբանաբլուրներ
 Վաղ երկաթի դարի դամբանաբլուր
 Կեղծ (կենոտաֆ) դամբարաններ
 Հելլենիստական և միջնադարյան բնակատեղիներ
 Միջնադարյան քարակոթողներ
Խոջաբաղեր կամ խաչայգի
«Խոջաբաղեր» դամբարանադաշտը գտնըվում է Աշտարակ քաղաքի հյուսիս-Արևմտյան
եզրային
հատվածում,
Աշտարակ-Գյումրի
ճանապարհի աջ կողմում՝ բուն բնակավայրից
դուրս։ Ըստ վերգետնյա հնագիտական նյութերի
համեմատական վերլուծության, այն թվագրվում
է մթա 2-1 հազարամյակով։ «Խոջաբաղեր»
դամբարանադաշտը
նաև
անվանվում
է«Խաչայգի»։ Այստեղ բլրապատ տեղանքի վրա
երևում են մեծ ժայռաբեկորներ։ Դամբարանադաշտն ավերված է, իսկ դամբարանների արտաքին նշանները՝ խաթարված։ «Խոջաբաղեր» դամբարանադաշտի շուրջբոլորը
մշակովի այգիներ են։
Դարաբավոր ( նկ.2)
«Դարաբավոր» այրերը գտնվում են Աշտարակ քաղաքի հյուսիս արևելյան հատվածում՝
Քասաղի կիրճում։ Այստեղ ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվել է հին
ամրոցի մնացորդներ։ Վերգետնյա խեցեղենի
համեմատական վերլուծության և օգտագործած
շինանյութերի մշակման հիման վրա ամրոցը
թվագրվում է մթա 2-րդ հազարամյակ։ Այն
գտնվում է Աշտարակից 2 կմ հյուսիս արևելք,
Քասաղ գետի աջափնյա բարձրադիր վայրում,
հրվանդանի վրա։ Այն զբաղեցնում է մոտ մեկ
հեկտար
տարածք։
Այն
իր
արևելյան
հատվածում ունի երկւ անցում, դեպի Քասաղի
կիրճ, մյուս երեք կողմերից ամրացված է անմշակ
անմշակ
բազալտե
բերդապարիսպով։
Պարիսպից ներս երևում են բազմաթիվ շինությունների ավերակներ, հիմնականում աղավաղված
հատակագծերով
և
փլուզումից
առաջացած քարակույտերով [2, պասպորտ՝
ամրոց «Դարաբավոր»]։ Ամրոցից հյուսիսարևմուտք, Քասաղ գետի աջափնյա հատվածում տարածվում է դամբարանադաշտը։ Դա
նույնպես թվագրվում է մթա 2-րդ հազարամյակով։ Դամբարանադաշտը սկսվում է Երևան –
Վանաձոր մայրուղին իրար կապող կամրջի
մոտից և Քասաղի կիրճով վեր բարձրանալով
ընդհատումներով հասնում մինչև
Մուղնի
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թաղամաս։ Դամբարանադաշտի զգալի մասը
խիստ ավերված է։ Պահպանվալ են տարբեր
չափերի, աստիճանաձև բարձրացող կրոմլեխներով շրջագծված, քարահողային լիցքով
դամբարանաթմբեր։ Տարածքում թափված են
խեցեղենի և օբսիդիանի մնացորդներ [2, պասպորտ՝ դամբարանադաշտ «Դարաբավոր»]։
Դարաբավոր այրերի ներքևում, կա մի
տապանաքար, որը մինչև օրս պահպանվել է։
Այն կոչվում է Նահատակի գերեզման (նկ.3)։

Նկ.2 Դարաբավոր այրերը

Նկ.3 Նահատակի գերեզման

Այս տապանաքարը կապվում է 18-րդ դարում լազգիների կողմից կատարված արշավանքների հետ։ Լազգիները՝ ուրիշ ցեղերի հետ
միասին, մտել են Հայաստանի հյուսիս-արևելյան
գավառները և կոտորելով ու կողոպտելով հասել
են Սևանա ծով և այդտեղից տարածվել ամբողջ
երկրով [3, էջ 176]։ Այդ արշավանքների
ժամանակ աշտարակցիները ուրիշ ելք չգտնելով,
թաքնվել ու պատսպարվել են Դարաբավորի
այրերում, որոնք իրենց անմատչելությամբ բոլոր
կողմերից ապահով ապաստան են եղել։ Ըստ
ավանդության լազգիները բռնելով գյուղացիներից մեկին, բերել են Դարաբավորի այրերի
տակ և ստիպել են նրան, որպեսզի համոզի
թաքնվածներին դուրս գալ կացարաններից։
Սակայն նա, հակառակը, հորդորել է նրանց մնալ
իրենց տեղում և դուրս չգան այդտեղից [3, էջ
177].
Ա՜յ ձորի մարդիկ,
Անունս է Վարդիկ.
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Ինձ տեսեք, ձեր գլուխը լացեք,
Որտեղ որ եք, ղայիմ կացեք։
Ըստ այդ ավանդության այդ գերեզմանը
պատկանում՝ Վարդիկին։ Սակայն կան այլ
ավանդություններ ևս կապված Նահատակի
գերեզմանի հետ։
Ուրարտական ջրանցքը ( գծ.2)
Աշտարակի պատմական ջրանցքը, որը
տեղացիները կոչում են Ականատեսի առու
(նկ.4), կառուցվել է Ք.ա. 8-7-րդ դարերում՝
Ուրարտական (Արարատյան) թագավորության
ժամանակ։ Այս մասին Հ.Ս. Եղիազարյանը գրում
է՝ «Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ դեռ
Ուրարտացիների տիրապետության շրջանում
հատուկ ջրանցք է փորված եղել Քասախ գետից՝
այգիներն ու պարտեզները ոռոգելու համար» [4, էջ
52]։ Ջրանցքը գտնվում է Քասաղի կիրճում,
սկիզբ է առնում Աշտարակի Մուղնի թաղամասի
(այն ժամանակ՝ գյուղ) մոտից, Քասաղ գետից,
դրա աջակողմյան հատվածով շարունակվում
մինչև Աշտարակ [2, պասպորտ՝ ջրանցք
«Ականատեսի առու»]։
Ոմանք այն համարում են Շամիրամի
ջրանցքի մի հատվածը` կառուցված առասպելական Շամիրամի կողմից, որով սնուցում էր
Վանը շրջապատող հողատարածքները: Չի
բացառվում, որ այստեղ ժամանակին եղել են
ավելի վաղ շրջանում կառուցված ոռոգման
ջրանցքներ, ընտանի ցորենի արտեր և այլ
մշակովի տարածքներ, որոնք յուրացվել են
ուրարտացիներից 5000 (կամ ավել) տարիներ
առաջ:

Նկ.4 Հատվածներ Ականատեսի առվից

Ջրանցքը դարերի ընթացքում վերակառուցվելով՝ հասել է մինչև մեր օրեր։ Դրա
հիմնական վերանորոգումներից մեկի մասին
նշվում է նաև Կարմրավոր եկեղեցու արևմտյան
խաչթևի վրա փորագրված արձանագրության
մեջ՝ «Շնորհին Աստուծոյ ես Յակոբ երէց ըստ
կարի մերոյ նորոգեցի զմեծ առու տեղւոյս բազում
աշատութեամբ որ խախտեալ էր հիմանց՝ յիշատակ
հոգոյ իմոյ և որք աւդնական եղեն տրաւք. և աւանդ
գրեցի որ շինած տուն եկեալ տնանդաց աւթևան
լինի՝ որ ի դրաց սորին .. և ի տարին տասն աւր
յորոյ անուն ի տաւն Քառասնիցն։ Ով խափան՝
դատի յԱստուծոյ. կատարիշք գրոյս աւրհնին
յԱստուծոյ; Թվ. ՉԽԱ(1292)» [4, էջ 56] ։
Սկզբնական շրջանում առուն փոքր է եղել և
բավարարել է գյուղի այդ ժամանակվա պահանջներին, բայց Աշտարակի հետզհետե մեծանալու և այգիների ավելանալու հետ մեկտեղ,
գյուղացիները մեծացրել, խորացրել ու լայնացրել
են առուն։ Ջրանցքի՝ Աշտարակ մտնող
հատվածը կոչվում է Մայր առու։ Գյուղի գլխից՝
Մելիքի բախչից (բախչա Աշտարակի բարբառով
նշանակում է տնամերձ կամ տան հարակից այգի),
առուն տարվել է գյուղամեջ, որտեղ այն անցել է
գլխավոր փողոցով։ Այդ տարածքը, մի կողմում
ուռենիներ տնկած լինելու պատճառով, կոչվել է
Ուռուց։ Այդտեղ առուն ճյուղավորվել է և
կառուցվել է դրա գլխավոր ջրբաժանը՝ կավառը,
որտեղից առվի մի ճյուղը թեքվել է ձախ, մյուսը
շարունակվել է ուղիղ և կոչվել է Լոմի առու։
Հետզհետե, բնակչության ավելացմանը և
Աշտարակի ընդարձակմանը զուգահեռ, մեծացել
ու երկարել է Աշտարակի ջրանցքը։ Այժմ էլ այն
հանդիսանում է Աշտարակ քաղաքի ոռոգման
հիմնական աղբյուրը՝ ձգվելով մինչև քաղաքի
ամենախորը հատվածները։

Գծ.2 Ուրարտական ջրանցքը(Ականատեսի առու)
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քար
րերից հավա
աքված դամ
մբանաբլուր
րներ, որոնք
ք
ժամ
մանակի ըն
նթացքում ձուլվելով շրջակայքի
ի
հետ
տ՝ գրեթե կոր
րցրել են բա
արձրություն
նը և դարձելլ
դժվ
վար տեսանե
ելի։
Ուլատիտիկ
կում հայտ
տնաբերվել են նաև
և
Ամր
րոցի մնացո
որդներ։ Այն
ն գտնվում է Ուլատի-տիկ
կի արևելյան
ն հատվածո
ում՝ բլրի վեր
րնամասում
մ
և մոտավոր թվագրվում
թ
է Քա. 6-5 րդ դարեր։
Ամր
րոցը հատա
ակագծով կլո
որ կառույց է, ունի մեծ
ծ
աշտ
տարակաձև
և կառուցվածք և պատր
րաստված է
մեծ
ծ ծավալնե
եր ունեցող
ղ անմշակ քարերով։
Պա
ահպանված ամենաբա
արձր հատվ
վածը 2,300
մետ
տր է, տրամ
մագիծը 11 մ
մետր է [2, պասպորտ՝՝
ամր
րոց «Ուլատ
տիտիկ»]։
Չնայած նր
րան, որ Ուլա
ատիտիկը պատկանում
պ
մ
է պատմական
պ
ն շատ հին ժամանակա
աշրջանի և
հնավայր է,
արժ
ժեքավոր
այս
ստեղ որոշշ
հատ
տվածներ գտնվում
գ
են
ն վատ, իսկ
կ երբեմն էլլ
շատ
տ վատ վիճակում և աստ
տիճանաբար
ր
վեր
րածվում են աղբանոցի
ա
(նկ. 6)։

Ուլատ
տիտիկ ( գծ.33 )
Ուլատի
իտիկ բնա
ակավայրը գտնվում է
Աշտարակ քաղաքի արևելյան
ա
եզ
զրին, համան
նուն
բլրի վրա (նկ. 5)։ Անվան
Ա
բա
ացատրությո
ունը՝
Ուլատիտի
իկ – Ուլերի
ի նստելու (տ
տիտիկ անե
ելու)
տեղը։ Այսինքն,
Ա
այստեղ ժամանա
ակին
Աշտարակի
ի բնակիչնե
երն արածե
եցրել են իր
րենց
փոքր եղջերավոր անա
ասուններին,, հիմնական
նում՝
ուլերին։

Գծ.3 Ուլատիտիկ
Ո

Նկ.6 Ուլատ
տիտիկ

Ինչպես նշշվեց հոդվա
ածի սկզբո
ում թեմայի
ի
նպա
ատակն է առանձնաց
ա
նել և ուսո
ումնասիրել,,
կատ
տարել այդ տարածքն
ների միջավ
վայրի հար-մար
րեցումը այյցելության համար, ին
նչպես նաև
և
ըստ
տ հայեցակա
արգի անցկա
ացնել հուշա
արձաններն
ն
իրա
ար հետ կապող
կ
մա
այրուղի։ Մայրուղուց
Մ
ց
կազ
զմակերպել ամեն մի
ի հուշարձ
ձանավայրը
ը
գնա
ացող երթո
ուղի։ Մեծ կարևորութ
թյուն ունի
ի
տեղա
յուր
րաքանչյուր
անքի
գո
ոտևորումը,,
կազ
զմակերպել մատչելի մ
մոտեցումնե
եր, անցում-ներ
ր, հանգստ
տի հատվա
ածներ,
տեղադրելլ
անհ
հրաժեշտ տեղեկատվ
տ
վական վա
ահանակներ։
Քա
անի որ նշված հնավ
վայրերը գտ
տնվում են
ն
Աշտ
տարակ քա
աղաքի շրջակայքում, կարելի է
դիտ
տարկել շրջջանաձև մո
ոտեցումներ
րի տարբե-րակ
կը, որը հնարավորոււթյուն կտա
ա քաղաքի
ի
պա
ատմամշակութային հուշարձաններին ծանո-թան
նալ ըստ ժամանակա
աշրջանի՝ հնից
հ
դեպի
ի
նոր
րը, որը կսկս
սվի Ուլատի
իտիկ բնակ
կավայրից և
Դա
արաբավորի այրերով անցում կատարելլ
քաղ
ղաքի ամենահին թա
աղամաս՝ Բերդաթաղ։
Բ

Նկ.5 Ուլա
ատիտիկ բլուրըը՝ Ֆոնին Աշտ
տարակ քաղաք
աքը

Ուլատի
իտիկում հայտնաբեր
հ
րված դամ
մբարանադաշտ
տը թվագրվ
վում է մոտա
ավոր Քա. 2-րդ
2
հազարամյակի վերջ։ Տարածքն
Տ
ո
ուսումնասի
իրվել
է 1990թ. Գվ գ/ա արվեստան
նոցի պասպ
պորտավորման
ն արշավախ
խմբի կողմից
ց [2, պասպո
որտ՝
դամբարան
նադաշտ
«Ուլատիտ
տիկ»]։
Դ
Դամբարանադա
աշտը բաղ
ղկացած է երկու մա
ասից՝
առաջինը հարավ-ար
րևելյան լա
անջն է, իսկ
երկրորդը տարածքի հյուսիսում
մ ընկած հա
ատվածն է։ Ըստ այդ ուսումնաս
սիրությունն
ների,
ամենայն հավանակ
կությամբ, դամբարա
անադաշտի այյդ երկու հատվածներ
հ
րը ժամանա
ակին
կազմել են
ն մի ամբող
ղջություն և ջրամբարն
ների
կառուցման
ն հետևանք
քով բաժանվ
վել երկու մա
ասի։
Հայտնաբե
երված դամբբարանները
ը արտաքի
ինից
նույնատիպ
պ են։ Դրա
անք թեթև
և ուրվագծ
ծված
կրոմլեխնե
եր են, ներս
սում մեծ քա
արերից դր
րված
ծածկասալլերի հատվա
ածներով։ Կան
Կ
նաև մանր
մ
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Ինչպես նաև Դարաբավորի այրերը և ուրարտական ջրանցքը, որոնք գտնվում են քասաղի
կիրճում։ Հնարավոր է նույնպես առանձին
կազմակերպել արշավային մոտեցումներ, որոնց
միջոցով ոչ միայն կարելի է տեսնել նշված
տարածքները,
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որոշակիորեն
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նոր զարգացող մարդու ապրելակերպին։
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Предложения по формированию Аштаракских городских историко-культурных
памятников и их концепция
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Аннотация: На основе всемирного опыта образования территорий историко-культурных памятников, а также
имеющихся в Армении возможностей и требований, в статье представлены создание подобных музеев в городе
Аштараке, его необходимость и особенности. Процесс создания музеев на территории историко-культурных
памятников начался еще в далёком средневековье. В его основе были два важных фактора: сохранить
исторический памятник и прилежащую к нему территорию с присущими ей природой и ландшафтом, а также
предметы, имеющие некую художественную ценность, картины, церковно-культовые и исторические вещи – в
их родной среде.
Учитывая то обстоятельство, что культовые построения Аштарака в основном расположены в одном районе и
занимают одну историческую часть города, представляющую собой общую территорию, будущую музейную
зону можно включить в границы этого района.
Ключевые слова: Аштарак, культовая постройка, музей, музеефикация, церковь, поселок, дизайн среды,
памятник.

Proposals for the formation of Ashtarak city historical and cultural monuments
and their concept
Voskanyan R. G.
State Academy of Fine Arts of Armenia, Postgraduate student (Yerevan, Armenia)
rubenvoskanyan.e34@gmail.com
Abstract: Based on the world experience in the formation of territories of historical and cultural monuments, as well as
the opportunities and requirements in Armenia, the article presents the creation of such museums in Ashtarak, its need
and features. The process of creating museums on the territory of historical and cultural monuments began in the distant
Middle Ages. It was based on two important factors: to preserve the historical monument and the territory adjacent to it
with its inherent nature and landscape, as well as objects of some kind of artistic value - paintings, church-religious and
historical things - in their native environment.
Keywords. Ashtarak, religious building, museum, museumification, church, village, environment, design, monument.

ձանն ու դրան կից տարածքը՝ իրեն բնորոշ
բնությամբ ու լանդշաֆտով, ինչպես նաև
որոշակի գեղարվեստական արժեք ունեցող
առարկաներ՝ նկարներ, եկեղեցական-պաշտամունքային և պատմական իրեր՝ իրենց
հարազատ միջավայրում։ Նման տեսակետից
առաջին եկեղեցի-թանգարաններ առաջացել
են Եվրոպայում՝ Իտալիայում, Ֆրանսիայում
[1, էջ 334], ինչպես նաև Ռուսաստանում [2,
էջ 10], որտեղ պաշտամունքային կառույցները վեր են ածվել տարբեր ֆունկցիոնալ

Աշտարակ քաղաքի հուշարձանների տարածքների կազմակերպման դիզայներական
կազմակերպման կարևորությունն ու արդիականությունը նշելու համար, դրանք ներկայացված են միջազգային և հայաստանյան
զուգահեռների համատեքստում
Պատմամշակութային
հուշարձանների
տարածքում թանգարաններ ձևավորելու գործընթացը սկսվել է դեռևս հեռավոր միջնադարում։ Դրա հիմքում եղել են երկու կարևոր
գործոններ. պահպանել պատմական հուշար-
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տարածքում թանգարանի ստեղծման գործում
մասնակցում են դիզայներներ, հնագետներ,
պատմաբաններ, լեզվագետներ, ազգագրագետներ և այլ ոլորտի մասնագետներ, որոնք
իրենց միասնական աշխատանքով լրացնում
և հարստացնում են դրա բովանդակային
ամբողջականությունը։ Հոդվածում նմանօրինակ հուշարձանների համեմատական հետազոտության միջոցով վերլուծության են
ենթարկվում Աշտարակ քաղաքի կորիզի
հուշարձանները, որոնց մեջ հիմնական տեղ
են գրավում եկեղեցական շինությունները և
ներկայացվում է դրանց թանգարանացման
դիզայներական կազմակերպման մի շարք
առաջարկներ և դրանց հայեցակարգեր։
Հայաստանում
պատմամշակութային
թանգարանային համալիրների ամենավառ
օրինակներից է Զվարթնոցի հուշարձանատարածքը, որը կազմավորվել է 20-րդ դարի
սկզբին, նորաստեղծ Հայաստանում։ Այնտեղ
պեղումներ են կատարվել դեռևս 19-րդ դարի
90-ական թվականներից, որոնք կազմակերպված են եղել Խաչիկ Վարդապետ Դադյանի
կողմից։ 1904 թվականի պեղումների աշխատանքներին միացել և հետագայում ամբողջովին ղեկավարել է Թորոս Թորամանյանը, որի
ուսումնասիրությունների հիման վրա կատարված վերակազմության նախագիծը մնում
է այդ հուշարձանի պահպանության հիմնական փաստաթուղթը։ Հենց այդ աշխատանքների և դրանց արդյունքում հավաքված
նյութերի հիման վրա էլ 1937 թվականի Հայաստանում առաջին անգամ հիմնադրվել է
թանգարան՝ հարավային մասում կառուցված
առանձին շինության տեսքով։ Այն կառուցվել
է ճարտարապետ Նիկողայոս Բունիաթյանի
նախագծով և հնագետ Կարո Ղաֆադարյանի
ղեկավարությամբ և մինչև 1990-ականներն
ունեցել է միակ փոքր ցուցադրությունը: 1988
թ. ճարտարապետ Լ.Սադոյանի նախագծով
թանգարանային շենքն ընդարձակվել է։ 2003
թ-ից թանգարանում ցուցադրության համար
բացված են 3 սրահներ`երկուսը մշտական,
իսկ մեկը` ժամանակավոր և շրջիկ ցուցադրությունների կազմակերպման համար: Թանգարանի հիմնական և գիտաօժանդակ 2 ֆոնդերում, ինչպես նաև բաց ցուցադրությունում
կան 10 հազարից ավելի միավոր նյութեր,

պահանջներ ներկայացնող թանգարանների։
Այստեղից էլ հաստատվել է հուշարձանների
թանգարանացման գաղափարը՝ մեծագույն
չափով պահել ու պահպանել դրանց պատմամշակութային, գիտական և գեղարվեստական արժեքները իրենց պատմամշակութային
և բնական միջավայրերում [3, էջ 13]։ Թանգարանացման հիմնական նպատակն է անձեռնմխելի դարձնել անշարժ հուշարձանները
/առանձին ճարտարապետական կառույցները, եկեղեցական պատմական և բնության
համալիրները, արդյունաբերական շինությունները/, ինչպես նաև դրանց տարածքներում վերականգնել ու պահպանել ոչ նյութական ժառանգության /կենցաղային և ազգագրական ավանդույթները/ կապը պատմամշակութային միջավայրի և դրանց տարրերի
միջև։
Հատկապես վերջին ժամանակներում հուշարձան-թանգարանների ստեղծումը պայմանավորվում է հիմնականում դրանց շրջապատող տարածքի, իսկ որոշ երկրներում նաև
ներքին հարդարանքների և ունեցվածքի
պահպանությամբ, քանի որ շատ եկեղեցիներում և վանական համալիրներում իրենց
հիմնական պաշտպանությունն են գտել
բարձր գեղարվեստական արժեք ունեցող
տարաբնույթ ձեռագրեր, նկարներ, ծիսական
գործածության դեկորատիվ-կիրառական արվեստի գործեր և այլն։
Հուշարձան-թանգարանների ստեղծման
գործընթացն առավել ևս կապված է այդ շինության հետազոտության և դրա ներկայիս
վիճակի պահպանության հետ։ Դրա հետագա
ցուցադրության համար անհրաժեշտ է իրականացնել կոնսերվացիոն աշխատանքներ։
Դրանք հետագայում կարող են վերածվել
վերականգնման գործընթացի, որոնք կարող
են իրականացվել միայն հատուկ պատրաստված մասնագետների կողմից։ Այստեղ անհրաժեշտություն կա նշել այդ երկու աշխատանքներին զուգահեռ անցկացվող վերլուծական և հետազոտական ուսումնասիրությունները, որոնց հիման վրա միայն կարելի է
ստանալ հուշարձանի լիարժեք պատկերն ու
առանձնահատկությունները։ Եթե հուշարձանի կոնսերվացումն ու վերականգնումը կատարվում է մասնագետ ճարտարապետ-շինարարների մասնակցությամբ, ապա դրա

79

Հրապարակում է գտնվում Աշտարակի
քաղաքապետարանը և քաղաքային մշակույթի տունը (նկ. 1)։ Վերջինս կառուցվել է 1950
թվականին, ճարտարապետ Յուրի Յարալովի
կողմից։ Երկհարկանի այս կառույցն ունի
բոլոր պայմանները քաղաքում մշակութային
կյանքը զարգացնելու համար։ Օրինակ, գլխավոր սրահում կազմակերպված են լուսային և
ձայնային միջոցառումներ, հանդիսատեսների հատվածը աստիճանաձև վեր բարձրացող
շարքեր են։ Մշակույթի տունը գտնվում է
բարվոք վիճակում և գործող է, սակայն այստեղ հազվադեպ են կազմակերպվում միջոցառումներ, ինչպես նաև բավական երկար
ժամանակահատված վերանորոգման չի ենթարկվել և ունի թարմացման կարիք։

որոնցից առավել ամբողջականները տեղ են
գտել մշտական ցուցադրության մեջ [4]:
Ուշագրավ և հայտնի համալիրներից է
նաև Գառնիի հուշարձանատարածքը։ Հատկանշական է, որ այս հուշարձանն ամբողջական զբաղեցնում է 3,5հա (պահպանության
գոտու հետ միասին 5,1հա) տարածք և ներառում է պատմամշակութային մի շարք
կառույցներ ու մշակութային արժեքներ`
Գառնիի ամրոցը (մ.թ.ա. 3-2-րդ դդ.), հեթանոսական տաճարը (մ.թ. 77թ.), խճանկարով
պատված հատակով բաղնիքը, պալատական
շինությունների և հարակից տնտեսական
կառույցների, Սբ. Սիոն եկեղեցու (7-րդ դ.) և
կից մատուռի ավերակները, սեպագիր արձանագրությամբ քարակերտ «Վիշապ» կոթողը, հունարեն արձանագրությամբ քարը և
այլն [5]: Գառնիի և Զվարթնոցի համալիրները
պատմամշակութային հուշարձանների թանգարանացման հիանալի օրինակներ են,
որոնք այժմ դարձել են պարտադիր այցելության վայրեր և այդպիսով խթանում են
տուրիզմի աճին, նպաստում պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությանն
ու թանգարանցման արդիականացմանը։
Աշտարակ քաղաքի կորիզի պաշտամունքային հուշարձանների տարածքի դիզայներական կազմակերպումը և դրանց կարևորությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է
ծանոթանալ դրանց հետ։

Նկ. 1. Աշտարակի մշակույթի տունը

Նկ. 2. Աշտարակ. Ուռուց

Հրապարակից վերև բարձրացող հատվածը կոչվում է Ուռուց (նկ․ 2), որը այդպես է
կոչվել այն ժամանակներից, երբ գյուղացիները դեռ նոր էին ընդլայնում իրենց բնակավայրը, որը սկսվում է Բերդաթաղից։ Այն
Աշտարակի կորիզի հուծարձաններն իրար
կապող գլխավոր խաչմերուկն է։ Տեղացիների

Աշտարակի հրապարակի հուշարձանները (գծ. 1)

Աշտարակի հրապարակը կառուցված է
երբեմնի Աշտարակ գյուղի գյուղամեջի տեղում, որը եղել է գյուղի ամենաբանուկ հատվածը։
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անվանումներ։ Այլ կերպ ասած՝ դիզայներական տեսանկյունից նայելիս, երեքը միասին
հնարավոր է դիտարկել, որպես մեկ ամբողջական պատկեր, իր հորինվածքի կենտրոնով
և շարժման տրամաբանական ուղղություններով, ինչը և նպաստում է Բերդաթաղը ընդհանուր թանգարանային համալիր դարձնելու
գաղափարի առաջնահերթությանը։ Դրանք
են՝ Ծիրանավոր, Սպիտակավոր և Կարմրավոր Սբ. Աստվածածին եկեղեցիները։
Այդ եկեղեցիներից ամենահինը Ծիրանավոր Սբ. Աստվածածինն է (գծ․ 3)։ Այն բազիլիկատիպ կառույց է։ Հավանական ենթադրությամբ՝ եղել է հեթանոսական մեհյան, որը նախ
վերափոխվել է եկեղեցու և ապա երրորդ անգամ էական, հիմնական վերակառուցման է
ենթարկվել 5-րդ դարում, որի ընթացքում
փայտե լայնանիստ ծածկը փոխարինվել է
քարե թաղով։ Այդ ընթացքում սրբարանը
ստացել է եռանավ հորինվածք, որի գոգավոր
թաղը փաթաթվել է երկայնական ու արևմտյան պատերի և վեց հզոր մույթերն ամրակցող
կամարների վրա, իսկ արտաքինից ստացել է
բրգաձև ճակտոնով քառալանջ կերպար,
պայտաձև աբսիդի հետ հավելվել են կողային
ուղղանկյուն խորաններ, փոքրացվել է հարավային մուտքը, դրվել է քարե միակտոր դուռ
[7, էջ 106]։ Ներկայումս եկեղեցին կիսաքանդ
է, իսկ հուշարձանը շրջապատող տարածքը
գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում։

կողմից այն իր անունը ստացել է այդտեղ
եղած ուռենիների առատությունից, որոնք
ժամանակ առ ժամանակ կտրվելու արդյունքում այդտեղից վերացել են։ Ուռուցով է
բաժանվել և Աշտարակի տարբեր հատվածներ հասել մայր առուն, որը ինչպես արդեն
նշվել է, մինչ այժմ քաղաքի ոռոգման ջրի
միակ աղբյուրն է։ Բացի այդ, ուռուցը տեղացիների հավաքվելու սիրելի վայրն է եղել։
Ժողովրդական բնակելի տների գոտին
Աշտարակի կորիզի հուշարձանների մեջ
իրենց ուրույն տեղն ունեն քաղաքի ժողովրդական բնակելի տները, որոնք գտնվում են
վերացման եզրին։
Աշտարակի տների կառուցման հիմնական տիպը միահարկ կամ երկհարկանի
շինությունն է, որը բաղկացած է բուն բնակելի
տնից, տնամերձ հողամասից և պտղատու
կամ խաղողի այգով հողամասից: Միաշարք
բնակելի տան տեղադրումը փողոցին զուգահեռ հնարավորություն է տվել տնամերձ հողամասն ու այգին հնարավորին չափ անջատել փողոցից: Եթե նույնիսկ այգիները դուրս
են եղել այս տարածքներից, ապա տան
ետնամասում անպայման եղել են տնամերձ
հողամասեր, որոնց մակերեսները զբաղեցնում էին բուն տնից ավելի մեծ տարածք: 19րդ դարի կեսին հայտնի վարպետների ձեռքերով կառուցված Հայկանուշ Ձալոյի, Մ.
Փարվանյանի, Ս. Թումանյանի, Վ. Ազատյանի, Ա. Արամյանի տները մանրամասն
ուսումնասիրվել են և չափագրվել, իսկ Գր.
Ղափանցյան (14, 18, 20), Սաժումյան (1, 12,
34) փողոցների, ինչպես նաև Աբովյան 22,
Ալազանի 19-23 փողոցների համապատասխան տները և հատկապես հայ անվանի գրող
Պերճ Պռոշյանի տունը (ներկայումս վեր է
ածվել թանգարանի) ունեն հիմնականում
նման հատակագծային լուծումներ և աչքի են
ընկնում իրենց ինքնատիպ հորինվածքային
հատկանիշներով և դեկորատիվ հարդարանքներով [6, էջ 43-55]:
Ինչպես նշվեց Աշտարակի կորիզի հուշարձանների մեջ հիմնական նշանակություն
ունեն քաղաքի պաշտամունքային կառույցները (գծ. 2)։ Հատկապես ուշագրավ են Բերդաթաղում գտնվող երեք եկեղեցիները, որոնք
կառուցված լինելով տարբեր ժամանակահատվածներում՝ ունեն իրար հետ կապվող

Գծ. 2.
Սպիտակավոր Սբ. Աստվածածին եկեղեցին (գծ. 3) Չնայած գիտական մտքի երերումներին, կառուցվել է 13-րդ դարի սկզբներին և,
ինչպես նկատել է Ստ. Մնացականյանը,
ունեցել է գմբեթակիր հորինվածք, որի հավանական վկայությունը բեմագոգը գոտկող
կամարից դեպի ետ, արևմուտք ձգվող կամարաշարքի մնացորդն է, որի կոնստրուկտիվ

81

համակարգի վրա բարձրացել է թմբուկը [7, էջ
114]։
Կարմարավոր Սբ. Աստվածածին եկեղեցին (գծ. 4) կառուցվել է 7-րդ դարում։ Այն
արտաքինից ունի ընդգծված խաչաձևություն՝
ուղղագիծ թևաեզրերով։ Խաչաթևերը երկլանջ
են, չորս տումբաներն (գմբեթատակ անկյունային հանգույցները) ու ներսից գոգավոր
գնդաձև վեղարը ծածկված են կարմրանարնջագույն կղմինդրով։ Ճակտոնների ու թմբուկի
չորսական նեղ լուսամուտները պսակված են
պայտաելուն քանդակազարդ կամարներով։
Ճակտոնները պսակող քիվերը նշանակալիորեն դուրս են շեշտված հարթ մակերեսներից,
որոնք պսակված են աճի ու փթթումի խորհուրդն ակնկալող, անեզր ու անվախճան
զուգահեռների անհամար ռումբաների (զուգահեռանիստերի) շարքերով, իսկ ութանիստ
թմբուկը վերին պռնկից պարփակող քիվաշարը՝ կոկիկ հղկված ականթաշարքերով, որոնք
ատամնաշար անկյունակների հարակցությամբ հրապույր ու մոնումենտալություն են
հաղորդում հուշարձանին [7, էջ 109]։

Աշտարակի պաշտամունքային ուշագրավ
կառույցներից է նաև Սբ. Մարիանե եկեղեցին։
Այն կառուցվել է 13-րդ դարում, ըստ ձախակողմյան խորանի վերևում փորագրված արձանագրության՝ Գրիգոր անունով վարդապետի առաջնորդության օրոք, ՉԼ=1281 թվականին։ Իր ընդհանուր հորինվածքով և յուրովի
վերասլաց համաչափություններով այն ակնհայտորեն վկայում է 13-րդ դարի հայ ճարտարապետների լայն ստեղծագործական
որոնումների մասին [8, էջ 164]։ Սկզբնական
շրջանում եղել է աբեղաների վանք, ունեցել է
հյուրատուն-եղբայրանոց, հետագայում վերածվել է սովորական ծխական եկեղեցու, որի
համար եկեղեցու արևմտյան մուտքի դիմաց
կառուցվել է եկեղեցու գավիթը [9, էջ 168]։
1839 թվականին գյուղացիների ջանքերով
գավիթը վերանորոգվում է, իսկ հարավային
թևի վրա աշտարակցի Գևորգ Փարավոնյանի
միջոցներով կառուցվում է փոքր զանգակատուն, որի մասին եկեղեցու հարավային պատի վրա փորագրված է արձանագրություն [9,
էջ 169]։ Այդ հնագույն գավիթի պատերը
զարդարված են եղել որմնանկարներով, որից
պահպանվել է միայն եկեղեցու արևմտյան
պատին նկարված հատվածը։ Այն գործող չէր
մինչև 2019 թվականը, երբ Արագածոտնի
թեմի ատենապետ Գրիգոր Մովսիսյանի և իր
ընտանիքի հովանավորությամբ վերսկսվեցին
դրա վերանորոգման աշխատանքները։ Գրեթե մեկ տարի տևած աշխատանքներից հետո,
2020 թվականի փետրվարի 22-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ձեռամբ և Արագածոտնի թեմի հոգևոր դասի աջակցությամբ
տեղի ունեցավ Սբ. Մարիանե եկեղեցու վերաօծումն ու վերաբացումը [10]։
Աշտարակի Սբ. Մարիանեն, թերևս, քաղաքի միակ բարեկարգ հոգևոր կառույցն է,
որտեղ եռուն հոգևոր կյանքի և բուն եկեղեցու
խնամքի հետ մեկտեղ, նաև ուշադրություն է
դարձվում դրա միջավայրին։
Աշտարակ քաղաքի համար քաղաքաշինական զարգացման հեռանկարների ուսումնասիրման ու հաստատման համար խիստ
կարևոր է պատմականորեն ձևավորված
կենտրոնը, որտեղ կենտրոնացված է պատմամշակութային ժառանգությունը: Հայտնի է,
որ Աշտարակը հնում եղել է գյուղ, որը

Գծ. 3.
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համար կարևոր է տեղեկատու վահանակների և ցուցադրությունների ուղղորդիչների
(սլաքներ) տեղադրումը թանգարանի բոլոր
նմուշների հետ ծանոթացման համար, որը
նաև հնարավորություն կտա տեղեկանալու
հուշարձանի պատմության հետ։ Բացի այդ,
անհրաժեշտ է նաև հանգստի տաղավարների
տեղադրումը, սանիտարահիգիենիկ հատվածների և կայանատեղիների ստեղծումը։

բաժանված է եղել հինգ թաղերի՝ Բերդաթաղ,
Վերին թաղ(կամ ս. Մարիանէի թաղ), Ամենափրկչի թաղ, Կարմրավորի թաղ և Կավահանքի թաղ [9, էջ 165]։ Հենց այդ հնագույն թաղերն
են ձևավորում Աշտարակի պատմական կորիզը։
Աշտարակի համար հատկանշական է
միջնադարյան պաշտամունքային ճարտարապետությունը, որն իր յուրատիպ առանձնահատկություններով առանձնանում է հայկական քաղաքների մեջ: Դրա պահպանությունն ու նոր քաղաքաշինական կառուցապատման սկզբունքներին հարմարեցումը
հանդիսանում է քաղաքի տարածքային նախագծման և ժամանակակից օգտագործման
կարևորագույն խնդիրը: Հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ Աշտարակի պաշտամունքային կառույցները հիմնականում գտնվում
են մի թաղամասում և գրավում են ընդհանուր
տարածք ներկայացնող քաղաքի պատմական
մի հատված, ապագա թանգարանային գոտին
կարելի է ներառել դրանք միավորող սահմաններում։ Դրա համար միջավայրի դիզայնի
առանձնահատկություններով անհրաժեշտ է
կատարել նախնական հետազոտություն և
այդ սահմաններում ներառել նաև պատմական և մշակութային արժեքներ ներկայացնող
այլ նյութեր։ Արդյունքում կստացվի բաց
երկնքի տակ ներկայացվող թանգարանային
համալիր, որի համար անհրաժեշտ են ներքոհիշյալ միջոցառումները և առարկայական
միջավայրի տարրերը։
Աշտարակի
կորիզի
հուշարձանների
տարածքի դիզայներական կազմակերպման
աշխատանքների մեջ են մտնում համապատասխան մակերեսների ստեղծումը, որոնցից
են, օրինակ՝ մշակութային և գեղարվեստական իրերի ցուցադրման համար նախատեսված տաղավարները։ Դրան զուգահեռ, պետք
է սահմանափակել հուշարձան-թանգարանի
պահպանվող տարածքը, մաքրել ու բարեկարգել տարածքը, տեղադրել լուսավորող
սարքեր և ստեղծել համապատասխան հարմարություններ այցելուների համար։ Նրանց
տեղաշարժն ավելի հարմարավետ դարձնելու
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Аннотация: В статье представлена новая концепция культурного наследия и принципы права на наследование в
рамках принятой Советом Европы в 2005 году “Рамочной Конвенции Совета Европы о значении культурного
наследия для общества” (Конвенции Фару). В 2012 году она была также заверена Республикой Армении.
Статья фокусируется на концепции инновационной и “расширенной” концепции “общего наследства”, согласно
которой культурное наследие выходит за рамки отдельных структур, преобразовываясь в “общину наследства”. В
рамках нового подхода культурное наследие воспринимается как “культурное пространство”, определяется как
ресурс общины, считая первичными не материальные структуры и культурные элементы, а людей, общины и
взаимоотношения последних с культурными ценностями.
В статье право культурного наследования отражается в качестве права общины на участие в культурной жизни и
права на образование, которое с 2005 года стало предметом всеобщего внимания, причисляясь к фундаментальным
правам и основополагающим свободам. В данном контексте статья затрагивает также необходимость коллективной
ответственности в отношении культурного наследия, определяя ответственность каждого человека/гражданина в
программах сохранения наследия. В итоге, все это сводится к значимости армянской национальной идентичности
путем развития гражданского общества.
В результате следствия выяснилось, что Конвенция Фару указывает путь, по которому повышается значение
культурного наследия для общества, а здравое использования потенциала последнего создает возможность
стабильного развития и улучшения качества жизни. Конвенция фактически принимает, что каждый человек имеет
право по своему выбору заниматься культурным наследием, быть членом избранной им общины наследия, попросту
желая его сохранять, одновременно уважая права и свободы других. Право наследства рассматривается здесь как
культурное право, связанное с правом участия в культурной жизни - созвучное, неотделимое и связанное со всеми
всеобщими правами человека. Конвенции Фару видит необходимость охвата каждого члена общества в текущих
процессах определения и управления культурным наследием и стимулирует беспристрастное отношение ко всем
культурным наследиям. Это обязывает государство использовать такие подходы управления, которые в вопросах,
связанных с наследием, основаны на активном участии общества и повышении роли последнего. Анализ
законодательного поля РА приводит нас к заключению, что, хотя закрепленные в конвенции обязательства
соответствуют Конституции РА, тем не менее, закрепление целого ряда положений по международным принципам на
законодательном уровне пока еще не приметны. Большинство относящихся к культуре вопросов сводится к
армянской этнической самости и носит этноохранный характер. В статье стало ясно, что новые принципы
культурного наследия и полная реализация прав должны исходить, прежде всего, из гражданского самосознания,
результат которого – национальное государство, поскольку оно – сообщество равных членов в отношении прав и
обязанностей. А армянское сообщество исторически развивалось как религиозное и культурное сообщество,
которому гораздо более характерны этнические особенности, чужды гражданские принципы общества, а их
последующее закрепление в основном “искусственно”.
Рассматривая законы в области культуры и общую культурную политику РА, можем отметить, что, хотя РА и
заверила целый ряд конвенций и договоров совета Европы и прочих международных структур, все же, однако, на
законодательном уровне пока что не закрепила новых принципов культурного наследства и его растущей важности.
В законах РА культурное наследование продолжает рассматриваться в его историческом контексте в раздельном
(материальном/нематериальном) понимании, и покамест далеко от новых принципов права на наследование и
“общины наследования”. Законодательство РА в области культуры продолжает поддерживать выделенный
государством политический подход охраны культурного наследия; общественность пока что не является основным
действующим лицом в процессе управления им; потенциал наследства, как ресурс развития, пока что полностью не
объяснен. Как проблемный предмет, концепция права культурного наследования покамест ограничивается
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территорией РА и армянским культурным наследованием, а возможности реализации последнего и извлечения из
него пользы продолжают оставаться вне основных общественных процессов.
На законодательном уровне РА также не представлена концепция “общины наследства”, что ограничивает
полноценную реализацию права культурного наследования. Решение этих задач, в первую очередь, связано с
развитием гражданской ответственности, которое во многих случаях пока что остается проблематичным и в Армении
проявляется, в основном, в виде гражданских инициатив.
Ключевые слова: культурное наследие, право на наследование, община наследства, социальная защита наследия,
новая концепция наследования, законы в области культуры
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Abstract: The article introduces the new concept of cultural heritage principles of inheritance law within the framework of
the Convention on the Importance of Cultural Heritage for Society (Faro), adopted by the Council of Europe in 2005. It was
ratified in 2012 by the Republic of Armenia. The article focuses on the "extended" concept of "common heritage", according
to which cultural heritage goes beyond individual structures, being reorganized as a "heritage community". Within the
framework of the new approach, the MoJ is perceived as a "cultural area", defined as a community resource, prioritizing not
material structures and cultural elements, but their relationship with people, communities and cultural values. The article
addresses the right to self-determination as a right to participate in the cultural life of the community the right to education,
which since 2005 has been the subject of universal attention, being one of the fundamental human rights fundamental
freedoms. In this context, the article also addresses the need for collective responsibility for cultural heritage, defining the
responsibility of each person / citizen in heritage protection programs. In this context, the article also addresses the need for
collective responsibility for cultural heritage, defining the responsibility of each person / citizen in heritage protection
programs. All this ultimately leads to the use of the Armenian national identity through the development of civil society. The
investigation revealed that the Faro Convention points to the way in which the importance of cultural heritage for society
increases, and the rational use of the latter's potential creates an opportunity for sustainable development, improving the
quality of life. The Convention, in fact, recognizes that every person has the right to engage in the cultural heritage of his or
her choice, to be a member of the community of his or her preferred heritage, simply wishing to preserve it while respecting
the rights and freedoms of others. The right to inheritance is considered here as a cultural right, which is connected with the
right to participate in cultural life, in harmony with all the universal rights of a human being, inseparable, interconnected. The
Faro Convention sees the need for every member of society to be involved in the ongoing processes of defining and governing
the UN, promoting an impartial approach to all cultural heritage. It obliges states to use governance approaches that are based
on heritage-related public participation, increasing its role. The analysis of the RA legislative field leads us to the conclusion
that the obligations enshrined in the Convention comply with the RA Constitution, but nevertheless, the enshrinement of a
number of provisions to international principles is not yet noticeable at the legislative level. Many issues related to culture are
related to the Armenian ethnic identity and are ethno protective in nature. The article made it clear that the new principles of
cultural heritage and the full realization of the right must come first of all from civic self-consciousness, the result of which is
the nation-state, as it is a community of equal members with the combination of rights and responsibilities. And the Armenian
society has historically developed as a religious-cultural society, which is much more typical of ethnic peculiarities, the
principles of civil society are alien, and their further fixation is mainly "artificial".
Considering the laws of the RA cultural sphere and the general cultural policy, we can point out that Armenia has ratified a
number of conventions and treaties of the Council of Europe and other international structures, but nevertheless has not fixed
the new principles of cultural heritage and its growing importance at the legislative level. In the laws of the Republic of
Armenia, cultural heritage continues to be viewed in a historical context with a separate (material / non-material) perception,
and my role is far from the new principles of the right of inheritance and the 'heritage community'. The legislation of the RA
sphere of culture continues to support the emphasized state approach of the protection policy of the National Assembly, the
society is not yet the main player in the process of its management, the potential of heritage has not been fully revealed as a
development resource. The subject matter concept of MJ law is still limited to the territory of the Republic of Armenia, the
Armenian cultural heritage, and the opportunities to realize and benefit from the latter continue to be outside of the main
processes of the society. The concept of "heritage community" is not presented at the RA legislative level, which limits the
full realization of the right to cultural heritage. The solution of these problems is first of all connected with the development of
the civil society, which in many issues still remains problematic, it is manifested in Armenia mainly in the form of civil
initiatives.
Keywords: cultural heritage, cultural law, heritage community, social protection of heritage, new concept of heritage, laws in
the field of culture

Մուտք
Հոդվածը ներկայացնում է մշակութային
ժառանգության (այսուհետ՝ ՄԺ) նոր հայեցա-

կարգը և ժառանգության իրավունքի սկըզբունքները՝ Եվրոպայի խորհրդի կողմից 2005
թվականին ընդունված «Մշակութային ժա-
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ռանգության նշանակությունը հասարակության համար» (Ֆարոյի) կոնվենցիայի շրջա-

գային հանրության, ազգային պետությունների և համայնքների ուշադրության կենտրոնում։ 21-րդ դարում ՄԺ-ն զգալի խնդիրների է
բախվել ժողովրդագրական և կլիմայական
փոփոխությունների, զանգվածային զբոսաշրջության տարածման, գլոբալիզացիայի,
հանդուրժողականության պակասի, պատերազմների, համայնքների մեկուսացման, ներազգային բաժանումների և տնտեսական
ճգնաժամերի պատճառով։ Եվրոպայի Խորհուրդը, արձագանքելով վերոնշյալ խնդիրներին, ՄԺ բնագավառում վերջին տարիներին
կոչ արեց կիրառելու նոր սկզբունքներ, որոնք
առաջնորդվում են ավելի մեծ ժողովրդավարությամբ, ամրապնդում են քաղաքացիների
դերը և կիրառում կառավարման այնպիսի
սկզբունքներ, որոնք հիմնված են բաց, արձագանքող և թափանցիկ ինստիտուտների վրա:
Իսկ ինչ վերաբերում էր ժառանգության պահպանությանը, ապա այն անհրաժեշտ էր դիտարկել ընդհանուր պատասխանատվության
կոնտեքստում` կենտրոնանալով հասարակության կողմից ժառանգության պահպանության, պաշտպանության, և խթանման վրա
[25]:
Արձագանքելով առկա խնդիրներին, և
պահպանության քաղաքականության մեջ հասարակության ֆունդամենտալ նշանակության
բարձրացմանը, 2005 թվականի հոկտեմբերի
13-ին Ֆարոյում (Պորտուգալիա) ԵԽ նախարարների կոմիտեի կողմից ընդունվեց «Մշակութային ժառանգության նշանակությունը
հասարակության համար» կոնվենցիան1։ Մինչ
օրս 17 անդամ պետություններ, այդ թվում
նաև Հայաստանը, վավերացրել են այն2։
Ֆարոյի կոնվենցիան համահունչ է Եվրոպայի
միության ժառանգության հանդեպ որդեգրած
ավանդույթին, բայց միևնույն ժամանակ գնում
է ավելի հեռուն: Այն ժառանգությունը դիտում
է որպես ամբողջություն, ժառանգության
իրավունքը համարում համարժեք մարդու
կյանքի, ազատության և այլ իրավունքներին, և

նակներում։ Այն 2012 թվականին վավերացվել
է նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից
[9]։
Հոդվածը կենտրոնանում է «ընդհանուր
ժառանգության» նորարարական և ժառանգության «ընդլայնված» հայեցակարգի վրա, որի
համաձայն մշակութային ժառանգությունը
դուրս է գալիս առանձին կառույցների շրջանակներից՝ վերաձևակերպվելով որպես «ժառանգության համայնք»։ ՄԺ-ը նոր մոտեցման
շրջանակներում ընկալվում է որպես «մշակութային տարածք», սահմանվում որպես համայնքի ռեսուրս՝ առաջնային համարելով ոչ
թե նյութական կառույցներն ու մշակութային
տարրերը, այլ մարդկանց, համայնքներն ու
մշակութային արժեքների հետ վերջիններիս
փոխհարաբերությունները։ Հոդվածն անդրադառնում է ՄԺ իրավունքին՝ որպես համայնքի
մշակութային կյանքին մասնակցելու և կրթության իրավունք, որը 2005 թվականից սկսած,
դարձավ
համընդհանուր
ուշադրության
առարկա` դասվելով մարդու ֆունդամենտալ
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների շարքին: Այս կոնտեքստում հոդվածն անդրադառնում է նաև մշակութային ժառանգության հանդեպ կոլեկտիվ պատասխանատվության անհրաժեշտությանը՝ սահմանելով յուրաքանչյուր մարդ/քաղաքացու պատասխանատվությունը ժառանգության պահպանության
ծրագրերում։ Այս ամենն ի վերջո հանգում է
հայ ազգային ինքնության կարևորմանը՝ քաղաքացիական հասարակության զարգացման
ճանապարհով։
Ստորև փորձ ենք արել ներկայացնել ՀՀ
մշակույթի ոլորտի օրենքներում մշակութային
ժառանգության բնորոշումները և մշակութային իրավունքը ժառանգության ընդլայնված
մոտեցման, ժառանգության իրավունքի և «ժառագության համայնքի» կոնցեպտների շրջանակներում, ցույց տալ հայ ինքնության այն
առանձնահատկությունները, որոնցով էլ պայմանավորված է մշակութային այս կամ այն
ընկալումը թե՛ օրենսդրական և թե՛ ինքնութենական մակարդակում։
Ներածություն
ՄԺ պահպանության և արժևորման հետ
կապված խնդիրները բազմիցս եղել են միջազ-

Այն բաց էր անդամ պետություններին ստորագրման
համար 2005 թվականի հոկտեմբերի 27-ից, իսկ ուժի մեջ
է մտել 2011 թվականի հունիսի 1-ից:
2 Հայաստան, Ավստրիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա,
Վրաստան, Հունգարիա, Լատվիա, Լյուքսեմբուրգ, Մոլդովայի Հանրապետություն, Մոնտենեգրո, Նորվեգիա,
Պորտուգալիա, Սերբիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Ուկրանիա և այլն։
1
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բաժանումներն անհետանում են՝ տեղ տալով
համապարփակ և միասնական մոտեցմանը.

այն համարում կենսական անհրաժեշտություն կյանքի բոլոր ոլորտներում [26]։ Եթե
նախորդ միջազգային գործիքները (Գրանադա
և
Վալետտա)
կենտրոնացել
էին
ժառանգությունը
պահպանելու
անհրաժեշտության վրա, Ֆարոյի սկզբունքները ճանաչում և բացահայտում են ՄԺ-ը օգտագործելու մի շարք եղանակներ և կենտրոնանում
հետևյալ խնդիրների վրա. «ինչու՞ և ու՞մ հա-

«ՄԺ-ը, որն ընդգրկում է նյութական և ոչ նյութական
հարթությունը,
հմտությունները,
«իմանալ-ինչպես»-ը, պատկերացումները, վերաբերմունքն ու այլ արտահայտություններ,
անքակտելիորեն կապված է դրա համատեքստի և այն բնական ու մշակութային միջավայրի հետ, որտեղ այն ձևավորվել է» [25]: Այս

մար պետք է պահպանենք և ամրապնդենք
ՄԺ-ը, ինչու՞ պետք է դրան արժեք տրվի»:

ամենով նոր հարաբերություններ են ձևավորվում ՄԺ շուրջ՝ կենտրոնական տեղ հատկացնելով հասարակության վերաբերմունքին
դեպի այդ արժեքը և այն իմաստին, որը վերագրվում է վերջինիս։ Այս ամենի շուրջ Վիչա
Օնդրեյժը իր «Մշակութային ժառանգության
իրավունքը Ֆարոյի կոնվենցիայիում» աշխատանքում նշում է, որ դժվար է Ֆարոյի կոնվենցիայի տրամաբանությամբ բաժանել ոչ նյութականը նյութականից, քանի որ ժառանգությունը բազմակողմանի ռեսուրսների խումբ է,
որի միասնությունը պետք է հարգվի [30]:
Թեև Ֆարոյի փաստաթղթում ամբողջացան ժառանգության միասնական մոտեցման
շուրջ մոտեցումները, բայց պետք է ասել, որ
այն բացարձակ նորություն չէր միջազգային
հանրության համար, և սկսած 1980-ական
թվականներից այն կիրառվել է շատ փաստաթղթերում։ Որպես օրինակ կարող ենք նշել
1982 թվականին ԻԿOՄOՍ-ի Կանադայի Քվեբեկի ժառանգության պահպանման Դեշամբալթի հռչակագրի մասին, որը մշակութային
ժառանգության բացատրությունը տվեց հետևյալ կերպ. «Մշակութային ժառանգությունը

Ինչպես նշում է մշակութային իրավունքի շվեցարացի մասնագետ Մեյեր-Բիշը իր «Ժառան-

գության իրավունքը. նորարարական մոտեցում» աշխատանքում, Ֆարոյի կոնվենցիան
պատասխանում է այս հիմնարար հարցերին
և հաստատում, որ «ՄԺ հիմնական իմաստը՝
այն կրող մարդիկ են [27]»։ Այստեղ ուրվագըծվում է այն շրջանակը, որտեղ հաշվի են
առնում նախևառաջ քաղաքացիների դերը
ժառանգության սահմանման, որոշումների
կայացման և կառավարման գործընթացներում: Եվ որպես արդյունք, քաղաքացիների

մասնակցությունը և ներգրավվածությունը
ժառանգության պահպանության ծրագրերում
դառնում է էթիկական պարտավորություն և
քաղաքական անհրաժեշտություն [28]:
1. Մշակութային Ժառանգության միասնական ընկալում
Միջազգային առկա նոր մոտեցումները
պաշտպանում են մշակութային ժառանգության միասնական ընկալումը, որը հնարավորություն է տալիս միացնել նյութական և ոչ
նյութական ժառանգությունը, վերջինիս մեջ
տեսնել նաև մարդկանց և մեծացնել ժառանգության օգնությամբ զարգանալու հնարավորությունները։ Ըստ Ֆարոյի կոնվենցիայի
սկզբունքների, ՄԺ-ն ճանաչվում է որպես ժառանգություն ոչ թե պատմության «պարտադրանքով» կամ պետության «լիազորմամբ», այլ
որովհետև ժառանգություն կրող համայնքը
դրա մեջ իմաստ է տեսնում [29]։ Այս մոտեցման համաձայն, կոնվենցիան առաջարկում է
ՄԺ-ը դիտարկել «մշակութային միջավայրի
կոնցեպտ»-ի շրջանակներում և ժառանգության մեջ ընդգծում տարածաշրջանային ինքնության գաղափարը. վերջինիս ոչ թե ֆիզիկական, այլ տարածական ընկալումը: Նոր
հայեցակարգի շրջանակներում սովորական

մարդու և բնության համատեղ ստեղծագործությունն Է, որը հանդես է գալիս որպես ամբողջություն և կազմում այն միջավայրը, որտեղ մենք ապրում ենք տարածության և ժամանակի մեջ։ Ժառանգությունը ռեալություն է,
համայնքի սեփականությունը և հարուստ
արժեքների համախումբ, որը փոխանցվել է.
այն հրավիրում է մեր ճանաչմանը և մասնակցությանը [31]»։
Այժմ փորձենք հասկանալ, թե ՀՀ օրենսդրական մակարդակում արդյո՞ք կա որևէ
դրույթ, որը պաշտպանում է ՄԺ միասնական
ընկալումը և ժառանգություն է համարում թե՛
հուշարձանը, թե՛ բնական ու մշակութային
լանդշաֆտը, թե՛ այդ հուշարձանի շուրջ
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ծավալված համայնքին և թե՛ նաև այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են այն պահպանել։
Այս իմաստով հատկանշական է, որ «ՀՀ
պետական սեփականություն համարվող և
օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին» ՀՀ
օրենքի դիտարկումը (2007թ.)։ Օրենքի երկրորդ հոդվածը սահմանում է Հայաստանի
Հանրապետությունում օտարման ենթակա չեն
ՀՀ պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում ընդգրկված ու ՀՀ պետական սեփականություն համարվող հուշարձանների ցանկը3, որը ինչպես
արդեն պարզ է, գործառնական փաստաթուղթ
է, որը վերաբերում է նյութական ժառանգությանը և զերծ է ՄԺ ամբողջական մեկնաբանությունից։
Ինչ վերաբերում է «Բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների մասին» օրենքին,
ապա այն ՄԺ վերաբերյալ առանձին դրույթ չի
պարունակում, և դեռևս բնական տարածքները չի մեկտեղում ՄԺ-ն և համայնքի հետ։
Ոլորտը կարգավորող հաջորդ օրենքը
«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ
օրենքն է (1998 թ.), որի առաջին հոդվածը
նորկայացնում է «Պատմության և մշակույթի

և տեղական)4: Սույնի վերաբերյալ անհրաժեշտ ենք համարում փաստել, որ օրենքը
պաշտպանում է մշակութային ժառանգության
պատմական կոնցեպտը և կարևորում վերջինիս նյութական տարրերը, ինչպես նաև դասակարգում այն։ Բայց միջազգային նոր սկըզբունքների համաձայն, ՄԺ-ը որևէ դասակարգման չի կարող ենթարկվել, քանզի այն
արժեքավոր է հենց միայն այն բանի համար,
որ տվյալ համայնքին է պատկանում և իմաստավորում է նրանց կյանքը։ Առավել ևս, եթե
դասակարգման գործընթացն էլ գտնվում է
պետության վերահսկողության տակ և փոր-

ձագիտական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա է կատարվում, ուստի կարող
ենք փաստել, այս կարևոր գործընթացից
դուրս են մղվում համայնքները, որոնք իրենք
պետք է որոշեն, բացահայտեն ու ներկայացնեն տվյալ ժառանգության արժեքայնության
չափը։
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ օրենքը
ամրապնդում է ՄԺ նյութականաված ընկալումը և տալիս վերջինիս առարկայական մոտեցում։ Մասնավորապես անդրադարձ չի կատարվում պատմական հուշարձանների պահպանության հասարակական դերակատարման կարևորությանը և սահմանափակվում է
գլխավորապես պետական պահպանության
անհրաժեշտությամբ։ Այս օրենքի հետ կապված կարող ենք փաստել, որ այո, նյութական
մշակութային ժառանգությունը ունի պաշտպանության կարիք, բայց կա նաև ժառանգության վերաիմաստավորման կարիք, որը հնարավոր կդարձնի պահպանությունը դարձնել
ամբողջական։
Խնդրո առարկա հանդիսավող կոնցեպտի
քննարման հաջորդ տիրույթը 2009 թվականին
ընդունված «Ոչ նյութական ՄԺ մասին ՀՀ

անշարժ հուշարձանները, որոնք «պետական
հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ
արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները` իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, վիմագրական,
ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային և բնապատմական
արգելոցները, հիշարժան վայրերը` անկախ
պահպանվածության աստիճանից»: Իսկ հոդ-

Հանրապետական նշանակության կարգին են դասվում
ժողովրդի պատմության, նրա նյութական և հոգևոր
մշակույթի նշանակալի հուշարձանների բարձրարժեք,
հնագույն, տիպական կամ հազվագյուտ նմուշները. Տեղական նշանակության կարգին են դասվում հանրապետության որևէ տարածաշրջանի պատմությունն ու
մշակույթը, տեղական առանձնահատկությունները բնութագրող հուշարձանները:Հուշարձանների դասակարգումը կատարում է հուշարձանների պահպանության
բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը (այսուհետ` լիազորված մարմին)` փորձագիտական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա»:
4

վածի հաջորդ կետը սահմանում է, որ «ՀՀ տարածքում գտնվող հուշարձանները գտնվում են
պետության պահպանության ներքո»: Օրենքի
6-րդ հոդվածը դասակարգում է հուշարձաններն ըստ նշանակության (հանրապետական

Հնագույն, հին և միջնադարյան, նոր և նորագույն ժամանակաշրջանների հուշարձանները՝ իրենց զբաղեցրած
և առանձնացված տարածքներով:

3
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օրենք»-ի երրորդ հոդվածը սահմանում է, թե
ի՞նչ է ոչ նյութական ՄԺ-ը, որը միակն է, որը
օրենսդրական մակարդակում կարևորում է
հանրության դերը։ Այստեղ մշակութային ժառանգությունը ոչ թե «լիազորված է», այլ հանրության կողմից է ճանաչված. «Ոչ նյութական

կողմերը և իհարկե ցուցում վերջինիս պահպանության պետական կարևորության մասին։ Իսկ ինչպես արդեն պարզ դարձավ, միջազգային սկզբունքները ՄԺ հանդեպ ցուցում
են անհատական և կոլեկտիվ պատասխանատվության անհրաժեշտությունը և զարգացնում «ընդհանուր ժառանգության» գաղափարը, որտեղ ՄԺ-ը ժողովրդավարական, քաղաքական և սոցիալական իդեալների հետ ստեղծում է ընդհանուր ժառանգության հանդեպ
ընդհանուր պատասխանատվության գաղափարը [11]։
2. Մշակութային ժառանգության իրավունքի տրամադրման, իրացման Ֆարոյի
կոնվենցիայի դրույթները և ՀՀ մշակույթի
ոլորտի օրենքները
Անդրադառնալով ՀՀ իրականությանը,
անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ ՄԺ
ոլորտի իրավական կարգավորումն իրականացվում է ըստ ՀՀ Սահմանադրության,
օրենքների, ՀՀ Կառավարության որոշումների,
գերատեսչական և այլ իրավական ակտերի և
միջազգային պայմանագրերին համապատասխան: Մշակութային և բնության ժառանգության պահպանության և oգտագործման
բնագավառում ՀՀ-ն ընդունել է մի շարք
օրենքներ5, բայց մենք հատուկ քննության
նյութ կդարձնենք այն օրենքները, որոնք ընդգրկում են մշակույթի իրավունքի տրամադրման և ՄԺ-ը սահմանող դրույթներ։
Ընդհանուր առմամբ, ազգային պետությունների կողմից ցանկացած միջազգային
կոնվենցիայի վավերացումը (այդ թվում և Ֆարոյի) ենթադրում է քաղաքականության հայե-

ՄԺ-ը` հանրության, խմբերի, որոշ դեպքերում
առանձին անձանց կողմից որպես իրենց ՄԺ
մաս ճանաչված, կենցաղում հաստատուն տեղ
զբաղեցնող սովորույթները, ավանդույթները,
ծեսերը, պատկերացումներն ու արտահայտման ձևերը, գիտելիքներն ու հմտությունները,
ինչպես նաև դրանց առնչող գործիքները,
առարկաները, ստեղծագործությունները և
մշակութային տարածքները որպես ոչ նյութական ՄԺ նյութականացված կրիչներ»։ Սույն
հոդվածը իր 5-րդ կետով սահմանում է նաև ոչ
նյութական ՄԺ-ն օգտագործումը, այն համարելով` «ոչ նյութական ՄԺ արժեքների վերականգնումը, տարածումը, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ
կրթության միջոցով ուսուցումը և փոխանցումը հաջորդ սերունդներին»։ Այստեղ նաև խոսվում է մշակութային տարածքների մասին,
որը փաստորեն այն տարածքներն են, որտեղ

ոչ նյութական ՄԺ կրողները ավանդաբար
ստեղծել են ոչ նյութական մշակութային արժեքներ [10]։ Եվ որ ամենակարևորն է ոչ նյութական ՄԺ կրողները` այն անհատներն ու
խմբերն են, որոնք պահպանում են ոչ նյութական մշակութային արժեքները, նպաստում են
դրանց օգտագործմանը, տարածմանն ու փոխանցմանը [10]։ Այս ամենի վերաբերյալ կարող ենք ասել, որ Ֆարոյի կոնվենցիան ուշադրություն էր դարձնում ոչ նյութական ժառանգության ոչ թե տարրերի, այլ վերագրվող արժեքների վրա, որը անքակտելի է հասարակության ընկալումից։ Բացի դա, ՄԺ նոր հայեցակարգի համաձայն ժառանգությունը չի բաժանվում նյութականի և ոչ նյութականի, այն
ընկալվում է ամբողջապես՝ համայնքի մարդկանց հետ ժառանգության տարրերի փոխհարաբերությունները ներառելով։
Մշակութային ժառանգության միասնական ընկալման հայեցակարգային խնդիրը,
փաստորեն, ՀՀ օրենսդրական ոչ մի եզրաբանությամբ լիարժեքորեն ներկայացված չէ և
ունի վերաիմաստավորման կարիք. Յուրաքանչյուր օրենք ներկայացնում է ժառանգության կա՛մ նյութական, կա՛մ ոչ նյութական

Հողային օրենսգիրք, Քաղաքաշինության մասին 1995 թ.
նոյմբերի 6, Զենքի մասին 1998 թ հուլիսի 3-ին, Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման
մասին 1998 թ. 11 նոյեմբերի, Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին 2002 թ. նոյեմբերի 20-ին, ՀՀ
պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ
ենթակա պատմության և մշակույթի հուշարձանների
մասին 2003 թ. ապրիլի 11ին, Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին 2003 թ. դեկտեմբերի 17ին, Արխիվային գործի մասին 2004 թ. 8-ը հունիսի,
Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման
մասին 2004 թ. դեկտեմբերի 6-ին 1, Փաստաթղթի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի մասին 2005 թ հունիսի 4-ին, Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին 2006 թ. նոյեմբերի 27-ին, Ոչ նյութական ՄԺ
մասին 2009 թ. հոկտեմբերի 8-ին Գրադարանների և
գրադարանային գործի մասին 2012 թ. մարտի 21-ին։
5
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արդյունքում ՄԺ հասարակական աճող կարևորությունը, քաղաքացիների ֆունդամենտալ նշանակությունը ժառանգության պահպանության քաղաքականության մեջ դեռ շարունակում է մնալ խնդրահարույց, իսկ ժառանգության իրավունքի իրացման ճանապարհը որոշակի «արգելքներ» է պարունակում։
Ինչ վերաբերում է խնդրո առարկա կոնվենցիայի դրույթներին, որի համաձայն պետք
է քննվեն ՀՀ օրենքները, ապա վերջինիս նորարարական բնույթը պարզ է դառնում հենց
առաջին հոդվածի ընթերցմամբ. «ՄԺ-ը վերա-

ցակարգային փոփոխություն և օրենսդրական
ազգային մակարդակը միջազգային սկզբունքներին համապատասխանեցնելու պարտավորություն։ Այս իմաստով ՀՀ-ն ստանձնել է կատարել կոնվենցիայից բխող պարտավորությունները՝ նախևառաջ ապահովելով ՄԺ իրավունքի իրացման պայմանները՝ օրենսդրությունում համապատասխան դրույթներ նախատեսելու եղանակով, ինչպես նաև [22].
 բարձրացնել ՄԺ հասարակական արժեքը, խրախուսել համընդհանուր մասնակցությունը ՄԺ հայտնաբերման,
ուսումնասիրման,
մեկնաբանման,
պահպանության, պաշտպանության և
օգտագործման գործընթացին,
 խրախուսել ՄԺ պահպանությունը որպես կայուն զարգացման, մշակութային
բազմազանության կարևորագույն գործոն, ճանաչել ծագումից անկախ, իր
տարածքում իր իրավասության ներքո
գտնվող ՄԺ արժեքը,
 խրախուսել ՄԺ ամբողջականության
նկատմամբ հարգանքը, առաջ մղել կայուն կառավարման սկզբունքները, ինչպես նաև խրախուսել ժառանգության
պահպանությունը,
 հաշվի առնել այն նշանակությունը,
որը յուրաքանչյուր համայնք տալիս է
այն ՄԺ-ը, որի հետ ինքն իրեն նույնականացնում է և այլն։
Բայց, ինչպես ցույց է տալու մեր քննությունը, ՄԺ ոլորտի օրենսդրական ակտերը ՀՀում դեռ շարունակում են ամրապնդել ոլորտի
կառավարման «պետական6» մոտեցումը, որի

բերող իրավունքները սահմանում են մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունքը,
ինչպես որ այն սահմանված է «Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում
[12]»։ Պետք է ասել, որ երբևէ ժառանգությունն
այդպիսի մեծ չափով չէր արժևորվել՝ հայտնըվելով մարդու ֆունդամենտալ իրավունքների և արժեքների համընդհանուր շրջանակի
ցուցակում։ Իսկ հենց «Մարդու իրավունքների
և հիմնարար ազատությունների մասին հռչակագրի 27-րդ հոդվածը, որն ընկել է Ֆարոյի
կոնվենցիայի հիմքում այսպես է սահմանում
մշակութային իրավունքը. «Յուրաքանչյուր ոք

իրավունք ունի ազատորեն մասնակցել համայնքի մշակութային կյանքին, վայելել արվեստը և մասնակցել գիտական առաջընթացին ու վերջինիս ստեղծած առավելություններին» [17]::
Պատրիս Մեյեր-Բիշը ժառանգության
իրավունքի հանդեպ Ֆարոյի կոնվենցիայի
մոտեցումը համարում է հեղափոխական.

«Մարդու իրավունքները՝ հիմնված մշակութային ժառանգության վրա, վերջինիս ամրապնդման համար օգնում են կապել տարբեր
քաղաքականությունները, յուրաքանչյուր անհատի համայնքի մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունքով, ինչպես դա սահմանված է «Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում [27]»։ Իսկ չեխ իրավաբան
Ժոզեֆ Բլաոցը, իր «Քաղաքացու և մարդու
իրավունքների կոնցեպտը» աշխատության
մեջ պնդում է, որ «Մարդու իրավունքները

ՀՀ մշակույթի ոլորտի կառավարման օղակներն են` ՀՀ
Կառավարությունը իր համապատասխան նախարարություններով (ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի և ՀՀ բնապահպանության նախարարություններ), ինչպես նաև Ազգային ժողովը՝ իր համապատասխան հանձնաժողովով, ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, տարածքային
մարզային կառավարման մարմինները, տեղական
ինքնակառավարման մարմինները: Կառավարության
բոլոր մակարդակները աշխատում են պետական ֆինանսավորմամբ գործող մշակութային հաստատությունների միջոցով։ Հայաստանի բոլոր վարչական շրջաններում առկա են բազմաթիվ մշակութային հաստատություններ, որոնք գտնվում են ուղղակիորեն պետական
ենթակայության տակ: Մշակութային քաղաքականությունն ու ոլորտի հիմնական դերակատարները պետական կառույցներն են։
6

նրա վարքագծի այն օրինակներ են, որոնք
պատկանում են յուրաքանչյուր անհատի, անկախ նրանից, թե որ պետության քաղաքացի է,
չեն բխում անձի քաղաքացիական կարգավի-
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ճակից, այլ՝ գոյության բնույթից [32]»: Մշակութային իրավունքի այս նույն սկզբունքն է ընդունում նաև մեկ այլ միջազգային փաստաթուղթ՝ Ֆրիբուրգի հռչակագիրը, որտեղ նըշվում է. «Մշակութային իրավունքները այն

հետ, կամ այլ՝ երևակայական վայրում և այդ
իրավունքը ոչ թե բխում է անձի ծննդյան վայրից, այլ անօտարելի է և «քայլում է» իր հետ։
Այս իմաստով, ժառանգությունը պարզապես
օբյեկտ չէ, որի հասանելիությունը կարող է
լինել կամ չլինել, այլ սոցիալական հարաբերություն է, իմաստի և արժեքի վերագրում
օբյեկտին։
Փաստորեն, Ֆարոյի կոնվենցիան իր առաջին հոդվածում ՄԺ իրավունքը ներկայացնում
է որպես ժառանգության մեջ ներգրավվելու
հնարավորություն, որն օգնում է այն հարստացնել կամ դրան ավելացնել սեփական
փորձառությունը, ինչպես նաև օգտվել դրա
օգուտներից [12]։ Իսկ ժառանգության իրավունքի իրացում նշանակում է մուտքի իրավունք դեպի «ժառանգության տարածք», ինչպես նաև իրավունք մեկնաբանելու և ներառվելու վերջինիս «կառուցման» համատեղ գործընթացներում [26]: Իսկ ՄԺ իրավունքի իրացումը կարող է ենթակա լինել միայն այնպիսի
սահմանափակումների, որոնք ժողովրդավարական հասարակության մեջ անհրաժեշտ են
հանրային շահի և այլոց իրավունքներն ու
ազատությունները պաշտպանելու համար
[11]: Այս կոնտեքստում բնապահպանական և
մշակութային իրավունքի չեխ մասնագետ
Վիչա Օնդրեյժը «Մշակութային ժառանգության իրավունքի կոնցեպտը Ֆարոյի կոնվենցիայում» իր աշխատանքում պնդում է, որ
չնայած Ֆարոյի կոնվենցիայում հստակ նշված
չէ, բայց պետք է հասկանալ, որ մշակութային
կյանքին մասնակցելու իրավունքը ներառում է
նաև չմասնակցելու իրավունք և չմասնակցելը
պետք է լինի ընտրության արդյունք և ոչ թե
թելադրվի տնտեսական, սոցիալական կամ
քաղաքական հանգամանքներով [30]։ Կարող
ենք փաստել, որ ժառանգությունն այլևս չի
նշանակում պետական լիազորված մասնագետների պահուստ, այլ նշանակում է լինել
ընդհանուր, լինել «կիսված» [26]: Այս մոտեցման շրջանակներում ցանկացած մարդ իրավունք կունենա և՛ իր ներդրումը ունենալ արդեն հայտնի դարձած ժառանգության իմաստաբանական կարգավիճակում, և՛ բացահայտել այլ առարկաներ ու վայրեր ժառանգության դիսկուրսում դա ընդգրկելու համար:
Պորտուգալացի իրավաբան և մշակույթի ազգային կենտրոնի նախագահ Օլիվիեր Մար-

իրավունքներն ու ազատություններն են,
որոնք հնարավորություն են տալիս անհատին, միայնակ կամ ուրիշների հետ համատեղ, այլոց հետ և ուրիշների համար ընտրել և
արտահայտել իր ինքնությունը և միանալ
մշակութային աղբյուրներին, գիտելիքին, ինչպես նաև անհրաժեշտ ռեսուրսներին՝նրա ճանաչման, հաղորդակցության և ստեղծման
գործընթացի/ ստեղծարարության համար»7։
Այս մոտեցումը, կենտրոնանում է անհատների վրա, որոնց միջոցով ժառանգությունները
դառնում են ընդհանուր ռեսուրսներներ,
որոնք բազմազանության մեջ անձինք և համայնքները օգտագործում են իրենց ինքնությունը զարգացնելու համար [26]։
Ամբողջացնելով ժառանգության մասին
պատկերացումները, մշակութային ժառանգության պահպանության գերմանացի մասնագետ Գաբի Դոլֆ Բոնեքամփերը իր «Ժա-

ռանգության սոցիալական և տարածական
շրջանակը» հոդվածում նշում է, որ «ժառանգությունը, որը մենք ժառանգել ենք նախորդ
սերունդներից, և որը վկայում է մեր հավաքական կամ անհատական անցյալի մասին,
շքեղությունը չէ, որում մենք հետաքրքրություն ենք տեսնում, երբ մեր բոլոր այլ կարիքները բավարարված են, այլ յուրաքանչյուր
անհատի սոցիալական և մշակութային ամբողջության բաղկացուցիչ մասն է [26]»: Ուստի, ժառանգության իրավունքը, ինչպես և
մարդու մյուս իրավունքները, հայտարարված
է որպես մասնավոր իրավունք, որը պետք է
իրացվի միայնակ կամ համատեղ: Այս մոտեցման համաձայն ընդլայնվում է ժառանգության
ֆիզիկական և սոցիալական շրջանակը և
իրավունք տալիս մեզ պնդելու, որ յուրաքանչյուր ոք ունի ժառանգության իրավունք, և նա
ազատ է այն իրացնել (միայնակ կամ ուրիշների հետ) տանը, իր սեփական ժողովրդի

Այս բնորոշումն առաջարկել է Ֆրիբուրգի հռչակագիրը, որի հիմքում Մարդու իրավունքների համընդհանուր
հռչակագիրն
է,
Ֆրիբուրգի
հռչակագիր,
http://hrlibrary.umn.edu/instree/Fribourg%20Declaration.pdf
/ (մուտք՝25.06.2020).
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բար ժառանգության իրավունքը պտտվում է
«հայոց» ժառանգություն շուրջ։ Բայց, ինչպես
պարզ դարձավ վերոշարադրյալ տեստում,
ժառանգության իրավունքի իրացումը ներառում է մուտքի իրավունք դեպի «ժառանգության տարածք», իրավունք այն մեկնաբանելու և
ներառվելու վերջինիս «կառուցման» համատեղ գործընթացներում, որը այս կոնտեքստում լիարժեք հռչակված չէ, քանզի ժառանգությունը արդեն «կառուցված» և հռչակված է,
բացի դա այստեղ ժառանգությունը ազատության ռեսուրս չէ, այլ հաղորդակցության հնարավորություն արդեն սահմանված արժեքներին։
Սահմանադրության մեջ «մշակույթ» եզրույթի հաջորդ կիրառումը կապված է մասնավորապես Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ եկեղեցու և սփյուռքի հետ՝ համապատասխանաբար 18 և 19-րդ հոդվածներով [15]՝
ցուցելով եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը

տինսի մեկնաբանմամբ, Ֆարոյի կոնվենցիան
վերաբերվում է ժառանգությանը՝ որպես իրա-

վունքների օբյեկտի, որոնք իմաստ են հաղորդում վերջինիս [33]: Այս ամենը հանգեցնում է
նրան, որ ժառանգությունը խուսափում է
անորոշ ձևակերպումներից, քանզի նշվում է,

որ ժառանգության իրավունքը բխում է մարդու հիմնարար իրավունքներից և ազատություններից: Հետևաբար, ժառանգությունն այստեղ ազատության ռեսուրս է և վերջինիս
իրացման աղբյուր [11]։ ՄԺ-ը պետք է հարգվի,
պաշտպանվի և ամրապնդվի, հակառակ դեպքում մշակութային իրավունքների իրացումը
կխոչընդոտվի և կզրկվի անհրաժեշտ ռեսուրսներից։ Այնուամենայնիվ, վերջինս իրականացնում է այս իրավունքը «միայնակ կամ ուրիշների հետ համատեղ», քանի որ ՄԺ-ը ընդհանուր օբյեկտ է, վայր կամ միջոց: Կարող ենք
հաստատել, որ անհատական և կոլեկտիվ
իրավունքները չպետք է դրվեն նույն մակարդակի վրա. յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի
ապրելու իր ինքնությունը և այդ նպատակով
կարող է դիմել առկա բոլոր ժառանգություններին [34]:
Ինչ վերաբերում է ՀՀ իրականության մեջ
մշակութային իրավունքի տրամադրման և
իրացման սկզբունքներին, ապա պետք է ասել,
որ Սահմանադրության մեջ «Մշակութային
ժառանգություն» եզրույթն օգտագործվում է
միայն մեկ անգամ՝ ցուցելով Հայաստանի ՄԺ
պետական պաշտպանության ու հոգածության
մասին [15]։ Սահմանադրության երկրորդ
գլխում ամրագրված են մարդու և քաղաքացու
հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները։ Վերջինիս 15-րդ հոդվածը սահմանում է
մշակույթի, կրթության, գիտության խթանման
մասին՝ անդրադառնալով հայոց լեզվի և ՄԺ
պաշտպանությունը, մասնավորապես նշելով,
որ. «Պետությունը խթանում է մշակույթի, կըրթության եւ գիտության զարգացումը» և «Հայոց

հայ ժողովրդի հոգեւոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման եւ ազգային
ինքնության պահպանման գործում։ Իսկ 19-րդ
հոդվածը՝ անդրադառնալով Սփյուռքին, նշում
է որ «Հայաստանի Հանրապետությունը մի-

ջազգային իրավունքի հիման վրա նպաստում
է այլ պետություններում հայոց լեզվի, հայկական պատմական եւ մշակութային արժեքների պահպանմանը, հայ կրթական եւ մշակութային կյանքի զարգացմանը», կրկին «մշակույթ» և «ժառանգություն» հասկացության
ներքո ընկալելով հայ մշակույթն ու հայ ժառանգությունը։ Այստեղից պարզ է դառնում, որ
ՀՀ Սահմանադրության համաձայն ՄԺ-ն ունի
ընդգծված ազգային պատկանելություն, որն
իհարկե ազգային պետության ամրապնդման
ու զարգացման համար գերադասելի և գերապատվելի է, այն անքակտելիորեն կապված է
հայ ինքնության ամրապնդման հետ, բայց այն
կոնկրետացնում է այն շրջանակը, որից այն
կողմ հնարավոր չէ իրացնել մշակութային այս
կամ այն իրավունքը։ Եվ փաստորեն, ժառանգություն համարելով միայն «հայոց» ժառանգությունը, կարող է անհանդուրժողականության մթնոլորտ ստեղծել այլ մշակույթ կրող
համայնքերի ու խմբերի խաղաղ գոյատևման
համար, դրանից բխող այլ հետևանքներով։
Մարդու հիմնարար իրավունքների և
ազատությունների բաժնում, Սահմանադրու-

լեզուն եւ ՄԺ-ը պետության հոգածության եւ
պաշտպանության ներքո են»։ Այստեղից պարզ
է դառնում, որ ՄԺ-ը Հայոց ժառանգությունն է,
և այն պետական պաշտպանության և հոգածության տակ է։ Պետք է նաև շեշտադրել, որ
ՄԺ իրավունքը, որպես մարդու հիմնարար
իրավունք և պատասխանատվություն, ՀՀ
Սահմանադրությունը առանձին հոդվածով չի
ներկայացնում։ Ժառանգությունը և հետևա-
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դրությունից»: Օրենքի 11-րդ հոդվածը սահմա-

թյան 42-րդ հոդվածը սահմանում է նաև կարծիքի արտահայտման ազատության մասին,
որտեղ «մշակութային» եզրույթը նույնանում
կամ հավասարվում է ժամանցի հետ, որի
արդյունքում սքողվում է այս ոլորտի հիմնարար դերակատարությունը և պարզ է դառնում, որ մշակույթը դիտարկվում է ոչ թե իր
ամբողջական, այլ լոկ գեղագիտական հաճույք
ու ժամանցի աղբյուր լինելու գործառույթից.

նում է մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու իրավունքը և նշում, որ «Յուրա-

քանչյուր մարդ իրավունք ունի, Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, հաղորդակցվելու մշակութային
արժեքներին, մշակութային գործունեության
բոլոր ոլորտներում Հայաստանի Հանրապետության գրադարանային, թանգարանային,
արխիվային և այլ հավաքածուներից օգտվելու։ Անհրաժեշտ է շեշտադրել, որ թեև այս

«Պետությունը երաշխավորում է տեղեկատվական որպես մշակութային եւ ժամանցային բնույթի հաղորդումների բազմազանություն առաջարկող անկախ հանրային հեռուստատեսության եւ ռադիոյի գործունեությունը
[16]»։ Սահմանադրության 86-րդ հոդվածում,

օրենքը տրամադրում է մշակութային իրավունքը իր լայն և հիմնարար իմաստով, բայց
չի անդրադառնում մշակույթի իրավունքի
իրացման սկզբունքներին։
Որպեսզի հնարավորիս ամբողջացնենք
մշակութային ժառանգության իրացման իրավունքի քննությունը, անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ «ժառանգության համայնք»-ի միջազգային նոր հայեցակարգին,
որից հետո առավել քան պարզ կդառնա մշակութային իրավունքի իրացման խոչընդոտների առկայությունը ՀՀ օրենսդրական մակարդակում։
3. Ժառանգության համայնքի կոնցեպտը
Որպեսզի պարզ դառնա, թե ինչ է ժառանգության համայնքը (heritage communities),

որտեղ նշված են պետության ընդհանուր քաղաքականության հիմնական նպատակները,
մշակութային ոլորտի մասին խոսվում է 12-րդ
կետում՝նշելով լոկ երիտասարդության քաղա-

քական, տնտեսական եւ մշակութային կյանքին մասնակցության խթանման մասին։ Եվ
փաստորեն, ՀՀ պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներում Սահմանադրությունը մշակույթը որպես առանձին ու
գլոբալ ուղղություն չի ճանաչվում։ Պետք է

ասել, որ միջազգային սկզբունքները սույն
հարցի շուրջ, ցուցում են ճիշտ հակառակը և
մշակույթի ոլորտը համարում ֆունդամենտալ
նշանակության՝ ընդհուպ որպես բոլոր մյուս
ոլորտների (տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական, քաղաքական) զարգացման
հիմնասյուն։

ապա պետք է անդրադառնանք կրկին Ֆարոյի
կոնվենցիային։ Այն հնարավորություն է տալիս սահմանել մշակութային համայնքները`
վկայակոչելով այն ժառանգությանը, որոնք
համայնքի անդամները համարում են իրենց
ընդհանուր սեփականությունը։ Այն բազմաչափ հասկացություն է, քանզի կարող է նշանակել ասոցիացիա, որը հատուկ ստեղծվել է
որևէ աշխատանքի, գործունեության, մշակութային տեղանքի պահպանման համար, կամ
կարող է վերաբերել քաղաքին, տեղանքին,
կամ պետությանը և այլն: Ֆարոյի կոնվենցիան
ժառանգության համայնքը մեկնաբանում է
հետևյալ կերպ. «Ժառանգությունը կրող հա-

Մշակութային իրավունքի դրույթ պարունակող հաջորդ օրենքը «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքն է,
որի երկրորդ գլխի 9-րդ հոդվածը, սահմանում
է Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները մշակույթի
ոլորտում։ Այն մասնավորապես նշում է մշակութային կյանքին մասնակցելու և մշակութային գործունեություն իրականացնելու իրավունքի մասին. «Հայաստանի Հանրապետութ-

մայնքը բաղկացած է այն մարդկանցից, որոնք
արժևորում են ՄԺ` իրենց նախընտրած
առանձնահատուկ կողմերը` հանրային գործունեության շրջանակներում պահպանելու և
ապագա սերունդներին փոխանցելու նպատակով» [12]։ Այս բնորոշումը հատուկ ուշադ-

յան տարածքում հասարակության մշակութային կյանքին մասնակցելը և մշակութային
գործունեություն իրականացնելը յուրաքանչյուր մարդու անկապտելի իրավունքն է՝ անկախ նրա ազգությունից, ռասայից, սեռից,
լեզվից, դավանանքից, համոզմունքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ

րություն է դարձնում շրջակա միջավայրի
հարթությանը՝ ճանաչելով լանդշաֆտում
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ռանգության գործընթացներին, քանզի կարող
են լինել ժառանգության համայնքի անդամ
նույնիսկ հեռավորության վրա։ Կարելի է լինել
ժառանգության համայնքի անդամ պարզապես ՄԺ-ը գնահատելով կամ ցանկանալով
այն փոխանցել [36]»:

մարդու և բնական ազդեցությունների անբաժանելիությունը, ինչպես նաև մշակութային
միջավայրի ժառանգված կոնտեքստը: Այսպիսով այն դուրս է գալիս «պատմական միջավայրի հայեցակարգից», որը հիմնականում
մտահոգված է ժառանգական միջավայրի նյութական կողմերով: Ընդհանուր ժառանգության

Հատկանշական է, որ անհատները, որպես
ժառանգության ժառանգներ, կարող են նախընտրել պատկանել մի քանի համայնքների՝
հաջորդական կամ միևնույն ժամանակ, քանի
որ տեղաշարժվում են աշխարհագրական և
սոցիալական տարածքով, քանի որ այդ համայնքները բացառիկ չեն և չեն ենթադրում
որևէ պարտավորություն ինքնության առումով: Անհատները (միայնակ) կարող են ժառանգությանը միանալ այն վայրում, որտեղ
նրանք գտնվում են, կամ որտեղ նրանք չեն
գտնվում: Նրանք կարող են իրենց իսկ ժողովրդի կամ այլ անձանց, հայտնի կամ անհայտ
խմբի հետ հետ ընկերակցել և ստեղծել «ժառանգության իրենց համայնքը»: Եվ, չմոռանանք նշել մի դիտարկում, որ եթե աշխարհագրական և սոցիալական շարժունակությունը
սահմանափակված է ռեսուրսների անբավարարությամբ կամ քաղաքական իշխանությամբ, անհատները կարող են կապվածություն
ունենալ ժառանգության հետ այն վայրում,
որտեղ նրանք կցանկանային լինել, այն անձանց հետ, ում հետ նրանք կցանկանային
կապվել իրենց հետ՝ առանց ֆիզիկապես այնտեղ լինելու: Այսինքն ժառանգության համայնքի հայեցակարգը թույլ է տալիս նաև
վիրտուալ պատկանելություն: Ինչպես նշում է
Դանիել Թերոնդը, համայնքները անհրաժեշտություն են մշակութային իրավունքների
ռեալիզացման համար, բայց մարդու իրավունքների տեսանկյունից նրանց կոլեկտիվ իրավունքների իրականացումը օրինական է
միայն այն դեպքում, եթե հարգում է բոլոր
անհատների իրավունքների իրականացումը,
ինչպես համայնքի ներսում, այնպես էլ նրա
սահմաններից
դուրս՝
ժառանգությունը
պաշտպանելու և զարգացնելու նպատակով
[35]:
Ժառանգության համայնքը կարող է առնչվել մեկ ոլորտի հետ՝ համախմբելով միայն
նրանց, ովքեր գնահատում են որոշակի տեսակի օբյեկտ, որոշակի ոճի, որոշակի ժամանակահատվածի ժառանգություն: Դա կարող է

գաղափարը թույլ է տալիս մոտենալ ժառանգության համայնքների գաղափարին, որի
համաձայն առանց համայքի չի կարղ լինել
մշակութային կյանք [17]։ Ժառանգության համայնքը Ֆարոյի կոնվենցիայում մեկնաբանվում է որպես բազմազան աշխարհագրական
դիրքերում գտնվող համայնք՝ խուսափելով
էթնիկական բնորոշումներից. այն կենտրոնանում է տարբեր ժառանգական համայնքների
միջև
համագործակցության
զարգացման
առավելությունների վրա: Դանիել Թերոնդը իր
«Եվրոպայի խորհրդի Մշակութային ժառան-

գությունը հասարակության համար Ֆարոյի
կոնվենցիայի առավելություններն ու նորարարությունը» աշխատանքում՝ անդրադառնալով
ժառանգության համայնքին, նշում է, որ «ժառանգության մասին տեղեկացվածությունը
չպետք է բխի միայն մասնագիտական շրջանակներից, այլ պետք է բխի ժողովրդի և համայնքի ներկայացուցիչների ձգտումներից,
որոնք միմյանց հետ կապված չեն լեզվով,
էթնիկական
առանձնահատկություններով,
անցյալով կամ պատմությամբ, այլ կապված
են ժառանգության այս կամ այն տարրի պահպանության կամ արժևորման նպատակաուղղված ջանքերով» [35]։ «Ժառանգության համայնքը» փաստորեն, սոցիալական կազմավորում է, որն ապահովում է ժառանգության
«կառուցման» գործընթացը: Ժառանգությունը
բնութագրելիս Ֆարոյի կոնվենցիայում չկան
նշումներ ժառանգության տեղական, տարածաշրջանային, ազգային կամ գլոբալ նշանակության մասին: Հատկանշական է նաև, որ
բացակայում են գերակա ազգային, էթնիկական, կրոնական, մասնագիտական կամ այլ
սոցիալական պարամետրերը: Ուստի, ժա-

ռանգության համայնքը կարող է ստեղծվել
տարածքների և սոցիալական խմբերի միջև:
Այն սահմանված չէ ո՛չ այն վայրի առումով,
որտեղ գտնվում է ժառանգությունը, ո՛չ էլ այն
անդամների սոցիալական կարգավիճակի
առումով, որոնք կարող են մասնակցել ժա-
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լությունն ունի, որ դադարել են մշակույթները
լինել անհատներին կլանող և խլող, փոխարենը անհատներն ու համայնքներն են դառնում
ժառանգություն ստեղծող։ «Անկախ սեփականության իրավունքից» նշանակում է, որ չնայած ժառանգության իրավունքը կարող է համարվել որպես սեփականության իրավունքի
տեսակ, այն շարունակում է լինել մասնավոր
սեփականության սահմաններից դուրս: Սա
սեփականության իրավունքի նոր հայեցակարգ է, որը տատանվում է անձնական կամ
ընտանեկան ժառանգությունից (պատմական
ժառանգությունից բխող անձնական ՄԺ) մինչև մարդկության ընդհանուր ժառանգություն
(համայնքային և ազգային ժառանգությունների միջոցով): Կարևոր է նշել սեփականության
մասին վկայակոչումը, այսինքն այն փաստը,
որ եթե այս կամ այն արժեքը դիտվում է որպես մեկ կամ մի շարք համայնքների կամ
դրանով հետաքրքրված խմբերի ժառանգություն, չի ժխտում մասնավոր սեփականության
կարգավիճակը: Այնուամենայնիվ, մասնավոր
իրավունքի իրացման սահմանափակումները
կարող են արդարացվել հանրային շահով.

լինել ժամանակավոր՝ գործելով կոնկրետ ժամանակահատվածի համար, կարող է լինել

տեղական, տարածաշրջանային, ազգային
կամ տրանսազգային, բայց երբեք չի կարող
փակ լինել տարածության կամ ժամանակակի
առումով:
Ժառանգության համայնքը սոցիալական
մոդել է, որը հնարավորություն է տալիս անհատներին, որոնք անհավասար են և չունեն
նույն գիտելիքներն ու ուժը ՝ գիտնականներից
մինչև այցելուներ և ժառանգությունների սիրահարներ, ամեն տեսակի և ամեն ծագման,
համախմբվել պարզապես այն պատճառով, որ
դրանք արժեք են հաղորդում որոշակի ժառանգությանը, որը նրանք ցանկանում են
պահպանել և փոխանցել ապագա սերունդներին:
Այս կապակցությամբ կարող ենք փասել,
որ ըստ ՀՀ մշակույթի ոլորտի օրենսդրական
համակարգի, մշակութային ժառանգությունը
հայոց մշակութային ժառանգությունն է, այն
արդեն սահմանված է, նախապատվելի և գերակա։ Այսպիսի մոտեցումը հնարավոր չի
դարձնում իրացնել մշակութային իրավունքը
լիարժեքորեն՝ ներառյալ ժառանգության բացահայտման և տարբեր ժառանգությունների
շուրջ համախմբման իրավունքը։
Ֆարոյի կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի
առաջին կետը տալիս է ՄԺ սահմանումը, որը
ամենալայն իմաստով է սահմանված այստեղ.

«ՄԺ իրավունքի իրականացումը կարող է
ենթակա լինել միայն այնպիսի սահմանափակումների, որոնք ժողովրդավարական հասարակությունում անհրաժեշտ են հանրային
շահի և այլոց իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության համար» [12] ։

«ՄԺ-ը անցյալից ժառանգված ռեսուրսների
խումբ է, որը, սեփականության իրավունքից
անկախ, մարդիկ սահմանում են իբրև իրենց
մշտապես զարգացող արժեքների, համոզմունքների, գիտելիքների և ավանդույթների
արտացոլում և դրանց արտահայտություն:
Այն ներառում է շրջակա միջավայրի բոլոր
կողմերը, որոնք ժամանակի ընթացքում դարձել են մարդկանց և վայրերի փոխներգործության արդյունք»: Այն առանձնահատուկ ուշա-

Այժմ փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է
սահմանվում մշակութային ժառանգությունը
ՀՀ մշակույթի ոլորտի գլխավոր օրենքում։
Ուշագրավ է, «Մշակութային օրենսդրության
հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է
մշակութային
ժառանգությունը
հետևյալ
կերպ. «Հայաստանի Հանրապետության ՄԺ-ը՝

անցյալում ստեղծված մշակութային արժեքների ամբողջություն է, որը Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի մշակութային
ինքնության պահպանման ու զարգացման,
համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ
ներդրման համար հնագիտական, ճարտարապետական, պատմական, գեղագիտական կամ
սոցիալմշակութային հայեցակետից ունի կարևոր նշանակություն»։ Այս ամենից կարելի է

դրություն է դարձնում ՄԺ ինտերակտիվ
բնույթին՝ ընդունելով, որ ժառանգությունը
սահմանվում և վերաձևակերպվում է մարդու
գործողություններով, և որ այն չպետք է ընկալվի որպես ստատիկ կամ անփոփոխ: ՄԺ-ն
այստեղ մարդու իրավունքի սուբյեկտ է: Այն
կենտրոնանում է ժառանգությունների և անհատների վրա, այլ ոչ թե սահմանված «մշակույթների» վրա: Այս մոտեցումն այն առավե-

եզրակացնել, որ ոլորտի հիմնական օրենքը
ՄԺ տակ հիմնականում հասկանում է հայ
ժառանգությունը, որը հայ ինքնությանը պետք
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տության երկարատև բացակայությունը «փոխհատուցվել է» մշակույթով՝ սկսած միջանձնային հարաբերությունները կարգավորող նորմերից և հանրային կյանքի կազմակերպումից,
վերջացրած ժողովրդի ֆիզիկական և հոգեբանական պաշտպանության մեխանիզմների
ստեղծումը: Թերևս, դրանով է բացատրվում
հայերի գիտակցության մեջ մշակույթի՝ որպես
էթնոպաշտպանիչ (կամ՝ ազգապահպան)
երևույթի մասին արմատավորված պատկերացումը, և պատահական չէ, որ մշակույթի
պահպանումը և վերարտադրությունը բոլոր
դարերում համարվել է հայ էթնոսի պահպանման և գոյատևման երաշխիք: Ըստ Ս. Հանթինգթոնի՝ մենք իմանում ենք մեր ո՛վ լինելը,
երբ պարզում ենք, թե ո՞վ չենք մենք [37]:
Անկասկած, հայ ինքնության պարագայում
դրանց շարքին պետք է դասել Հայ Առաքելական եկեղեցին, Հայոց լեզուն, Ցեղասպանությունը (ցեղասպանության հիշողությունը),
Հայրենիքի ընկալումը, Սփյուռքը և այլն [1]:
Այս կոնտեքստում պետք է ասել, սկսած 4րդ դարից (4-7-րդ դարերում ձևավորվեց և
կայացավ) մինչ 18-րդ դարը (8-18-րդ դարերը
մաքառեց, պահպանվեց և զարգացավ), և անկախ Հայաստանի պատմության ժամանակահատվածը, հայ ինքնության հիմնական հարացույցը պտտվում է քրիստոնեության շուրջ
[2]։ Քրիստոնեությունը և դավանաբանությունը դարեր շարունակ եղել են հայ էթնոսի
կերտման հիմնական գաղափարները, և «ով՞
ենք մենք» ինքնանույնացման հարցին ի
պատասխան հայ ինտելեկտուալների կողմից
հնչել է «մենք քրիստոնյա ենք» պատասխանը
[2]։ Հայ մատենագիրները նույնիսկ հայրենիքի, ազգի, տոհմի համար զոհվելը հավասարեցնում էին եկեղեցու համար զեհվելուն [2]։
Այս ողջ ընթացքում եկեղեցին փոխարինել է
պետությանը, իսկ հավատքն ու դավանանքը՝
ազգակցությանը, այսինքն դավանանքն և ազգությունը գրեթե նույնացվել են։ Դավանանքը
վերածվել էր նաև հայ մարդու նույնականությունը ապահովող միջոցի և միայն կրոնական
համայնքի միջոցով էր հայ մարդը իրականացնում իր սոցիալական և քաղաքական գործառույթները։ Շատ հաճախ, քաղաքական իշխանության ու պետական տարածքի կորուստը հայ դավանական հանրույթի համար
ընկալվում էր անցավագին [3], իսկ կրոնի հա-

է նպաստի, և որը անպայմանորեն «կարևոր
է», կրկին ցուցելով ՄԺ պատկանելիության
կոնկրետ սահմանները, արդյունքների և
օգուտների կոնկրետ տարածքը և ժառանգության «կարևորության» չափը։ Կարծում
ենք, որ անհրաժեշտություն կա այս մոտեցումը վերաիմաստավորել, և հայ ինքնության
ամրապնդման կոնցեպտի հետ մեկտեղ տալ
ՀՀ քաղաքացիներին իրենց ՄԺ իրավունքը
իրացնելու առավել մեծ հնարավորություններ,
որը թույլ կտա նաև մշակութային ժառանգության մեջ ավելացնել համայնքի փորձառությունը, քանզի ժառանգությունը միայն պետության և մասնագետների պահուստը չէ, այլ
համայնքի մարդկանց գոյության ու պատկերացումների երաշխավորը։
Բայց մինչ մշակութային ժառանգության
կոնցեպտի վերաիմաստավորման անհրաժեշտության մասին խոսելը, անհրաժեշտ ենք
համարում նախևառաջ հասկանալ այդպիսի
ընկալման պատճառները։ Պետք է ասել, որ
խնդիրն այստեղ շատ ավելի խորքային է և
հանգում է մի քանի կարևոր ասպեկտների,
որոնք վերաբերում են հայ ինքնության
առանձնահատկություններին։
Անհրաժեշտ
ենք համարում նաև շեշտել, որ ներկա քննության նպատակը ոչ թե հայ ինքնության բոլոր
բաղադրիչները վերլուծելն է, այլ մշակութային
ժառանգության բնորոշման և մշակութային
իրավունքի այս կամ այն մոտեցման պատճառները ինքնության պրիզմայից ներկայացնելը։
Հայ ինքնությունը և մշակութային ժառանգությունը
Գլոբալացման ժամանակակից գործընթացներն առաջացրել են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնցից թերևս ամենաարդիականը սեփական ինքնության պահպանումն է: Ընդհանուր առմամաբ, հասկանալու համար, թե
ինչ է ինքնությունը, անհրաժեշտ ենք համարում մեջբերել Գ. Սողոմոնյանի պնդումը, որ
«ինքնությունն արտացոլում է մարդկային

համակեցության որոշակի տիպի սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները, տվյալ
մշակույթին պատկանող մարդկանց յուրահատուկ մտակերտվածքն ու աշխարհընկալումը» [18]: Այս կոնտեքստում պետք է ասել,
որ հայ մշակույթի զարգացման պատմական
յուրահատկություններից մեկն այն է, որ պե-
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կրկին կարևորվեցին «Մենք 1700-ամյա քրիստոնյա ազգ ենք», «ցեղասպանության ապրած
ժողովուրդ ենք», բայց այդ շրջանում, շատ
հեղինակների պնդմամբ պակաս ուշադրության արժանացավ մենք «Մենք ՀՀ քաղաքացի
ենք բաղադրիչը» [6]։ Ինքնանույնության ամենամեծ չափաբաժինը այս ընթացքում ընտանիքն էր, կրոնը, բայց ոչ պետությունն ու քաղաքացիությունը8։
Վերադառնալով մշակութային ժառանգության օրենսդրական սահմանման մեջ նշված
«հայ ժողովուրդ» եզրին, ապա պետք է ասել,
որ այո՛, այս դեպքում ևս հայ հանրույթը իրեն
չի կարող նույնականացնել միայն այն քաղաքական տարածքի հետ, որտեղ ձևավորվել է
ՀՀ անկախ պետությունը, քանզի տարածքային
ամբողջականությունը այս դեպքում ևս
խնդրահարույց է։ Հայերի դեպքում խնդիրը
գնում է դեպի պատմական հայրենիք.9 Ցեղասպանության հիշողությամբ աշխարհասփյուռ եղեռնապուրծ հայությունը (հայ սփյուռքը) Հայրեինիք ասելով նկատի չունի ներկայից
ՀՀ-ն,այլ ավելի շատ Էրգիրը (Կորուսյալ հայրենիքը):
Այս ամենից մենք կարող ենք եզրակացնել,
որ ՀՀ Սահմանադրության մեջ և օրենքներում
Հայոց լեզվի և Հայ Առաքելական եկեղեցու
պաշտպանությունն ու վերջինիս հանդեպ հոգածությունը, և հայ մշակույթի տակ նաև
Սփյուռքի գործոնը հաշվի առնելը բխում է հայ
ինքնության
առանձնահատկություններից,
որի համար նշված կառուցատարրերը շատ
կարևոր են։
Երբ խոսում ենք հայ ինքնության մասին,
դժվար է կոնկրետ ասել, թե ինչպիսի բնույթ
ունի այն, բայց պետք է փաստել, որ ըստ ազգայնականության հայտնի ուսումնասիրող
Է.Սմիթի բնորոշման այն կրում է էթնիկական
դիմագիծ10։ Իսկ էթնիկ ինքնությունների դեպ-

մար պայքարը հավասարվում պետության/ինքնության համար պայքարին [2]։ Այս
ամենի պատճառը քրիստոնեական այն գաղափարաբանությունն էր, որ աշխարհն առհասարակ ժամանակավոր հանգրվան է, իսկ
կենսընթացն էլ ուղղված է վերջին օրերին։ Հետևաբար հրաժարվել քրիստոնեությունից,
նշանակում էր հրաժարվել սեփական ինքնությունից։
Քրիստոնեությունը գրակենտրոն ու գրքակենտրոն կրոն է, որը հասկանալի կարող է
դառնալ տվյալ ազգի համար այն դեպքում,
եթե այդ կրոնի բովանդակությունը ներկայացվի ազգային լեզվով։ Հայոց լեզուն, ըստ
միջնադարյան պատմիչների Աստվածային
խոսքը տարածելու համար էր և պետք է կրեր
Աստվածային զորություն՝շեշտելով դրա սկըզբունքային սրբազան բնույթն ու գործառնությունը: Իր ողջ բազմազանությամբ հանդերձ,
մինչև 18-19-րդ դդ. հայոց գրերը մնացին հիմնականում որպես սրբազան հաղորդակցության միջոց [4]։ Հայոց լեզուն, շատ հեղինակների պնդմամբ, հայերի ինքնագիտակցության
ձևավորման մեջ ազդեցություն ունեցած
պատմական որոշիչ գործոններից է, եթե ոչ՝
ամենաորոշիչը [5]:
1920 թվականին, ՀՀ խորհրդայնացումից
հետո, ինքնության քրիստոնեական հարացույցի սիմվոլը՝ եկեղեցին, վերածվում է կոլտնտեսության պահեստի։ Կոմունիստական
աթեիստական գաղափարախոսության գերիշխանության պայմաններում եկեղեցին գրեթե
ոչ մի ազդեցություն չի ունենում հասարակական կյանքում, իսկ դավանանքն այս շրջանում վերածվում է ինքնության ձևական,
թաքնված, կամ ավելի ստույգ պատմական
բաղադրիչի [2]։ Այս կոնտեքստում պետք է
ասել, որ խորհրդահայ հասարակությունը ոչ
թե կայացավ որպես աշխարհիկ հասարակություն, այլ 70 տարի «ստիպված» կրեց աշխարհիկության պիտակը, իսկ աթեիստական
գաղափարախոսությունը շատ դեպքերում
խարխլեց հայ ինքնության հիմքերը:
Հայաստանի անկախացումից հետո, եկեղեցին, կրոնական հավատքը վերածնունդ են
ապրում և դառնում նորացող ու արդիականացող ազգային ինքնության բաղկացուցիչներից մեկը [2]։ Խորհրդային նիրհից արթնացած հայ ինքնագիտակցության համար

8

Դարեր շարունակ չունենալով պետականություն հայ
մարդու կոլեկտիվ անգիտակցականում անկախության
ընդամենը երեք տասնամյակ տևած կարճ ժամանակահատվածում չէին կարող բյուրեղանալ պետության և
քաղաքացիական հասարակության հետ
նույնանալու
հարացույցերը։
9
Պատմական Հայաստանը այն տարածքն է, որտեղ
ձևավորվել, ստեղծագործել և ապրել է հայ ժողովուրդը՝
Մեծ Հայք, Փոքր Հայք, Կիլիկյան Հայաստան։
10
Նույնիսկ էթնիկական ինքնության բնութագրերը
լիարժեքորեն չեն հարում հայ հանրույթին, քանզի մի
կողմից, չափազանց բազմատարր է` էթնիկ համարվելու
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քում առաջնայինը միասնական կամ ենթադրյալ ծագման մասին ընդհանրական պատկերացումներն են, որն իր անդամների կողմից
ընկալվում է որպես «երևակայական մեծ ընտանիք» [7]։ Ամենաընդհանուր գծերով այստեղ կարևորվում են նաև արխաիկության,
անցյալի, արմատների, պատմական հիշողության, դավանանքի, լեզվի, և մշակութային
հարցերը [7]։ Այսպիսի ինքնությունների համար այդքան էլ առաջնային չեն քաղաքական
տարածքը, քաղաքացիական ինքնագիտակցությունը և հավասար իրավունքների, պարտականությունների և պատասխանատվության նույնացումը։ Նշված կետերը հիմնականում բնորոշում են ազգային ինքնությունը։
Կրկին անդրադառնալով Է. Սմիթի քաղաքացիական ազգի մոդելին, պետք է ասել, որ
ազգային ինքնությունը հիմնվում է քաղաքական տարածքի, օրենքների և քաղաքական
ինստիտուտների, քաղաքացիների իրավաքաղաքական հավասարության, քաղաքացիական մշակույթի և գաղափարախոսության
ընդհանրության վրա, այն ենթադրում է նաև
պատկանելություն որոշակի նորմերով կարգավորվող քաղաքացիական հանրությանը:
Փաստորեն, ազգի ձևավորումը անպայմանորեն ենթադրում է քաղաքական գործընթաց,
քաղաքական կառույցի ձևավորում և այդ քաղաքական կառույցի դերը ազգային պետությունում [8]: Այսպիսի քաղաքական հանրույթների համար ամենաառաջնային չափորոշիչը
հավասար անդամների հանրույթն է՝ իրավունքների և պարտականությունների նույնականացմամբ։ Եվրոպական հասարակությունում բազմաթիվ փոփոխությունների առաջամարտիկը եղել է քաղաքի առևտրաարդյունաբերող հիմնական խավը, այն է՝ երրորդ դասը։
Պետք է ասել, որ առաջիններից մեկը, ով
առաջադրել է երրորդ զանգվածի գաղափարը
ֆրանսիացի մտածող Ա. Թոքվիլն է, որն այսօր, նեղ իմաստով հենց քաղաքացիական
հասարակություն ենք հասկանում: Այդ եռաբևեռ համակարգը` պետություն, կուսակցություններ և ոչ կառավարական կազմակերպություններ(երրորդ դաս), ունի մեկ առանձնահատկություն, նրա կենտրոնական արժեքը,
հիմնական գործող սուբյեկտը և վերջնական
համար (Սփյուռք), մյուս կողմից`
քաղաքացիական համարվելու համար։

նպատակը մարդ-քաղաքացին է` իր շահերով,
պահանջներով ու իրավունքներով [38]։ Ինչ
վերաբերում է քաղաքացիական հասարակությանը11, ապա այն պետությունից դուրս
գտնվող
կոլեկտիվ նպատակների համար
ձևավորված մարդկանց խումբ է [40], որոնք
պետության հետ հարաբերություններում
ստանձնում են զուգակշռման և հակակշռման,
քաղաքացիների շահերի ինտեգրման և քաղաքական որոշումների մակարդակում դրանց
ներկայացման գործառույթներ: Անտոնիո
Գրամշին ևս պնդում էր, որ քաղաքացիական
հասարակությունը պետությունից առանձին
«գոտի» է, որը թե՛ մարտահրավեր է նետում
պետությանը և թե՛ իր սկզբունքներով «պաշտպանում» է իշխող կարգերը՝ հիշեցնելով օրինականության մասին [41]։
Ազգության արևմտյան կոնցեպցիան անուղղակիորեն քաղաքացիական ինքնությունն
էթնիկականից վեր է դնում և փաստորեն
խնդրո առարկա մշակութային իրավունքներն
ու պարտականությունները Ֆարոյի կոնվենցիայում և այլ միջազգային փաստաթղթերում
դիտվում են հենց այս կոնտեքստում: Եթե
փորձենք մշակութային իրավունքի նոր կոնցեպտի, «ժառանգության համայնքի սկզբունքների» խորքային պատճառները գտնել, ապա
կտեսնենք, որ դրանք էլ նախևառաջ քաղաքացիական հասարակության արժեհամակարգի
արդյունք են, որտեղ նույնանում են իրավունքներն ու պարտականությունները։ Քաղաքացիական հասարակությունն է ծնում է այն
գիտակցությունը, որ մշակութային իրավունքը
չի նշանակում միայն իրավունքի իրացման
հնարավորություն, այլ նշանակում է իրավունքի և պատասխանատվության կոնցեպտների
զուգորդում։
Բայց երբ մենք քաղաքացիական հասարակության սկզբունքները փորձում ենք տարածել հայ հանրույթի վրա, որպեսզի տեսնենք
մշակութային իրավունքների իրացման ռեալ
հնարավորությունները, ապա տեսնում ենք,
որ իրականությունը որոշակի հակափաստարկներ է մեզ մատուցում։ Այն առավել
բնորոշ է արևմտյան հասարակությանը, իսկ
11

Քաղաքացիական հասարակությունը ոչ պետական,
շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններն են, որոնք
մասնակցում են հանրային կյանքին, արտահայտում են
իրենց անդամների և կամ այլ անձանց արժեքները և
շահերը։
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Հայաստանի
հասարակական-քաղաքական
կյանքում այն «նոր» իրողություն է: Ծագելով
արևմուտքում՝ այն կրում է այդ հասարակության արժեքային համակարգը, և այդ
առումով հետխորհրդային երկրներում (ներառյալ` Հայաստանում) քաղաքացիական
հասարակության ձևավորումն ընթանում է
արևմտյան և հայ էթնոսի ավանդական մշակույթների փոխներթափանցման հիման վրա
[19]: Այդ առումով սոցիոլոգ Գ . Պողոսյանը
նշում է, որ Արևմուտքում սկզբից ծագել է
պետությունը, այնուհետև մասնավոր սեկտորը և հետո նոր երրորդ դասը։ Հայաստանում
այս երեքը կայացան, ձևավորվեցին և զարգացան միարժամանակ [24]։ Անկախացումից
հետո Հայաստանը ձեռնամուխ եղավ «ժողովրդավարական ինստիտուտների», քաղաքացիական հասարակութան «կառուցման գործընթացին», որի ընթացքում վավերացվեցին
միջազգային մի շարք փաստաթղթեր և նաև
խնդրո առարկա Եվրամիության Ֆարոյի կոնվենցիան (2011թ.)։ Բայց, ինչպես նշում է հետազոտող Ա. Իշխանյանը 1991-2012 թվականները12 Հայաստանում ժողովրդավարության
«արհեստական սնուցման ժամանակաշրջան»
էր, որի ժամանակ արհեստականորեն, պետական այս կամ այն պաշտոնյայի հովանավորչությամբ ստեղծվեց ՀՀ երրորդ դասը (քաղաքացիական հասարակությունը) ի դեմս ՀԿների, իսկ միջազգային այս կամ այն դրույթի
կիրառումն էլ հանգեց դրանց պարզունակ,
մեխանիկական ընդօրինակմանը: Ուստի, կարող ենք ասել, որ եթե մշակութային ժառանգության իրավունքի կոնցեպտը և ժառանգության նոր հայեցակարգը եվրոպական հասարակությունը ստեղծեց, որպեսզի արձագանքի
ժառանգության պահպանության մի շարք
խնդիրներին, ապա հայ հասարակությանը դա
պարտադրվեց հրովարտակի տեսքով։ Բացի
դա, անկախության առաջին տարիներին, սեփական պետության ինքնուրույն ղեկավարման փորձի պակասը, ինչպես նաև հայ ժողովրդի պատմական զարգացման ընթացքում

քաղաքական գիտակցության ձևավորման
հնարավորությունների
բացակայությունը
ամենայն հավանակությամբ նպաստել են,
որպեսզի հասարակության մեջ առաջնային
դառնան ոչ թե մարդկանց միջև իրավական
հարաբերությունները, այլ հարաբերությունները կլանների և տոհմերի միջև [19]: Ինչպես
հաստատում է նաև Ա. Իշխանյանը, որ ի տարբերություն արևմտյան ազատական արժեքների, որտեղ գերակա են կոլեկտիվ շահերը,
Հայաստանում գերակշռում են անհատական
և խմբային շահերը` պայմանավորված կողմերի հուզական փոխազդեցություններով [42]:
Բայց պետք է ասել, որ քաղաքացիական հասարակության սոցիալական ատոմը ոչ թե ընտանիքն է, տոհմը կամ կլանը, այլ քաղաքական-իրավական նորմերի ամբողջությամբ
օժտված անհատը [23]: Բացի դա, Ռոբերտ
Փաթմենի մոտեցմամբ քաղաքացիական հասարակությունը ընտանիքից դուրս գտնվող
մարդկանց խումբ է, որոնք միմյանց հետ կապված են ոչ թե արյունակցական, այլ արդարության և համերաշխության հորիզոնական կապերով [43]։ Բայց երբ մենք խոսում ենք մշակութային իրավունքների մասին, տեսնում
ենք, որ թեև մի շարք օրենքներով ամրագրված
են ՀՀ քաղաքացիների մշակութային իրավունքները, բայց ՀՀ քաղաքացին (բացառությամբ Խորհրդային ժամանակահատվաժում
չապրած սերունդը) իրեն օտար է զգում մշակութային իրական քաղաքականության մեջ
սեփական ներդրումն ունենալու գործընթացներում, և շատ հաճախ մնում է դիտորդի դերում։ Բայց, ինչպես մենք տեսանք, նոր սկըզբունքների համաձայն մշակութային իրավունքը հանգում է մասնավոր իրավունքին, որը
շատ ավելի «քաղաքացիական» է, քան «էթնիկական» և եթե քաղաքացիական գիտակցությունը նպաստում է ժառանգության հանդեպ
պատասխանատվության աճին ու առավել մեծ
ներգրավվածությանը, ապա այս կոնտեքստում հասկանալի է, որ այն թերևս միակ ռեալությունն է, որը կարող է օգնել հայ հասարակությանը մասնակցություն ունենալ ժառանգության հետ կապված ծրագրերում։
Պետք է ասել, որ քաղաքական հանրույթի
կազմակերպման նպատակները մշտապես և
ամենուր շատ ավելի բարձր են եղել, քան
դավանական, էթնիկ, լեզվական խնդիրները։

Իսկ ինչու՞ մինչ 2012 թվականը, քանիզի միայն այդ
ժամանակ (2012թ. մարտի 3) մշակութային քաղաքականության մեջ ի հայտ եկավ նոր երևույթ քաղաքացիական
նախաձեռնությունների տեսքով, և Մաշտոցի պուրակի
պաշտպանության ժամանակ ծնվեց ՀՀ ինքնորոշված
քաղաքացին։
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Այնուամենայնիվ, ազգային ինքնությունը կարող է ընդունել էթնիկական ինքնության բնութագրերը, սակայն չի հանգեցվում դրան և
հանդես է գալիս էթնոմշակութային ու պետական-քաղաքացիական ասպեկտների ամբողջությամբ [7]։
Երբ մենք խոսում ենք մշակութային ժառանգության նոր մոտեցման կիրառմամբ ժողովրդավարության ամրապնդման մասին,
ապա հարկ է մեջբերել Ռ. Փաթնամի տեսակետը, որի համաձայն ուժեղ է այն ժողովրդավարությունը, որն ունի ամուր կանգնած քաղաքացիական հասարակություն [43], քանզի
այն համարվում է «ժողովրդավարության օգնության ոլորտ» [44]։ Այս կոնտեքստում մենք
կարող ենք ավելացնել, որ մշակութային իրավունքների իրացումը և ժառանգության նոր
հայեցակարգը կարող են օգնել հասնելու ժողովրդավարության հաստատմանն ու զարգացմանը, քաղաքացիական բարձր ինքնագիտակցությանը՝ կարևորելով ժառանգության
պահպանության միասնական պատասխանատվության գլխավոր առաքելությունը։ Այս
կոնտեքստում հարկ է մեջբերել Ջ. Շտիգլիցի
տեսակետը, որ քաղաքացիական ներգրավվածությունը դեմոկրատիայի հիմնական մասն է
և կայուն զարգացման և ամրապնդման
առանցքային ուղին, որը զարգացման փոխակերպման պայմաններում հասարակությանը
կապում և պահում է միասին [45]։
ՈՒստի, կարող ենք փաստել, որ մշակութային իրավունքների լիարժեք իրացման և
ժառանգության պահպանության հանդեպ կոլեկտիվ պատասխանատվության ձևավորման
համար անհրաժեշտ է նախևառաջ ամրապնդել քաղաքացիական հասարակության հիմքերը։ Ինչպես նշել է Հոֆսթեդը, անհրաժեշտ է
զարգացնել քաղաքական մշակույթը [46], որը
մտածական ծրագրավորում է առ այն, թե
ինչպիսին են մարդու/քաղաքացու և պետության հարաբերությունները, որի բնույթով է
պայմանավորված դրանց ապագան։ Ինքնության քաղաքացիական հարացույցի պարագայում համայնքը, պետությունը կարևորվում և
սեփականվում են, տուն-ընտանիք ինքնանույնացման մակարդակից անցում է կատարվում
դեպի համայնք-պետություն մակարդակին,
որն էլ հնարավորություն կտա զգալ մշակութային արժեքների հանդեպ սեփականության

և հետևաբար՝ հոգատարության զգացումը
[20]։
Ինչպես տեսանք, ՀՀ օրենսդրական մակարդակում ժառանգության պահպանությունը պետության բացարձակ պարտավորությունն ու պատասխանատվությունն է։ Բայց երբ
մենք խոսում ենք ժառանգության իրավունքի
լիարժեք իրացման մասին, ապա այդ իրավունքի իրացման շրջանակներից չի կարող
դուրս լինել վերջինիս պահպանության հանդեպ հասարակական պատասխանատվությունը։ Եվ երբ մենք խոսում ենք ժառանգության իրավունքի տրամադրման մասին, մենք
զուգահեռաբար պետք է խոսենք ժառանգության հանդեպ համայնքի և անհատի պատասխանատվության մասին։
Փաստորեն, ժառանգության ճանաչումը,
պահպանությունն ու պաշտպանությունն ընկալվում է որպես ընդհանուր պատասխանատվություն. «Ժառանգությունն այլևս չի սահ-

մանափակվում այն տարրերով, որոնք պաշտոնապես ճանաչված են ազգային իշխանությունների կողմից որպես «պաշտոնեական
կամ պաշտպանված» ժառանգություն, այլ
ներառում է այն տարրերը, որոնք համարվում
են ժառանգություն տեղական բնակչության
համար: Ժառանգությունը չվերականգնվող
ընդհանուր բարիք է, որի պահպանությունը,
պաշտպանությունը, վերականգնումը և ամրապնդումը հասարակության, որպես ամբողջության, այդ թվում՝ քաղաքական, իրավական
և վարչական ոլորտների պարտականությունն
է: Հետևաբար, անհրաժեշտություն է առաջանում սահմանել յուրաքանչյուր ներգրավվածի
դերը և մասնավորապես քաղաքացիներին
տալ իրենց պարտականությունների կատարման միջոցները» [47]: Այս ամենից կարող ենք
եզրակացնել, որ միջազգային սկզբունքների
համաձայն մշակութային քաղաքականությունը հռչակված է հասարակության մենաշնորհ,
իսկ ՀՀ իրավական ձևակերպումներում «մշակութային քաղաքականություն» եզրաբանության կողքին, կա «պետական» եզրույթը։ ՀՀ-ն
անկախանալով որդեգրել է Խորհրդային մշակութային քաղաքականության պետական մոդելը, որտեղ հասարակությունը դուրս էր
ժառանգության պահպանության բոլոր ծրագրերից, մշակութային քաղաքականության
հիմնական դիսկուրսը կոմունիստական կու-
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սակցությանն ձեռքում էր, իսկ հասարակության հիմնական գործառույթը պետության այս
կամ այն գործողությանը լուռ սպասելն էր։
Ինչպես նշում է Լ. Սմիթը [48], մշակույթը պետական մակարդակում ավտորիտար է։ Իսկ ի
լրացում, Ֆրանսիացի արվեստի պատմաբան
Անդրե Չաստելը պնդում էր, որ «մշակութային

ժառանգությունը զրկված է իր իմաստից
այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա չի երևում
արտացոլվում հասարակության հետ վերջինիս հարաբերությունների մեջ» [49]։ Հայաստանում հասարակական մակարդակում մշակութային ժառանգության հանդեպ պատասխանատվությունը սահմանափակվում է անկախության վերջին տասնամյակում ծնված
ՄԺ պահպանությանն ուղղված քաղաքացիական նախաձեռնություններով, որոնք անկախ
Հայաստանի պատմության մեջ ՀՀ մշակութային քաղաքականության պետական մոտեցումներից որոշակիորեն հրաժարման և մշակութային ժառանգության պահպանության
ծրագրերում քաղաքացիական ներգրավվածության մասին են խոսում, որոնք փաստորեն
միակն էին, որ կարողացան փոխել ժառանգության նկատմամաբ Խորհրդային իներցիոն
քաղաքականության ուղղությունն ու պրակտիկաները [21]։
Եզրակացություններ
Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ
Ֆարոյի կոնվենցիան մատնանշում է այն ճանապարհը, որով բարձրանում է մշակութային
ժառանգության նշանակությունը հասարակության համար, իսկ վերջինիս ներուժի խելամիտ օգտագործումը հնարավորություն է
ստեղծում կայուն զարգացման և կյանքի որակի բարելավման։ Կոնվենցիան, փաստորեն
ընդունում է, որ յուրաքանչյուր անձ իրավունք
ունի իր ընտրությամբ զբաղվելու մշակութային ժառանգությամբ, լինել իր նախընտրած
ժառանգության համայնքի անդամը, պարզապես ցանկանալով այն պահպանել` միաժամանակ հարգելով մյուսների իրավունքներն ու
ազատությունները։ Ժառանգության իրավունքը այստեղ դիտարկվում է որպես մշակութային իրավունք, որը կապված է մշակութային
կյանքին մասնակցելու իրավունքի հետ` համահունչ, անբաժանելի և փոխկապակցված
մարդու բոլոր համընդհանուր իրավունքների
հետ: Ֆարոյի կոնվենցիան տեսնում է հասա-

րակության յուրաքանչյուր անդամի` ՄԺ սահմանման և կառավարման ընթացիկ գործընթացներին ներգրավվելու անհրաժեշտությունը, և խթանում անկողմնակալ վերաբերմունքը դեպի մշակութային բոլոր ժառանգություններ։ Այն պետություններին պարտավորեցնում է օգտագործել կառավարման այնպիսի մոտեցումներ, որոնք ժառանգության հետ
կապված հարցերում հիմնված են հասարակության ակտիվ մասնակցության և վերջինիս
դերակատարման բարձրացման վրա։ ՀՀ
օրենսդրական դաշտի վերլուծությունը բերում
է մեզ այն եզրահանգնման, որ թեև կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունները
համապատասխանում են ՀՀ Սահմանադրությանը [22], բայց այնուամենայնիվ, մի շարք
դրույթների ամրագրումը միջազգային սկըզբունքներին օրենսդրական մակարդակում դեռ
նշմարելի չեն։ Մշակույթին վերաբերող շատ
հարցեր հանգում են հայ էթնիկական ինքնությանը և կրում են էթնոպաշտպան բնույթ։ Հոդվածում պարզ դարձավ, որ մշակութային ժառանգության նոր սկզբունքներն ու իրավունքի
լիարժեք իրացումը պետք է բխեն նախևառաջ
քաղաքացիական
ինքնագիտակցությունից,
որի արդյունքն է ազգային պետությունը, քանզի այն հավասար անդամների հանրույթ է
իրավունքների և պարտականությունների
մեկտեղմամբ։ Իսկ հայ հանրույթը պատմականորեն զարգացել է որպես դավանական և
մշակութային հանրույթ, որին շատ ավելի
բնորոշ են էթնիկական առանձնահատկությունները, խորթ են քաղաքացիական հասարակության սկզբունքները, իսկ դրանց հետագա ամրագրումն էլ հիմնականում «արհեստական» է։
Դիտարկելով ՀՀ մշակույթի ոլորտի
օրենքներն ու մշակութային ընդհանուր քաղաքականությունը, կարող ենք մատնանշել,
որ թեև ՀՀ-ն վավերացրել է Եվրոպայի Խորհրդի և միջազգային այլ կառույցների մի շարք
կոնվենցիաներ և դաշնագրեր, բայց այնուամենայնիվ, օրենսդրական մակարդակում դեռ չի
ամրագրել ՄԺ նոր սկզբունքներն ու վերջինիս
աճող կարևորությունը։ ՀՀ օրենքներում ՄԺ-ը
շարունակվում է դիտարկվել պատմական
կոնտեքստում և առանձնացված (նյութական/ոչ նյութական) ընկալմամբ, և դերևս հեռու է ժառանգության իրավունքի և «ժառան-
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գության համայնքի» նոր սկզբունքներից։ ՀՀ
մշակույթի ոլորտի օրենսդրությունը շարունակում է պաշտպանել ՄԺ պահպանության
քաղաքականության ընդգծված պետական մոտեցումը, հասարակությունը վերջինիս կառավարման գործընթացում դեռ հիմնական դերակատարը չէ, ժառանգության ներուժը դեռ
լիարժեք բացահայտված չէ որպես զարգացման ռեսուրս։ Խնդրո առարկա ՄԺ իրավունքի
կոնցեպտը դեռևս սահմանափակվում է ՀՀ
տարածքով և հայ մշակութային ժառանգությամբ, իսկ վերջինիս իրացման և օգուտ քաղելու հնարավորությունները, շարունակում են
լինել հասարակության հիմնական գործընթացներից դուրս։ ՀՀ օրենսդրական մակարդակում ներկայացված չէ նաև «ժառանգության համայնք»-ի կոնցեպտը, որը սահմանափակում է մշակութային ժառանգության իրավունքի լիարժեք իրացումը։ Այս խնդիրների
լուծումը նախևառաջ կապված է քաղաքացիական հասարակության զարգացման հետ,
որը շատ հարցերում դեռ մնում է խնդրահարույց և Հայաստանում դրսևորվում միայն քաղաքացիական նախաձեռնությունների տեսքով։
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Советско-армянская живопись конца 1920-х и начала 1930-х годов
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Аннотация: Автор анализирует процесс развития живописи с конца 1920-х до начала 30-х годов, когда шла
борьба между теориями развития науки и культуры. Теория соцреализма уже создавалась, но с трудом. Это
было приемлемо многими и странно для других одновременно. Борьба за этот метод дает противоречивый
результат, так как в этот период были творецы этого метода и свободного метода одновременно.
Ключевые слова: живопись, изобразительное искусство, соцреализм, революционные художники, выставка,
экспонат, художники, портрет, пейзаж, социально-строительные работы

The Soviet-Armenian painting in the late 1920s to and in the beginning of 1930s
Nersisyan S. A.
Armenian State Pedagogical university after Kh. Abovyan (Yerevan, Armenia)
sepuh-nesrsisyan1999@mail.ru
Abstract: The author analyses the developing process of the painting from the late 1920s to the beginning of the 1930s
when there was struggle between the theories of development science and culture. The theory of social realism was
already being established, but with difficulty. It was acceptable by many and strange for others at the same time. The
struggle for this method gives a contradictory result, as in this period there were creators of that method and free
method at the same time.
Keywords: Painting, fine arts, social realism, revolutionary painters, exhibition, exhibit, artists, portrait, landscape,
socio-construction works

«Հիդրոշեն» և նմանատիպ մի քանի գործեր:
Իսկ նույն թվականին բացված գրաֆիկական
ցուցահանդեսի 235 էքսպոնատների մոտ 13
տոկոսը կազմում էին հեղափոխական և սոցշինարարության թեմայով գործերը: Այդ տոկոսը քիչ էր պեյզաժում:

1920 - ական թթ. երկրորդ կեսից մինչև 30
- ական թթ. սկիզբը կարելի է բնորոշել որպես
խորհրդահայ
նկարչության
ձևավորման
սկզբնական փուլ: Այդ փուլում արդեն պարտադիր դարձավ սոցռեալիզմի մեթոդը, որն
իր արտահայտությունը պետք է ստանար
մշակույթի ցանկացած ոլորտում: Այսինքն
դրվեց սոցշինարարության թեմաներով ստեղծագործությունների սկիզբը: Բայց դրանով
հանդերձ սոցշինարարության թեմաներով
ստեղծագործությունները 1926թ. չէին գերազանցում 6 տոկոսը: Դրա մեջ էր մտնում Գ.
Գյուրջյանի «Շիր – ջրանցքի ամբարտակի
կառուցումը», Վ. Գայֆեջյանի «Երկաթուղու
գործարանում», «Դեպոն», Տ. Խաչվանքյանի

Պայմանավորված կերպարվեստի զարգացման ուղիների որոնումներով, 1926թ. վերջերին այդ շրջանում գործող կերպարվեստագետների ընկերության մեջ տարաձայնություներ են առաջանում, որի պատճառով
այնտեղից հեռանում են Մ. Արուտչյանը, Գ.
Գյուրջյանը, Վ. Գայֆեջյանը, Ա. Սարգսյանը՝
կազմակերպելով
«Հեղափոխական
Ռու-
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սրման առնչությամբ արվեստի բնագավառում ևս ստեղծագործական բազմաթիվ նոր
հարցեր առաջադրվեցին» [3]:

սաստանի
նկարիչների
ասոցիացիայի»
(АХПП) Հայաստանի մասնաճյուղը: Այս
նկարիչներին շատ չանցած միանում են Ս.
Թարյանը, Հ. Կոջոյանը, Ս. Ստեփանյանը, Գ.
Ֆերմանյանը, Փ. Թերլեմեզյանը և ուրիշներ:
Մասնաճյուղի (1928 – ից կոչվում էր «Հեղափոխական նկարիչների միավորում») հիմնադիր անդամների հիմնական խնդիրն էր
«ակտիվացնել, ներգործուն դարձնել հասարակության մեջ արվեստի դերը, սերտորեն
կապվել շրջապատող կյանքին և վերափոխվող իրականությանը, փնտրել գեղարվեստական արտահայտության համոզիչ ձևեր՝
ժխտելով ժողովրդական արվեստի հնավանդ
հիմքերի վրա «ազգային ոճի» մշակման
անհարժեշտությունը» [1]:
Չի սխալվում Ա. Աղասյանը, գտնելով, որ
վերջիններս հեղափոխական նկարիչների
միավորման անդամներ էին, որոնք «առաջնային տեղ էին տալիս թեմատիկ կոմպոզիցիոն պատկերներին, մինչդեռ ավանդական
այլ ժանրերի՝ նատյուրմորտի կամ բնանկարի
հանդեպ (բացառությամբ այսպես կոչված
«արդյունաբերական պեյզաժի» ցուցաբերում
էին զուսպ, նույնիսկ ժխտական վերաբերմունք, քանի որ դրանք դիտվում էին որպես
«սոցիալական առումով չեզոք, անտարբեր»
ժանրեր՝ անընդունակ արտացոլելու նորոգվող երկրի «աշխատանքային, հերոսական
զարկերակը» [1]:
Հեղափոխական նկարիչների ուղին էին
ընտրել նաև 1928թ. հիմնադրված АХПП – ի
երիտասարդական ջոկատի «Обьединение
молодежи Ассоциации художников революции»
(ОМАХР)
հայկական
մասնաճյուղի
անդամները [2]:
«Հեղափոխության նկարիչների միավորման» դիքորոշումը միանշանակ չընդունվեց:
Կերպարվեստի ոլորտում զարգացման ուղիների մասին հայեցակարգերի միջև պայքարը
շարունակվեց: Դա խոստվանում է նաև հիշյալ ուղղության նշանավոր ներկայացուցիչներից Գ. Գյուրջյանը, որը գրում է՝ «Կերպարվեստի ֆրոնտում 1927 – 28 թվականներին
տեսական – իդեոլոգիական պայքարի, վորոնումների ու ինքնավերակառուցման դժվարին շրջան էին: АХП – ի արվեստագետները
թոթափում եյին անցյալի կպչուն բագաժը և
վերազինվում:
Դասկարգային
պայքարի

Նկարչության զարգացման մեջ հեղափոխական թեմաների որդեգրման անհրաժեշտության հիմնավորումներով հանդես եկան
Ա. Սարգսյանը, Հ. Կոջոյանը, Մ. Արուտչյանը,
Գ. Ֆերմանյանը և ուրիշներ: Նրանց դեմ էին
Մ. Սարյանը, Ե. Թադևոսյանը և Ս. Առաքելյանը: Վերջիններս դեմ էին հեղափոխական թեմայով կերպարվեստի այն աստիճան
ծայրահեղացմանն, որ հանգեցնում էր հին
ավանդույթների ամբողջությամբ ժխտմանը:
Այդ ժխտողականության ավելի արմատականորեն ավելի ուշ նպաստեց «Հայաստանի
պրոլետարական արվեստագետների միավորումը» (հիմնադրվել է 1931թ. աշնանը), «որը
ռուսական Պրոլետկուլտի օրինակով և ոգով,
ծայրահեղ «ձախականներին» բնորոշ կտրականությամբ ոչ միայն մերժում էր անցյալի
մշակութային արժեքները, այլև հանդես գալիս արվեստի հաստոցային ձևերի դեմ՝ շեշտը
դնելով
«արտադրական»,
ուտիլիտար,
հանրօգուտ, հասարակական կենցաղի մեջ
ուղղակի ներմուծվող արվեստի վրա» [1]:
Նույն Գ. Գյուրջյանը գրում է, որ 1920 ական թթ վերջերին «ստեղծագործական նոր
թեմատիկ աշխատանքներ շատ քիչ կատարվեցին: АХПП – ի առաջադրած «հերոսական
ռեալիզմը» մեզ մոտ գործնականում արդյունք
չտվեց» [3]:
Դրա պատճառների յուրօրինակ բացատրությունն ունի Գ. Գյուրջյանը, որը պետք է
խոստովանել, որ տրամաբանված է: «Հեղափոխական թեմատիկային անցնելու գործում,
- գրում է նա, - իբրև ֆիգուրալ արվեստ, քանդակագործությունն ավելի հեշտորեն կարող
եր և անցավ հեղափոխական թեմատիկային:
Նկարչությունը, վորը մեզ մոտ գերազանցապես պեյզաժային եր, դժվարությունների
առաջ կանգնեց: Այստեղ իդեոլոգիական
հիմնական խնդիրների հետ միասին կարևոր
դեր էին խաղում ֆորմալ ունակությունները,
նկարչական ամպլուայից բղխող կոնսերվատիզմը և նույնիսկ կերպարար – տեխնիկական կարողութիւնը: Ընդհանրապես պեյզաժային ժանրի բացասական կողմը նրա սոցիալական կրավորականության մեջն ե: Նա
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խորհրդային թեմաներով, բայց որը չէր ծայրահեղացնում արվեստը:
Կարելի է համաձայնել Ա. Աղասյանի այն
տեսակետի հետ, որ «Մինչև 1932 թվականը
հայ կերպարվեստը զարգանում էր գաղափարական և գեղարվեստական բավականին
սուր, բայց այդուհանդերձ հանդուրժողական,
այլընտրանքի հնարավորությունը չբացառող,
արտասահամանում առկա մշակութային
իրականությունից դեռ ամբողջովին չմեկուսացած ստեղծագործական մթնոլորտում,
թեև
օրեցօր
սաստկացող
վարչական
վերահսկման և ուղղակի միջամտության,
կանխարգելման ու արգելակման պայմաններում» [1]:
Այս ամենը վերջ գտավ 1932թ. մայիսի 9 –
ից հետո, երբ ուժի մեջ մտավ ՀամԿ(բ)կ
Կենտրոնական կոմիտեի «Գրական – գեղարվեստական կազմակերպությունների մասին
որոշումը»
[4],
որով
լուծարվեցին
ստեղծագործական բոլոր ընկերությունները և
ստեղծվեցին
ստեղծագործակյան
միություններ: Ավարտվեց խորհրդահայ մշակույթի
որոնումների փուլը և պարտադրվեց սոցռեալիզմը մշակույթի բոլոր ոլորտների համար:
Այս որոշումը Հայաստանում ընդունվեց նույն
թվականի հունիսի 10 – ին Երևանի Գրողների
տանը տեղի ունեցած նկարիչների ընդհանուր
ժողովում, որում ելույթներ ունեցան Ա.
Սարգսյանը, Գ. Գյուրջյանը, Ս. Ստեփանյանը,
Վ. Շաքարյանը, Մ. Սարյանը և Փ.
Թերլեմազյանը: Ժողովը որոշում ընդունեց
Խորհրդային Հայաստանի նկարիչների միություն ստեղծելու մասին, որով «փակվեց 20 –
րդ դարի հայկական նկարչական կյանքի
նշանավոր էջերից մեկըե [2]:
Մինչև այս որոշումը ցուցահանդեսներում
առկա ժանրերի դինամիկայի մասին կարևոր
տեղեկություններ
է
հաղորդում
Գ.
Գյուրջյանը: 1929թ. ОМАХР – ը բացում է ինքնուրույն ցուցահանդես, ուր ներկայացված էր
մոտ 100 ցուցանմուշ, որոնց զգալի մասը
կազմում էր հեղափոխական թեմատիկան:
Նույն
թվականին
Պետթանգարանի
աջակցությամբ բացվում է «Երևանի մի խումբ
արվեստագետներեի ցուցահանդեսը, որտեղ
ներկայացված էր 108 ցուցանմուշ, «որում
պեյզաժները
և
անկենդան
բնությունը
կազմում եյին ընդհանուր քանակի 54 տոկո-

ամբողջովին դիտողական ե: Հատկապես արվեստի իմպրեսիոնիստական շրջանը նկարիչներին մարզեցրել եր սահել յերևույթների
մակերեսի վրայով՝ վորսալով նրա կեղևի
գույնի խաղերը, բավարարվել վայրկենական
թռուցիկ տպավորություններով, չթափանցել
յերևույթի մեջ, չխորանալ՝ նրա եյությունը
վերլուծելու համար: Այստեղից ել բղխում ե
այն,
վոր
պեյզաժիստների
ստեղծագործության վերակառուցումն ավելի բարդ,
յերկարատև պրոցես եր: Անհրաժեշտ եր
որգանապես յուրացնել պրոլետարական
աշխարհայացքը, անհրաժեշտ եր արմատախիլ անել յերկարամյա պեյզաժային պրակտիկայից ստացված ունակությունները: Անկենդան բնությունից անցնել միանգամայն
նոր, բարդ ոբյեկտի, մարդու, սոցիալական
մարդու պատկերմանը, վերստին կոփել նոր
ստեղծագործական մեթոդը, այս պրոցեսն յերկարատև պրոցես եր և հղի պեյզաժային
ռեցիդիվներով: Հեղափոխական թեմատիկան
համառ պայքարով, քայլ առ քայլ հաղթահարում եր «ինքնանպատակ» պեյզաժը և
գրավում նրա տեղը» [3]:
Չի սխալվում Գ. Գյուրջյանը, երբ գտնում
է, որ քանդակագործների համար ավելի հեշտ
էր անցումը հեղափոխական թեմաներին:
ճիշտ է նաև, երբ գտնում է, որ պեյզաժային
ստեղծագործություններում
դժվար
էր
արտացոլել սոցիալական կամ հեղափոխական թեմաներ, բայց սխալվում է, երբ պեյզաժային նկարները համարում է մակերեսային, վայկյանի տպավորության տակ ծնված,
անկենդան: Ընդհակառակը, բնանկարները,
մանավանդ այն հեղինակների, որոնք այդ
ժանրում ստեղծել են գլուխգործոցներ կամ
համենայն դեպս տաղանդավոր գործեր, աչքի
են ընկնում կենդանի շնչով, այս կամ այն
պատկերի փիլիսոփայական յուրօրինակ
ընկալմամբ: Գ. Գյուրրջյանի և հեղափոխության նկարիչների ծայրահեղությունը կայանում էր նրանում, որ միանգամից դնում էին
սոցիալիստական
թեմաներին
անցնելու
խնդիր, որի համար ժամանակ էր պահանջվում: Նաև կարծում ենք, որ դրանով նրանք
ընկել էին դատապարտելի ժխտողականության գիրկը: Պատահական չէ, որ նրանց
դիրքորոշումները չէր կիսում Մ. Սարյանը,
որը նույնպես ունի ստեղծագործություններ
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վում աշխատանքային հարվածայինների
դիմանկարներին: Այդ մասին է վկայում նույն
Գ. Գյուրջյանը, որի մեր վերլուծած հոդվածը
ավելի շատ հետաքրքրական է իր հաղորդած
տեղեկություններով, քան առաջ քաշած հայեցակետերով, գրելով՝ «32 թվին, Հոկտեմբերյան
հեղափոխության
15 – րդ տարեդարձին,
բացվում ե «Հարվածայինների գալերիանե՝
մոտ 50 աշախատանքով: Շինարարության
զանազան բնագավառների հարվածայինների
պորտրեները արված եյին թե՛ առանձին և թե՛
խմբային,
իսկ
հաճախ
աշխատանքի
պրոցեսներում: Արվեստի այս տեսակն իր
սպեցիֆիկ պահանջներով ըստ եյության նոր
ժանր էր, վոր տարբերվում էր սոսկ պորտրետային պահանջներից» [3]:
Այսպիսով, մինչև 1932թ. հայ կերպարվեստի զարգացման ուղիների տեսական որոնումները
ավարտվեցին
սոցռեալիզմի
մեթոդաբանության ձևավորմամբ, որը կարելի
է նաև պայմանավորել իշխանության համար
պայքարում Ստալինի վերջնակն հաղթանակով: Իսկ ովքեր էին այս ժամանակահատվածի կերպարվեստի նշանավոր դեմքերը, որոնք ստեղծել են մնայուն գործեր՝
անկախ
թեմատիկայից:
Ներկայացնենք
նրանց՝ կերպարվեստի այս կամ այն ժանրի
համատեքստում: Դրանցից նախ և առաջ
անհրաժեշտ է ներկայացանել Մարտիրոս
Սարյանին, որը կարծում ենք, 1920 – 30 –
ական թթ. գաղափարական պայքարի մեջ
պահպանեց չափի զգացողությունը և կերտեց
գործեր առանց ծայրահեղացնելու սոցիալիստական թեմատիկան և առանց հրաժարվելու հին ավանդույթներից: Նա հանդես է
գալիս տարբեր ժանրի ստեղծագործություններով՝ բնանկարի, դիմանկարի, նատյուրմորտի: Բնանկարի ժանրից գնահատելի են
«Գարուն», (1929), «Ալավերդի»)1928), «Հայկական գյուղում» (1926), «Աշունը Հայաստանի
լեռներում» (1926), «Աշուն» (1928), «Երևանյան
բակը
գարնանը»
(1928),
«Ծաղկած
ծիրանենիներ» (1929), «Աշնանային լույս»
(1930) և այլ կտավները, դիմանկարային
ժանրից՝ «Սարիկն ու Զարիկը»(1928), «Իմ
ընտանիքը» (1929), «Արշակ Չոբանյան» (1927),
«Հակոբ Գյուրջյան» (1927), «Ալեքսանդր
Շիրվանզադե» (1929), Սռեփան Աղաջանյան»
(1930)
և
այլն,
նատյուրմորտներից՝

սը՝ 24 թվի 60 տոկոսի փոխարեն: Հեղափոխական և սոցշինարարական թեմատիկան 26
թվի 6 տոկոսից բարձրացել էր ավելի քան 16
տոկոսիե [3]:
«Հայաստանի հեղափոխական նկարիչների միություն» վերանվանված АХПП – ի
մասնաճյուղը ОМАХР – ի հետ 1930թ. Երևանում կազմակերպում է երկու մեծ ցուցահանդես և մեկ ցուցահանդես էլ Լենինականում:
Երեք ցուցահանդեսների նկարների և քանդակների թիվը հասնում է 1050 – ի: Նույն
թվականի մայիսին Գեղաշխի կերպսեկցիայի
նախաձեռնությամբ բացված ցուցահանդեսում ներկայացվում է 420 ցուցանմուշ, որունցում՝ «հեղափոխության և սոցշինարարության թեմատիկայով 109 գործ¥26 տոկոս)
ֆիգուրալ – կենցաղային ժանրը ներկայացված եր 115 գործով¥27,5 տոկոս), պեյզաժը և
nature morte 132 գործ¥31 տոկոս)ե [3]:
Ինչպես համոզվում ենք՝ սոցշինարարության թեմայով աշխատանքները դեռևս մեծամասնություն չէին կազմում, բայց արձանագրում էին զգալի աճ: Բայց արդեն 1930թ.
նոյեմբերյան հեղափոխության տոնի առիթով
բացված ցուցահանդեսում այս թեմայով գործերը մեծամասնություն են կազմում: Ցուցադրված 410 գործերից 270 – ը, այսինքն՝ 66
տոկոսը նվիրված էին հեղափոխության և
սոցշինարարության թեմային [3]:
1931թ. նոյեմբերին կազմակերպվում է
ցուցահանդես («Հայաստանի կերպարվեստը
11 տարում»), որում ներկայացված 190 աշխատանքներից 136 – ը, այսինքն՝ 71,5 տոկոսը
նվիրված էին հեղափոխական և սոցշինարարության թեմաներին: Գ. Գյուրջյանը գոհունակությամբ է նշում, որ պեյզաժային գործերն
արդեն իջել էին մինչև վեց տոկոսի, 1924թ. 71
տոկոսի
համեմատությամբ,
իսկ
հեղափոխական թեմատիկայի գործերը աճել
էին 1 տոկոսից մինչև 71, 5 տոկոսի [3]:
Այյս ամենը պետք է պայմանավորել ոչ թե
այն համոզմունքի ընդհանրության հասնելով,
որ պեյզաժային գործերը «անկենդան» են,
այլ՝ արվեստում ծրագրված քաղաքականությամբ: Մյուս կարևոր ժանրը, որ զարգանում էր այս շրջանում դիմանկարային կամ
պորտրետների ժանրն էր, որում նույնպես
մեծ տեղ էր հատկացվում սոցշինարարական
թեմաներին: Այնտեղ լայն տեղ էր հատկաց-
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(1930) կտավները: Բարձրարժեք գործեր են
նրա ստեղծած Ռոմանոս Մելիքյանի (1928),
Ավետիք Իսահակայնի (1928) և պրոֆեսոր Հ.
Միրզա Ավագյանի (1932) դիմանկարները ևս:
Բացի հիշյալներից, խորհրդահայ նկարչության զարգացման գործում իրենց նշանակալի ավանդն ունեն Հ. Կոջոյանը, Վ.
Գայֆեճյանը, Վ. Ախիկյանը, Ա. Բաժբեուկ –
Մելիքյանը և բազում ուրիշներ:
Ամփոփելով շարադրվածը կարելի է հանգել հետևյալ եզրկացութուններին.
1. 1920թ. վերջերին և 30- ական թթ.
սկզբներին դեռևս պայքար էր ընթանում սոցռեալիզմի ստեղծագործակամ
մեթոդի համար, որը դժվարությամբ էր
արմատավորվում:
2. Նկարչության ոլորտում մասնավորապես պայքար էր գնում նկարչության
սոցիալիստական թեքում զարգացման
համար միայն, որը նշանակում էր
նկարել միայն սոցիալիստական շինարարությունն արտացոլող պատկերներ:
Հայ նկարիչների միջև գայություն ուներ
բուռն տարաձայնություն կապված այս
մեթոդի հետ և եթե ոմանք ցանկանում էին
միայն առաջնորդվել դրանով, շատերը
հակառակ կեցվածն էին ընդունում, որի
արդյունքում հիշյալ ժամանակահատվածում
ծնվեցին ոչ միայն սոցռեալիզմի մեթոդի, այլև
ազատ ստեղծագործ մտքի բարձրարժեք
նմուշներ:

«Նատյուրմորտ երկնագույն ֆոնի վրա» (1927),
«Արզնիի ծաղիկները» (1928), «Ծաղիկներ»
(1929) և այլն:
Դիմանկարային և բնանկարային ժանրերում իրեն նորովի է դրսևորում Եղիշե Թադևոսյանը, «որը հաստատեց լիրիզմը սովետահայ նկարչության մեջե [5]: Բնանկարային
ժանրի
տաղանդավոր
ստեղծագործություններ են՝ «Սանահինի վանքը» (1926),
«Տեսարան Հաղբատից» (1927), «Արարատը
Վաղարշապատից» (1930), «Լողը Ալգետկա
գետակում» (1930), իսկ դիմանկարային ժանրից ինքնատիպ են Շիրվանզադեի (1929) և
Հովհ. Թումանյանի (1933) դիմանկարները:
Իսկ նրա 1933 –ին արված «Ինքնանակարիե
մեջ «Մենք տեսնում ենք իր ստեղծագործական ուղուց չշեղված, սեփական սկզբունքներին ու համոզմունքներին հավատարիմ,
դիտողին ուշիմ հայացքով նայող արվեստագետի խոհուն կերպարը» [1]:
Սոցռեալիզմը դիմանկարչության ժանրում սկզբնավորող տաղանդավոր նկարիչներից է Ստեփան Աղաջանյանը: Նա նկարում
է «հին ու նոր մարդկանց
տիպական
կերպարներ», որոնցից են՝ «Գուլպա գործող
կինը» (1925), «Վասիլը» (1926), «Պիոներուհին», «Կոմերիտական աղջիկը» (1928) [5]:
Բնանկարչության ժանրում իրեն փայլուն
է դրսևորել Սեդրակ Առաքելյանը, որը «Բանաստեղծական տրամադրություններով տոգորված, հաճախ կենցաղային մանրամասներով համեմված բազմաթիվ բնանկարներում… վերստեղծել է հայրենի աշխարհի
համեստ, անպաճույճ գեղեցկությունը» [1]:
Այս շրջանի ստեղծագործություններից կարելի է առանձնացնել «Աշունը այգում» (1926),
«Մայրամուտ: Սևան» (1926), «Առավոտը Գոմաձորում» (1928) և մի քանի այլ գործեր:
Գաբրիել Գյուրջյանը սկզբնավորում է
ինդուստրիալ պեյզաժի ժանրը: Այդ ժանրի
ստեղծագործություններից կարելի է առանձնացնել
«Շիրակի
ջրանցքի
կառուցումըե¥1929), «Ձորագես: Աշխատանք թունելում»(1929), մեծադիր կտավները:
Նմանատիպ կտավներով է հանդես գալիս
նաև 1928թ. Հայաստան եկած Փանոս
Թերլեմեզյանը: Հիշարժան են՝ «Ալավերդու
մետաղաձուլման գործարանը» (1929), «Ղափանի պղնձաձուլարանը» (1929), «Ձորագէսը»
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հակասական միտումներով տարածաշրջանում և համաշխարհային տնտեսության մեջ: Ավելին, կան նաև
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ստեղծման առաջին փուլում աննշան տնտեսական արդյունքների առնչությամբ: Հոդվածի նպատակը
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է՝ հաշվի առնելով ներքին և արտաքին տնտեսական անվտանգության սպառնալիքները, ինչպես նաև
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Վճռորոշ բառեր՝ տարածաշրջանային ինտեգրում, Եվրասիական տնտեսական միություն, տնտեսական
անվտանգություն, մրցունակություն, տնտեսական անվտանգության ցուցիչ, տարածաշրջանային
կազմակերպություններ
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Abstract: The formation and development of the Eurasian Economic Union (EAEU) is accompanied by contradictory
tendencies in the region and in the world economy. Moreover, there are also contradictory opinions about the
expediency of creating and about the prospects for the development of this union. In particular, opponents from the
West are afraid to feel competition from a relatively new regional entity, and political leaders of many developed
countries are trying in every possible way to prevent these trends. On the other hand, “local” opponents mainly focus on
the fact that the EAEU makes countries sacrifice their sovereignty, and those who had positive expectations rush to
“justify” their disappointment with negative indicators of economic development in the EAEU countries or insignificant
the results of the first year of its creation. The purpose of this article is an impartial assessment of the current geoeconomic realities in the post-Soviet space, taking into account the threats to internal and external economic security, as
well as an attempt to foresee the contours of the development of regional integration and the role of the EAEU in the
world economy.
Keywords: regional integration, the Eurasian Economic Union, economic security, competitiveness, an indicator of
economic security, regional organizations

109

Становление и развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сопровождается противоречивыми тенценциями в регионе и в мировом
хозяйстве. Более того, противоречивы также
мнения о целесообразности создания и о перспективах развития данного союза. В частности,
оппоненты из Запада побаиваются ощущать конкуренцию со стороны сравнительно нового регионального образования, а политические лидеры многих развитых стран пытаются всячески
помешать указанным тенденциям. С другой стороны, “местные” оппоненты, в основном, акцентируют внимание на то, что ЕАЭС заставляет
странам пожертвовать своим суверенитетом, а
те, у кого и были положительные ожидания,
спешать “аргументировать” свое разочерование
отрицательными показателями экономического
развития в странах ЕАЭС или незначительными
результатами первого года его создания. Целью
настоящего исследования является беспристрастная оценка современных геоэкономических
реалий на постсоветском пространстве с учетом
угроз внутри- и внешнеэкономической безопасности, а также попытка предвидеть контуры
развития региональной интеграции и роль ЕАЭС
в мировой экономике [1].
Политэкономия перспектив развития.
Опыт развития стран последних десятилетий, а
также сложившиеся взаимоотношения между
государствами подсказывают, что на современном этапе существуют три возможных сценария
развития: интеграция, изоляция и конфронтация.
Именно интеграция позволила сократить проявления ксенофобии во всем мире и выработать
новые правила сосуществования и гармонизации
стратегических целей и интересов разных стран
во имя улучшения качества жизни и последовательного повышения благосостояния наций и
народов. И хотя ни у кого не вызывает сомнение
необходимость и выгодность интеграции, глобальные вызовы вынуждают страны выбирать
иные пути ввиду недальновидности дейтсвий
своих партнеров и соседей. Возникают ситуации, когда под угрозой оказываются не только
интересы отдельных государств, но и безопасность людей, в том числе безопасность в глобальном масшатбе. Именно с этой точки зрения
следует подходить к оценке неблагоприятных
тенденций на постсоветском пространстве. В
частности, существенно ухудшились отношения
России и ряда постсоветских стран с европейским сообществом, что привело к множеству
разногласий. Не соответствуют логике взаимовыгодной экономической интеграции также
события в Сирии и нестабильные отношения с
Турцией. Все это свидетельствует о том, что
необходимо принимать во внимание не только

экономические, но и политические интересы и
ярко выраженные амбиции политической элиты
государств, которые готовы пожертвовать благосостоянием своих народов. Более того, учет интересов отдельных групп и погоня за приумножением «частного благосостояния» приводят к
крайним мерам и проявлениям терроризма, гибели мирного населения и прочим вооруженным
конфликтам. Все это свидетельствует о важности анализа экономических и политических аспектов тенденций в глобальной экономике, в
регионах и в постсоветских странах.
Тенденции и противовесы. Характерной
особенностью развития многих постсоветских
стран является их относительная изоляция от
мирового рынка, от главных экономических процессов происходящих в мире. Чаще всего в этих
странах принято говорить о глобализации вообще, и о негативных воздействиях этого процесса
на процесс формирования национальных экономик в частности. Существует также другая крайность: точка зрения, а иногда – убеждение многих чиновников, что глобализация это абсолютно позитивный и необратимый процесс в мировом масштабе. Зачастую, многие из тех, кто придерживается того или иного мнения, забывают о
существовании других тенденций в мировой
экономике [2]. Мало говорится о регионализации, которая с каждым годом набирает скорость
и динамизм в разных странах мира. Она не
только является противодействующей тенденцией, но и, по мнению многих теоретиков, способствует реализации относительных и абсолютных преимуществ стран, входящих в различные
региональные блоки и обьединения
В сложившихся условиях регионализация,
являясь противовесом общей тенденции глобализации, позволяет многим странам обьединиться против попыток экономической и политической дестабилизации, а также для выявления и
эффективной реализации своих конкурентных
преимуществ. В частности, региональная экономическая интеграция основана на общности экономических интересов, однако без политического сотрудничества эти форматы (зона свободной
торговли, таможенный союз, общий рынок и
экономический союз) не достигнут своих целей,
а также совершенства. Если взглянуть на карту
мира, то именно региональные организации
сильно изменили ее со второй половины 20-го
века до начала 21-го века1.

1
https://www.google.am/ regional+blocks+map&tbm=
isch&tbo= u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjnybr9sPTAhWCEVAKHQ-yCa4QsAQIMQ&biw=1024&bih=547#q=
regional+blocks+map&tbm=isch&tbs=rimg:CadlMGx
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мир
ровой войны
ы. И хотя многим каажется, чтоо
страанам удаетсся избежатьь мирового конфликта,,
некоторые эксп
перты считают, что тр
ретья миро-вая война уже началась. Э
Это, в перву
ую очередь,,
начавшаяся поосле второй мировой – «холоднаяя
война», которрая длилассь десятил
летия и с
недавнего врем
мени возобновилась.
Рисунок 2. Каррта послевоовенной Европы (194519922)

Рисунок 1. Карта реегиональныхх организациий
м
мира

ш взгляд, пррошлое посстепенно теряет
На наш
свое значение как осн
нова для пррогнозироваания
будущего. Старые врааги сегодня выступаютт как
союзники, а вчерашн
ние партнерры инициирруют
санкции и становятсяя сторонами
и противоб
бановятся сторронами проотивоборствва. Глобалььная
пандемия и новый коороно-эконоомический кризис окончаательно изменили стары
ый экономи
ический порядоок и некоторые закон
номерности развития. Новвый междуународный экономичесский
порядок предлагает
п
н
новые
услоовия сотруд
дничества, при
инимая за основу идеею сокращеения
непредсказзуемости в будущем, одновремеенно,
по мере воозможности,, стараясь поднимать политическую и экономи
ическую сттабильностьь во
всем мире2.
Среди примеров регионализа
р
ации в течен
ниие
последних пяти десяттилетий наиболее извесстны
Североамерриканская зона свобоодной торгоовли
(NAFTA), Европейсккое Эконом
мическое Сообщество (EE
EC) и Евроопейская Асссоциация СвоС
бодной Торрговли (EFT
TA), которы
ые сегодня слились воеди
ино в рам
мках Европейского Сооюза
(EC), особеенно после замены нац
циональныхх валют единой
й валютой – евро. Из развивающи
ихся
стран наи
иболее извеестны Ассооциация Сттран
Юго-Востоочной Азии
и (ASEAN
N), Ассоциаация
Свободной
й Торговлли Латинсской Амеррики
(LAFTA), три
т аналогических альяянса в Афри
ике и
другие. Безз сомнения, новым при
имером реги
ионализации яввляется ЕАЭ
ЭС.
Соврем
менная карт
та конфрон
нтаций и войн.
Очевидно, что больши
инство региональных грруппировок было
б
создан
но после втторой мироовой
войны. Таккже очевидн
но, что в боольшинстве случаев они имеют
и
ту жее цель – ми
ирное сосущ
ществование, гармонизаци
ия экономич
ческих и политических интересов
экономическая
и
г
государств,
интеграцияя, а главноее – предотввращение ноовой
2

Об устан
новлении новвого мировогоо экономичесского
порядка заявил премьер-м
министр Великкобритании Гоордон
ировом эконом
мическом форруме и продоллжает
Браун на ми
активно обсуждаться вплотть до начала паандемии – в Давосе
ногие
в январе 2020г.. К этому выводу прихоодят также мн
руководители
и стран Запад
да, а также сттран с перехоодной
экономикой.

Во-вторых,, это инфоормационнаая война с
кон
нца двадцаттого века п
плавно перееходящая в
киб
бер-информаационную. Томаш Гро
ог считает,,
что хотя больш
шинство люд
дей этого нее признают,,
война - уже на пороге. Ноо почему она начинает-ся, и можно ли
л ее останоовить? Созд
дав БРИКС
С
(эко
ономическоее объединен
ние Бразили
ии, России,,
Инд
дии, Китая и ЮАР), В
Восток объяявил войнуу
доллару. Таким
м образом оон, в перву
ую очередь,,
объ
ъявил Амеррике эконоомическую войну. К
сож
жалению, у Америки н
нет шансов победить в
чисттой борьбее. Поэтому она вынуж
ждена былаа
превратить вой
йну экономи
ическую в во
ойну реаль-ную
ю. Самым серьезным
с
ш
шагом к ур
регулирова-нию
ю ситуации стало бы пробуждени
ие Европы,,
кото
орая послее навязанны
ых санкций тонет в
про
облемах [3]. В частностти, очевидно
о, что Евро-пе пора менятть концепци
ию безопасности, осо-бенно с учетом
м позиции Т
Турции (акти
ивного пре-тенд
дента на члленство ЕС) по отношен
нию к ИГ и
дру
угим террори
истическим организаци
иям3. «Здесьь
ужее просто никуда не ден
нешься» [4]. С другой
й
стор
роны, мноогие по прривычке ждут,
ж
чтоо
Мир
ровая «офи
ициально наачнётся», ко
огда боевыее
действия разверрнутся в Еввропе и буд
дут «полно-масштабными»». Но они, п
по мению аналитиков,
а
,
веду
утся по при
инципу «война везде, а центр её
нигде», — так происходи
ит всё в эпо
оху постмо-дерн
низма [5]. Люди
Л
ждут, что война эта должнаа
статть войной наций,
н
потоому что при
ивыкли счи-татьь народ дви
ижущей силлой истории
и. Но пост-мод
дернизм отм
менил категгории народ
да и нации,,
остаавив толькоо их рудимеенты, пусто
отные фор-3 Guardian
G
рассказал, как Турция преевратилась в
«поссобника террооризма»,https:///russian.rt.com//inotv/2015-11-25/G
Guardian-rasskaazal-kak-Turciyya-prevratilas
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мы — госуударства, кооторые вою
юют не друуг с
другом, а как бы «сам
ми с собой»»: сирийцы против сирийц
цев, йеменц
цы против йеменцев,
й
у
украинцы — прротив украин
нцев…
Как изввестно, в Пеервой и Втоорой войнахх основные сообытия разворачивались непосреедственно там,, где был главный
г
кон
нфликт инттересов, — заи
интересованные сторон
ны были неепосредственны
ыми субъекктами войны
ы. Сегодня полыхают Северная Аф
фрика и Ближний Воссток,
потому в качестве
к
«орружия», в каачестве средств
ведения воойны стало возможным
м использоовать
целые нарооды и стран
ны, не являяющиеся неепосредственны
ыми субъекктами посттмодернистсской
парадигмы
ы [5].
Конечн
но, можно соглашаться
с
я с аналитикками
или привод
дить обосноования или контр-аргум
менты в пользуу войны и мира.
м
Можн
но добавить,, что
терроризм во всех уголках
у
зем
много шара это
тоже необ
бьявленная война, им
менно мироовая.
Классифиц
цировать ми
ировые вой
йны можноо по
разным прризнакам и хронологгии. Однакоо, в
одном мы определенн
но уверены: третья мировая
война начаалась и онаа приобрелаа форму воойны
цивилизаци
ий4. И если это так, то что какие меры
м
нам следуеет предпринимать? Каккова роль ЕА
АЭС
и в частноссти, какова роль
р
России
и?
Таблица 1. Показателль ВВП на дуушу населенния в
транах до всступления в ЕАЭС
ст
Страна
Республикка
Арменияя
Республикка
Беларусьь
Республикка
Казахстан
н
Республикка
Кыргызстаан
Российскаая
Федераци
ия

2012
7 3988,5

2013
7 7355,5

20144
8 077,,5

17 210,4

17 650,7

18 1844,9

21 891,7

23 213,9

24 2044,7

2 9211,4

3 2233,9

3 322,,5

24 063,4

25 032,9

25 6355,9

Несмоттря на рост показателяя ВВП на душу
д
населения в странах до вступлления в соостав
ЕАЭС, мы склонны ожидать боллее динамич
чный
рост данноого показатееля в резулльтате эконоомической ин
нтеграции в обозримоом будущем
м, в
частности в ближайши
ие пять-шестть лет.
Следую
ющие показзатели свид
детельствую
ют о
развитии экономики Армении до и после
вступленияя в ЕАЭС. В 2012г. рост эконоомической акттивности сосставил 7,2%
%, в 2013 гооду 3,5%, в 20014 году - 4,1%,
4
в 20115 году - 3%
%, в
2016 году - 0,7%, в 2017 году - 7,77%, в 2018 году
г
- 5,8%, в 20019 году - 7,,8%.
4

http://www.eeurasiancommisssion.org/ru/actt/integr_i_
makroec/dep__makroec_pol/m
monitoring/Pagees/default.aspx

Показатели экономи
ической активности
2012

2013

2014

2015

2016

2017
7

2019

7
7.8

7.7

7.2

2018

5.8
3 4.1 3
3.5
0
0.7

Рисунок 3.
3 Показателли экономичческой
активноссти Армениии в 2012-20
019 гг.
п нашему убеждению
ю, являетсяя
Все это, по
резу
ультатом нее только пооложительных внутри-экон
номическихх тенденций
й, но и внеш
шних факто-ров, среди кооторых осообо следуетт отметитьь
член
нство и пред
дседательсттво Армении
и в ЕАЭС.
Став правоопреемницей
й бывшего Советскогоо
Сою
юза, Россияя фактическки возложи
ила на себяя
отвеетственностть за буд
дущее посттсоветскогоо
про
остранства, обеспечени
ие стран СН
НГ полити-ческкой и эконоомической п
поддержкой
й. Благодаряя
своеему потенци
иалу и автооритету, онаа стала кон-соли
идирующей
й силой для большинсттва бывшихх
сою
юзных респуублик, акти
ивно проти
иводействуяя
поп
пыткам внуттри и извне расколоть СодружестС
во. В сложнейших услови
иях Россия не раз ста-новилась гаран
нтом стабиллизации обсстановки наа
посттсоветском пространсстве. Она выступаетт
ини
ициатором совершенств
с
вования мод
дели СНГ с
кон
нечной целью созданияя оптимальн
ной военно-пол
литической и экономичческой систтемы, кото-рая должна об
беспечить ээффективно
ое развитиее
ждого из ее участниковв. Политическая значи-каж
моссть России подкреплена ее экон
номическим
м
потенциалом, что особен
нно важно в условияхх
глоб
бализации [6].
[
Становлен
ние ЕАЭС и
или перспек
ктивы реа-лиза
ации новогго “Плана М
Маршала”. После рас-пада админисстративно-ккомандного хозяйстваа
веду
ущие стран
ны мира п
приступили к новомуу
этап
пу распредееления сферр и территтоий своегоо
возд
действия. Что
Ч
касаетсся государсттв которыее
обрели независсимость, тоо они попол
лнили ряди
и
член
нов как глоб
бальных, таак и многих
х региональ-ных
х организаци
ий. Членствво в упомяну
утых струк-тураах позволилло им интеггрироваться в мировую
ю
экон
номику и сообща
с
лоб
бировать об
бщие инте-ресы
ы и достигн
нуть резолю
юций спосо
обствующихх
их развитию.
р
В
Вместе
с тем
м следует зааметить, чтоо
новый междун
народный эккономически
ий порядокк
фор
рмируется в соответсти
ии с общим
ми требова-нияями как разввивающихсяя, так и новвых незави-сим
мых госудаарств. Возн
никает необ
бходимостьь
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прогнозировать тенденции становления нового
международного экономического строя и перспективы сообразовывания задач государственного протекционизма и стратегических альянсов
в процессе становления нового экономического
порядка. Несмотря на это, в стратегических проектах развития многих национальных хозяйств
до сих пор не выявлена конкретная цель страны
с ориентацией на полюсы развития глобальной
экономики. Более того, в макроэкономических
программах не предусмотрены в полной мере
современные вызовы, стержневые направления
развития с их ощутимым влиянием на местные
рынки. Из-за указанной неопределенности, в
начале – в период провозглашения политической
независимости многие постсоветские государства имели проблемы в выборе генерального
внешнеэконоического вектора развития между
членством во Всемирной Торговой Организации
и Едином Таможенном Союзе СНГ, а ныне –
ЕАЭС.
Характерно, что после второй мировой войны до начала 90-х в двухполюсном политическом мире не было особо крупных потрясений и
сдвигов. Но после краха социалистической системы было положено начало не только ориентаций (которые, в принципе, начались в 1980-ых
годах в Восточной Европе), но и формированию
многополюсного мира, которое продолжается до
настоящего времени. Такие внутриэкономические задачи, как инфляция, безработица, социальная напряженность, которые исходят из неудовлетворительного уровня прогресса ожидаемым
результатам, вместе с сокращением объемов
внутреннего рынка, спадом темпов торговли,
отрицательными последствиями неплатежаспособности, негативно влияют также на внутриполитические и внешнеэкономические отношения.
Как показывает опыт постсоветских стран, указанные проблемы невозможно решить изолированно друг от друга: нужны общие усилия в
рамках нового формата региональной интеграции, в частности, в рамках ЕАЭС.
В создавшихся условиях растет роль ЕАЭС,
особенно в политическом диалоге ,,Восток-Запад’’, что превращается в экономический диалог
и сотрудничество для получения нового качества
и использования его для установления и развития взаимовыгодных связей. И хотя связи между
развитыми и развивающимися странами в ближайшем будущем не потерпят серезных изменений, однако можно ожидать сравнительно быстрые темпы экономического роста одних стран по
сравнению с другими, имея в виду их конкурентные приемущества, участие в стратегических
альянсах и эффективную экономическую политику. С использованием национальных конку-

рентных приемуществ отправка большей части
товаров будет концентрироваться в тех странах,
где имеются наиболее эффективные производства с использованием недорогой и качественной
рабочей силы, сырья, новых технологий, инноваций, новых способов организации производства и других важных факторов.
Мы склонны к мнению, что ЕАЭС создан и
развивается по логике вызовов мировой экономики и политики. В этом смысле “планка” не
может быть ниже современных требований.
Следовательно, ученые, эксперты, представители всех государственных структур и общественных организаций должны обьединенить интелектуальные возможности и усилия для выработки
и реализации новой стратегии и “дорожной карты” подобно “Плана Маршала” на постсовестком пространстве. Только координация усилий,
эффективное использование человеческих, природных, финансовых и технологических ресурсов позволит создать новый центр силы в мировой экономике и путем развития свободной и
справедливой конкуренции достигнуть высшего
уровня обеспечения внешнеэкономической безопасности, а также нового качества жизни в постсоветских странах.
В целом, сущность внешнеэкономической
безопасности региона состоит в возможности и
способности его экономики поэтапно улучшать
качество жизни населения на уровне общепринятых стандартов, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и неистощимом использовании природных факторов, обеспечивать
социально-экономическую и общественно-политическую стабильность региона. Существуют
ряд политических фаторов, препятствующих
внешнеэкономическим связаям Армении, как на
региональном уровне, так и вне его. Решение
этих проблем больше всего благоприятствовало
бы развитию внешнеторговых операций Армении. Для этого нужны двусторонные и многосторонные меры на межправительственном
уровне для разрешения конфликтов и установления политических и экономических связей.
Это включает как межправительственные соглашения о сотрудничестве, так и эффективное
использование принципов и методов экономической дипломатии.
Эффективность экономических реформ второго поколения, осуществляемых в Республике
Армения, на наш взгляд, сильно коррелирует с
умением адекватно реагировать на внутренние и
внешние вызовы. Если влияние внутренних
проблем может быть, в основном, оценено с
использованием индикаторов области экономических угроз, то внешние проблемы, в дополне-
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ние к приоритетам нейтрализации внешнеэкономических угроз, требуют четкого направления
и программы экономической дипломатии.
Очевидно, что значение, формы и способы
экономической дипломатии варьируются от
страны к стране в зависимости от уровня экономического развития [7]. В то же время почти
каждое государтсво в современном мире уделяет
пристальное внимание роли экономических интересов в политических процессах, тенденциям в
системе международных экономических отношений, а также переосмыслению новой роли
государства в регулировании внешнеэкономических отношений. Поэтому необходимо разработать как прикладные, так и теоретические методы и подходы для использования в экономической дипломатии и объяснить возможные изменения в отношении сдвигов в соответствующих направлениях. Между тем, важно также
выделить вопросы эффективности участия экономических агентов, обеспечение благоприятных условий и использования методов для решения проблем в международных экономических
отношениях.
Особое значение имеет разработка концепции экономической дипломатии на современном
этапе экономической глобализации, когда поразному оценивается влияние последней на национальную экономику, заставляя политиков
находить необходимые пути стабилизации ситуации. Как государственные чиновники, так и
национальная экономическая элита должны ставить более конкретные цели и задачи перед дипломатическим корпусом, созданным с момента
независимости Армении, тем самым способствовать экономическому развитию и подготовке
соответствующих компетентных специалистов
для указанных учреждений.
Стоит отметить, что динамичное развитие
мировой экономики непосредственно влияет на
формы, методы, инструменты и принципы экономической дипломатии, одновременно усиливая круг влияния и вовлекая других игроков в
дипломатию. В настоящее время наиболее важными представителями экономической дипломатии являются не только государства и международные организации, но и региональные экономические и финансовые организации, специализированные учреждения, частные компании и
неправительственные организации (торговые палаты и предпринимательские союзы), физические лица и юридических лица и т. д., число
которых постоянно растет. В настоящее время
существенно изменились не только разработанные инструменты и политика, но и современные
методы, используемые в экономической дипломатии. Чаще всего они используются в ходе

двусторонних и многосторонних переговоров
[8]. Вышеупомянутые инструменты и методы
были особенно использованы Республикой Армения в период, предшествовавший вступлению
Армении во Всемирную торговую организацию
(ВТО), когда вопросы соответствия экономической и государственной системы требованиям
ВТО и перспективы взаимовыгодной торговли и
сотрудничества с другими странами-членами
ВТО обсуждались в двустороннем и многостороннем форматах. Стоит отметить, что с 2003
года, после вступления в ВТО, число существующих проблем в отношении экономической
дипломатии постоянно растет. Помимо международных финансовых и экономических организаций, Армения в настоящее время вынуждена
также уточнять основные направления внешнеэкономического сотрудничества с региональными экономическими и политическими структурами. Самая сложная ситуация возникла в последние годы в рамках экономического сотрудничества с Евразийским Союзом и с Таможенным союзом, потом и в связи с членством в
ЕАЭС, в основном с учетом существующих условий взаимоисключающих положений последних. В этом случае возможность эффективного
выбора с использованием экономической дипломатии Армении может быть ограничена без
участия третьей стороны или согласования и
сближения вышеупомянутых положений, тарифов и принципов между ЕАЭС и ЕС. Одна из
двусмысленностей этой политико-экономической группы заключается в том, что страны,
стоящие перед выбором между ЕАЭС и ЕС
(Армения, Украина, Киргизия, Молдова, Казахстан и Россия) являются членами ВТО, что в
принципе дает дополнительную возможность
применять международные стандарты и принципы. Как правило, половина стран постсоветского
союза являются членами ВТО, что в принципе
может способствовать применению любого
формата экономической интеграции с одними и
теми же международными стандартами в регионе. Именно с точки зрения экономической дипломатии и комплиментарной региональной интеграции следует оценить достижение Армении
в подписании договора в ноябре 2017 года Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС (СПС)5.
Что касается двусторонних и многосторонних процедур и принципов, они разрабатываются и применяются ООН, ВБ, МВФ, ВТО и
5

EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership
Agreement (CEPA), https://eeas.europa.eu/delegations/armenia/
37967/eu-armenia-comprehensive-and-enhanced-partnershipagreement-cepa_en
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другими международными учреждениями. Более
того, они обогащаются благодаря прямому влиянию новых тенденций и событий, наблюдаемых
в мировой экономике. В этой связи возрастает
роль ВТО вместе с основными соглашениями,
которые обязательны для ратификации странами-членами, а также принципы и механизмы
защиты, применяемые в правилах международной торговли6. До создания ВТО такие меры
применялись в рамках Генерального соглашения
по тарифам и торговле (ГАТТ), которое в основном играло важную роль как в формировании
режима международной торговли, так и в разъяснении роли основных участников. Была создана эффективная организационная структура,
организационные компоненты, принципы и условия участия вместе с совершенствованием механизма урегулирования споров. Успешные решения этих проблем вытекают из многосторонних переговоров о новом раунде ГАТТ (раунд
развития Доха). На этом этапе, в частности,
были выяснены условия и процедуры членства в
ВТО. Что касается членства Армении в ВТО, то
цель и вопросы этого процесса были подробно
обсуждены в ходе переговоров через специальную рабочую группу на основе двусторонних и
многосторонних консультаций по каналам экономической дипломатии, которые, в свою очередь, определили основные результаты, которые
были достигнуты на последовательных этапах
переговоров. Рост роли экономической дипломатии, на наш взгляд, в основном связан с вызовами экономической глобализации и регионализации и новыми возникающими условиями и
возможностями для национальных экономик,
что, в свою очередь, требует реального стратегического партнерства между государством и
бизнесом7. Между тем, цели и задачи глобальных изменяющихся режимов требуют новых
подходов к управлению процессами и концепциями, которые опираются на эти подходы. Во
всем этом народная дипломатия играет важнейшую роль, поскольку неофициальная и дружественная окружающая среда позволяет сосредоточиться на сравнении интересов разных наций
и получать выгоду от перспектив эффективного
использования конкурентных преимуществ. Как
показывает практикаа, народная дипломатия, в
свою очередь, может быть более эффективной,
когда она осуществляется конкретными и целевыми группами благодаря жизненно важному
участию известных представителей малого и

среднего бизнеса, ученых, художников и представителей других секторов.
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Մենեջմենթի հայկական մոդելի առանձնահատկությունները
Սիմոնյան Ա.Ս.
Ռուս-Հայկական Համալսարան, Բիզնեսի և տնտեսագիտության ինստիտուտ
(Երևան, Հայաստան)
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Ամփոփում: Տվյալ գիտական աշխատանքում դիտարկվել է մենեջմենթի հայկական մոդելի էությունը, նրա
առավելություններն ու թերությունները, զարգացման տարբեր պատմական նախադրյալները, ինչպես նաև
առաջարկություններ են տրվել կառավարման տվյալ մոդելի վերաբերյալ։
Վճռորոշ բառեր՝ հայկական մոդել, մենեջմենթ, որոշում
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Abstract: In this scientific work was considered the essence and of Armenian Management Model, Its advantages and
drawbacks, different historical prerequisites of development, also made recommendations regarding the efficiency
increase of the model
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Введение
Для создания и развития менеджмента в определенной стране необходимо изучение культурных и исторических особенностей данной
страны. Модель, которая является успешной для
определенной ситуации, часто оказывается провальной для другой. Институциональные особенности в Армении создают серьезные преграды для реализации передовых западных моделей
в стране. Крайне важна развитие собственной
модели, основанная на национальных особенностях.
Материал и Методы
Материалом для данной работы послужили
различные статьи, такие как научная работа
Джона Коммона относительно науки управления, электронные ресурсы и статистические данные. В процессе исследования проблемы использовались методы логического и сравнительного
анализа.
Обсуждение
Для изучения армянской модели менеджментf необходимо изучить способ мышления народа, рассмотреть институты армянской действительности, способствовавшие сплочению или
наоборот дивергенции армянского народа, рассмотреть какие из этих институтов действитель-

ны на сегодняшний день и какие могут появиться в скором будущем, выявить взаимосвязи
данных институтов с современным экономическим положением РА. На основе данного анализа
необходимо выработать модель менеджмента,
которая создаст необходимые предпосылки для
процветания и развития армянского народа.
Армяне являются одним из древнейших народов на Земле, с богатейшей истории и традициями. Многие ученые считают, что цивилизация возникла именно на Армянском нагорье,
аргументируя это находками, подтверждающие
человеческую деятельность на данной территории времен верхнего палеолита (50 тысяч лет
назад) [1, с. 20]. В месте тем существует
множество теории происхождения самого
армянского народа, однако, в независимости от
того появились ли армяне вследствие слияния
фригийского элемента (носителя индоевропейского языка) с автохтонным населением
Армянского нагорья, термин «Армения»
впервые был упомянут в 6 веке до н.э. [2].
Исходя из данного факта, древность нашего
народа неоспорима и должна быть изучена, а
практические знания относительно истории
должны быть отражены в национальной модели
менеджмента.
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Крайне интересным является легенда происхождения армянского народа, изложенная Мовсесом Хоренаци в книге «История Армении» [3,
с. 40], в которой праотец Айк вместе со своими
братьями поднял восстание против тирана Бэла,
царя Вавилона. После того, как Айк пронзил
стрелой глаз Бэла, он основал поселение на
северо-западе от Вавилона, которое в итоге стало Армянским Царством. Интересным является
то, что восхваляя поступок Айка, армяне одновременно восхваляют и идею восстания против
власти, отделение от общего и, в конечном итоге, индивидуализацию. Очень схожая ситуация и
в эпосе Давид Сасунский, когда Давид в одиночку разбивает армию Мсра Мелика [4, с. 40].
Безусловно, нельзя делать крупных выводов
исходя из легенд и эпосов, но проблема
коллективности и отсутствие общей цели
оказывали пагубный эффект на армянскую
государственность всю историю существования
Армении.
Армянская история полна героев и славных
сражений, благодаря которым армяне сохранили
свое существование и отстояли свои религиозные взгляды. Одним их наиболее ярких сражений является Аварайская битва 451 года, 26 мая
или 2 июня [5]. Информация о данном сражении
до нас дошла из работ Великих Егише и Хазара
Парпеци, которые несомненно передали нам
версию церкви и Дома Мамиконянов, возвеличив Вардана и обесчестив Васака Сюнеци. Егише с несправедливой ненавистью описывает
княза Сюника, возможно и нарочно скрыв факт,
что его дети были взяты в плен. Вардан
Мамиконян после своей смерти был причислен к
святым, а Васак - проклят и покрыт позором. На
самом деле Васак, будучи самоотверженным и
очень умным человеком, вместо того, чтоб
поставить страну под риск полного уничтожения
во имя религии, пошел по пути становления
независимости страны, что было его заветной
мечтой.
«Предательство» Васака ярко подчеркивает
насколько высока было влияние знати и церкви в
Древней Армении. Их автономия и военная
мощь, причинили гораздо больше вреда, чем
пользы, ибо инициировали конфликты внутри
самой страны, чем позже пользовались внешние
враги. После 1 разделения Армении в 387 году
[6], армянские нахарары часто объединялись
либо на Западе с Византией, либо на Юге с
Ираном, и выступали против Армении.
Как мы видим, отсутствие государственного
самосознания, эмиграция, отсутствие сплоченности послужили главными факторами в ослаблении высокоразвитой древней нации.

Великий армянский военный и политический
деятель, философ - Гарегин Нжде, понимая многовековое отсутствие у армянского народа духа
коллективности, призвал всех армян мира сосредоточить усилия на достижении общей цели –
объединении армян на их исторической территории, основав идеологию Цехакронизма [7, с. 17].
Согласно данной идеологии, человек не может
полноценно существовать без своей нации,
которая является для него наивысшей ценностью.
Гарегин Нжде в идеологии цехакронизма
определил два основных принципа, без принятия
которых невозможно объединение армян и
создание сильного армянского государства:
1. «В наших несчастиях виноваты прежде
всего мы»
2. «Силу, которая нам нужна, мы должны
искать прежде в нас самих.
Признание факта, что только мы можем
помочь себе в создании сильного государства, а
помощь «союзников» - губительная ошибка,
которую мы допускаем из века в век является
первым важным шагом для достижения организованности и единства.
Идеология цехакронизма разделила армянский народ на 3 категории: «человек рода», «народ» и «отребье» [8, с. 26]. «Человек рода» и
«отребье» являются двумя противоположными
образами армянина, дуйствующими на собственное блага или на благо других людей. Согласно
Нжде «народ» является лишь объектом управления «человека рода» или «отребья» Если «народом» управляет «отребье», то происходит разложение общества и уничтожение ценностей, а
при управлении «человека рода» - процветание и
всеобщее развитие.
Безусловно, одним из базовых ценностей
согласно классификации Милтона Рокича, для
армян является семья. Для достижении этой базовой ценности, необходимыми являются самореализация и материальный достаток, поэтому
трудолюбие и работоспособность свойственны
армянскому народу. Крайне странным, является
то, что армяне, будучи патриархальным традиционным народом, ценящим семейные ценности,
рассеяны по всему. Идеология цехакронизма
отвечает на этот вопрос, аргументируя тем, что
армянами управляло «отребье», а сам «народ»
ставил собственные цели и безопасность выше
безопасности других армян, в результате чего
«народ» был вынужден покинуть собственные
земли, этот процесс продолжается и на сегодняшний день.
Известный ученый – экономист Дуглас Сесил Норт, в своих работах посвященных институциональной экономики, утверждает, что инс-
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титуты определяют правила игры рынка, а
организации являются участниками этого рынка,
если организации не могут максимизировать
прибыль, то институты должны подвергнуться
изменениям [9]. В армянской действительности
институты не всегда позволяют умному и
трудолюбивому человеку максимизировать свою
прибыль, однако процесс изменения институтов
не осуществляется, либо осуществляется слишком медленно, в результате чего люди вынуждены перейти в другую институциональную
среду.
Большой интерес представляет с собой
взгляд Джона Коммонса на конфликты, возникающие в капиталистическом обществе, в результате чего между различными участниками
рынка возникают несогласия, противоречия и
несправедливое распределение доходов, а государство выступает в роли «арбитра», которые
должно регулировать конфликты наиболее благоприятным способом [10]. В результате конфликтов и их разрешений государством происходит прогресс общества, из которых она переходит из одной фаза капитализма в другую, более
справедливую. Однако, исходя из исторического
анализа представленного выше, армянский народ фундаментально негативно относится к
государственному вмешательство, в результате
чего об разрешении конфликта не может идти и
речи, ибо нет доверия к государству даже на
подсознательном уровне, а государство в свою
очередь, не разрешая конфликты – не развивается.
эмигрирование
в среду для
максимизации прибыли

коррумпированное
государство

отсутствие
развития
государства

трудоспособность
и культ семьи

максимизации
прибыли

возникновение
подсознательного
конфликта

отсутствие
разрешения
конфликта
Рисунок 1. Взаимосвязь ценностей армянского народа
и эмиграцией1
1

Исходя из научных теорий Коммонса и Норта, армянских ценностей и способа мышления,
основанного на многовековой истории, в армянской действительности происходит замкнутый
круг развития и недоверия. Преодолев данную
взаимосвязь факторов, возможно только коллективными усилиями и соответствующими моделями управления.
В истории имеются множество примеров
«цивилизационного прорыва», но один пример
является наиболее подходящим для сравнения с
армянской действительностью. Государство Израиль, образованное в 1948 году, не существовало много сотен лет [11]. Евреи, подобно армянам, были рассыпаны по всему миру, однако на
сегодняшний день население Израиля продолжает расти, возвращая на свою историческую
Родину евреев со всего света. Образ мышления
еврейского и армянского народов во многом
совпадает: оба народа являются представителями древних цивилизаций, оба народа подарили
множество выдающихся ученых и общественных деятелей и, наконец, оба народа являются
носителями индивидуалистического мышления,
а самое главное – оба народа подвергались гонениям и пережили геноцид. Однако, на сегодняшний день руководство Израиля создает благоприятные условия работы для работы «индивидуалистов», вследствие чего Израиль процветает, что нельзя сказать об Армении
Крайне интересным являются данные сайта
hofstede-insights относительно оценки культурных характеристик Израиля. Согласно исследованию, индекс дистанция власти в Израиле,
крайне низок – 13 балов. Власть децентрализована, менеджер полагается на опыт и компетентность своих рабочих, в организациях царит
неформальная атмосфера, а культура данной
нации нацелена непосредственно на достижение
результата. Индекс избежание неопределенности
в Израиле составляет 81 балов, что говорит об
эмоциональной привязанности к правилам и
порядку. Евреям присущ упорный труд и занятость, часто они руководствуются принципом
«время деньги» Индексы маскулинизма и индивидуализма занимают промежуточные значения
и равны 47 и 54 балам соответственно. В Израиле ценятся, как и мужские ценности, такие как
достижение результата, так и женские - забота о
других. Для израильтян крайне важна самореализация, но при этом не мало важным считается
и помощь соотечественникам. Наконец, израильтяне – народ с краткосрочной ориентацией, индекс равен 31 балу. Они несклонны сберегать
деньги и глубоко почитают традиции [12].

Составлено автором
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Проблемы и механизмы содействия развитию МСП в РА
Багдасарян Л. Л.
к.э.н., АГЭУ, Факултет регулирования экономики и международных экономических отношений,
кафедра экономической теории (Ереван, Армения)
baghdasaryan_lilit@bk.ru
Резюме: Малое и среднее предпринимательство играет особую роль и имеет важное значение для экономики
любой страны. В условиях современной рыночной экономики малое и среднее предпринимательство считается
одним из важнейших компонентов экономической системы и является важным стимулом экономического роста
страны, формирования ВВП, создания рабочих мест, гармоничного территориального развития и других
важных показателей. Для любой страны развитие МСП продолжает оставаться одной из сверхцелей.
Правительство РА считает сферу МСП одним из приоритетных направлений экономического развития страны
и постоянно предпринимает меры, направленные на государственную поддержку и развитие отрасли. Целью
политики развития МСП является повышение роли сферы МСП в экономическом, социальном и политическом
развитии Республики Армения и полное использование потенциала сферы.
В статье рассмотрены особенности развития МСП в Армении и предпосылки развития данной сферы.
Ключевые слова: развитие малого и среднего предпринимательства, экономический рост, гармоничное
территориальное развитие, благосостояние

Problems and Mechanisms for Contributing to SME Development in the RA
Baghdasaryan L. L.
PhD, Faculty of Regulation of Economy and International Economic Relations,
Chaire of theory of economics (Yerevan, Armenia)
baghdasaryan_lilit@bk.ru
Abstract: Small and Medium Enterprises (SME) play a special role and are important for the economy of any country.
Under the conditions of the modern market economy, Small and Medium Enterprises are considered as one of the most
important components of the economic system and are an important incentive for the country's economic growth, as
well as for GDP formation, jobs creation, harmonious territorial development and other important indicators. For any
country, the development of SME continues to be one of the super goals. The RA Government considers the sphere of
SME as one of the priority directions of the country's economic development and is constantly taking measures aimed at
the state support and the development of the branch. The goal of the SME development policy is the increase of the role
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of the potential of the sphere.
In the article, we have examined the features of the development of SME in Armenia and the prerequisites for the
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ՓՄՁ ոլորտն իր առանձնահատկություններով և զարգացմամբ ընձեռած հնարավորություններով նշանակալի ազդեցություն ունի
երկրի տնտեսական զարգացման վրա՝ ապահովելով զգալի սոցիալ-տնտեսական արդյունք
և տարածքային համաչափ զարգացում: ՀՀ-ում
կայուն տնտեսական աճի ապահովման քա-

ղաքականության համատեքստում ՓՄՁ զարգացումը կոչված է ապահովելու երկրի տնտեսական աճի կայունությունը՝ տնտեսությանը
հաղորդելով նորարական ուղղվածություն և
ճկունություն:
ՓՄՁ-ների զարգացումը ՀՀ-ում կարևոր
նշանակությոոն ունի. այն միանգամից լուծում
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է ռազմավարական նշանակության մի շարք
խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ աղքատության և
գործազրկության կրճատումը, բյուջեի հավաքագրվող եկամուտների դիվերսիֆիկացիա,
գնողունակ խավի ձևավորում և այլն:
ՀՀ-ում ՓՄՁ-ների զարգացման համար
առկա են ներքին և արտաքին մի շարք խոչընդոտներ: Ներքին խոչընդոտներն են` հարկային, մաքսային, ֆինանսների հասանելիության, իրավական համակարգի թափանցիկության և մի շարք այլ խնդիրներ: Արտաքին
խոչընդոտներն են` հարևան երկու պետությունների փակ սահմանը, աշխարհագրական
դիրքը, դեպի ծով ելքի բացակայությունը, ինչպես նաև անկանխատեոսելի մի շարք
երևույթներ, որոնք կարող են լուրջ հետևանքներ թողնել երկրի տնտեսության, բիզնես
միջավայրի վրա՝ հատկապես ՓՄՁ ոլորտի:
Մաքսային ծառայությունների հետ կապված խնդիրներ: Ներմուծողների կողմից բարձրաձայնվող կարևորագույն խնդիրներից մեկը
նախապես սահմանաված հսկիչ գների կիրառման ընթացակարգն է: Վերջիներս զգալի
բարձր են վաճառքի գներից և խնդիրներ են
առաջացնում տնտեսվարողների համար:
Մաքսային ծառայության ներկայացուցիչները
նման քաղաքականությունը բացատրում են
տարբեր տնտեսվարողների կողմից հաշիվ
ապրանքագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու հետ, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է
անարդար մրցակցության [1]:
Մաքսային կարևոր հիմնախնդիրներից է
նաև՝
 Մաքսային ընթացակարգերի թափանցիկությունը
 Մաքսային ձգձգումները
 Երկակի նշանակություն ունեցող ապրանքների խնդիրը
 Բարձ մաքսատուրքերը
 Պահանջվող մեծ թվով հավաստագրեր և
լաբորատոր թեստեր
Նշված խնդիրների լուծման համար կարևորվում է էլեկտրոնային զարգացած համակարգի ներդրումը և արհեստական ինտելեկտի միջոցով ապրանքների տեսակավորման
խնդիրի լուծումը:
Հարկային ոլորտի հետ կապված խնդիրներ: Համաձայն 2018-2019թթ Համաշխարհային մրցունակության զեկույցի հարկային

դրույքաչափերրը, հարկային վարչարարությունը Հայաստանում բիզնեսի վարման գլխավոր խոչընդոտներն են՝ ֆինանսավորման հասանելիության հիմնախնդրից հետո (2018թ.
դասակարգում):
Համաձայն Եվրոպական բիզնես ասոցացիայի կատարած հետազոտության հարկային
ոլորտում առկա խնդիրներն են՝
 Հարկային
օրենսգրքի
երկակի
նշանակությունը
 Հարկային դրույքաչափերի բարձր շեմերը
 Բարձր
տուգանքներ
տեխնիկական
սխալների համար
 Էլեկտրոնային համակարգի թերությունները
 Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների շահաբաժնի հարկման տարբեր
դրույքաչափերը
 ԱԱՀ-ի
հարկատեսակի
սահմանին
հարկումը
 Առևտրի ոլորտի և մշակող արդյունաբերության շրջանառության հարկի տարբեր
դրույքաչափերը
 Ընդանուր և հատուկ հարկային համակարգում
գործող
ընկերությունների
հարկերի հաշվանցման անհնարինությունը
 Հատուկ
հարկային
դաշտում
գործող
դիմումները և վերջնաժամկետները

Իրավական
համակարգի
խնդիրներ:
Հետազոտության արդյունքում հարցվողների
մեծամասնությունը իրավական համակարգի
խնդիրներից է նշել դատական համակարգի
թերությունները, մասնավորապես՝ դատական
համակարգի թափանցիկությունը և ժամկետային խնդիրը: Մեծածախ և մանրածախ
առևտրով զբաղվող ընկերությունների օրենքով հստակ տարանջատված չլինելը մրցակցային խնդիրներ են առաջացնում ՓՄՁ սուբյեկտների համար: Խնդիրը ավելի ակնհայտ է
դառնում ներմուծում-սպառում շղթայի մեջ,
երբ խոշոր ձեռնարկությունները մեկ կազմակերպությունով կատարում են ներմուծում,
իսկ մեկ այլ գրանցած կազմակերպությունով
իրականացնում սպառումը մրցակիցների համար ստեղծվում է անհավասար պայմաններ,
և խոշոր ընկերությունների վաճառքի գինը
համեմատաբար ավելի ցածր է ստացվում:
Առևտրի ոլորտում մյուս խնդիրը փոքր և
միջին կազմակերպությունների համար մատակարարների կողմից խտրականությունն է,
երբ խոշորներին տրամադրում են զեղչ, հատուկ վճարներ և կազմակերպում են ապրան-
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քի ներկայացման համար տարբեր միջոցառումներ: Նշված դեպքերում խոշոր տնտեսվարողները համեմատ ՓՄՁ-ների ունենում են
ավելի ցածր վաճառքի գին և վերջնական
սպառողների համար ավելի գրավիչ պայմաններ:
Պետական գնումների հետ կապված տընտեսվարողները նշում են, որ հայտարարությունները տրվում են վերջնաժամկետից մի
քանի օր առաջ, մատակարարվող ապրանքի
չափանիշները երբեմն հստակ սահմանաված
չեն:
Խնդիրների լուծման համար ՏՄՊՊ հանձնաժողովը պետք է ավելի խիստ քայլեր ձեռնարկի նման արարքների համար և համակարգային փոփոխությունների շնորհիվ հասնել խնդրի արդյունավետ լուծմանը:
Ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիությունը: ՀՀ-ում ՓՄՁ զարգացման ամենակարևոր խնդիրներից է ֆինանսների հասանելիությունը, որը բազմիցս արտացոլվել է տարբեր հետազոտություններում: Համաձայն Համաշխարհային մրցունակության զեկույցի ֆինանսավորման հասանելիությունը համարվում է բիզնեսի վարման առաջին խոչընդոտը:
Համաձայն ԵՆԲ վարկավորման հետազոտության զեկույցի` փոքր ձեռնարկությունների 31,
իսկ միջին ձեռնարկությունների միայն 55
տոկոսն են օգտվում վարկերից [2]: Ակնհայտ
է, որ վարկ ունեցող և վարկային ռեսուրսների
համար դիմած ՓՄՁ-նների մասնաբաժինը
դեռևս իրական պատկերը չի արտացոլում
ՓՄՁ ոլորտում առկա ֆինանսական ռեսուրսների պահանջարկի վերաբերյալ, քանի որ մեծ
թվով ՓՄՁ-ներ խուսափում են դիմել վարկավորման համար: Չդիմելու պատճառերը բազմազան են, այդ թվում են վարկավորման բարդ
ընթացակարգը, բարձր տոկոսադրույքը, վարկի մարման ժամկետները գրավի առարկա
հանդիսացող գույքի ցածր գնահատվելը և
բարձր սպասարկաման վճարները:
ՓՄՁ սուբյեկտների իրազեկվածության,
կարողությունների և հմտությունների պակաս: ՓՄՁ-ներում ցածր իրազեկվածության
մակարդակը հանդիսանում է ոլորտի զարգացման խոչընդոտներից մեկը: Փորձագետները ցածր են գնահատել նաև արտահանման
ընթացակարգերի մասին ՓՄՁ-ների տեղեկացվածությունը: Օրինակ՝ Հայաստանը ար-

տոնությունների ընդհանրացված և համալրված GSP+ համակարգի շահառու է և 2018
թվականից ի վեր օգտվում է REX(գրանցված
արտահանողների համակարգ) համակարգից,
սակայն իրազեկվածության ցածր մակարդակից ելնելով GSP+ համակարգը դեռևս լիարժեք
չի գործում, իսկ REX համակարգը գրեթե չի
օգտագործվում:
Հայաստանում ՓՄՁ-ների զարգացման
քաղաքականությունը պետք է ուղղվի նշված
հիմնախնդիրների հաղթահարմանը և նպաստի ձեռնարկատիրության զարգացման համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը:
ՓՄՁ-ների գործունեության ընթացքում
ծագող խնդիրների լուծման նպատակով ՀՀ
կառավարությունը 2002թ. ստեղծել է Հայաստանի Փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման ազգային կենտրոն (ՓՄՁ ԶԱԿ) հիմնադրամը, որի կառավարման գլխավոր մարմինը ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության գլխավորած հոգաբարձուների խորհուրդն է: ՓՄՁ ԶԱԿ-ի
գործունեությունն իրականացվում է ՀՀ ամբողջ տարածքում գործող մարզային մասնաճյուղերի և ներկայացուցիչների լայն ցանցի
միջոցով: Առաքելությունն է տեղեկացնել,
ոգևորել և հզորացնել Հայաստանի ՓՄՁներին, որպեսզի նրանք ստեղծեն ինքնուրույն
ձեռնարկություններ, որոնք կնպաստեն ոչ
միայն անհատական տնտեսական կայունությանը, այլև ամբողջ երկրի տնտեսությանն
ընդհանրապես [3]:
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ն իր ծառայությունները մատուցում է մրցութային կարգով
ընտրված մասնագիտացված գործարար ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների միջոցով: Տրամադրվող ծառայությունները համաֆինասնավորվում են Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից:
Աղյուսակի միջոցով ներկայացնենք ՀՀ
ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից տրամադրված աջակցությունների քանակը ըստ տարիների:
Աջակցություն ստացած ՓՄՁ-ների 3.9%-ը
գործում է Երևան քաղաքում, 96.1%-ը՝ ՀՀ մարզերում, առավելապես հեռավոր և սահմանա
մերձ գյուղական և քաղաքային համայնքներում:
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Աղյուսակ 1. ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից տրամադրված աջակցությունների հաշվետվություն [4]
Աջակցության ուղություն

2014

2015

2016

2017

2018

Տեղեկատվական և խորհրդատվական
ՈՒսուցողական աջակցություն, այդ թվում
ոլորտային տեխնոլոգիական
դասընթացներ
Սկսնակ ձգործարարների
ձեռներեցության աջակցություն
Սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին
վարկային երաշխավորությունների
տրամադրում
Բիզնես միջազգայնացում այդ թվում
Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց
Ոլորտային աջակցության ծրագրեր/
դրամաշնորհներ
ԸՆդամենը

13064
500

11857
407

8417
126

10337
246

8010
314

536

403

152

464

313

235

176

18

81

64

154

259

193

348

229

181

67

11

12

49

14688

13194

8917

11487

8979

Աղյուսակ 2. ՓՄՁ ԶԱԿ-ի տրամադրած աջակցությունը ըստ մարզերի [5]
Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ

2016

2017

2018

357
780
1215
404
695
1572
1520
791
408
675
500

379
1126
902
410
1029
2328
1958
888
407
1057
1003

353
1144
737
520
602
2040
1106
615
622
640
600

Աղյուսակ 3. ՓՄՁ ԶԱԿ-ի 2019 թ. ինն ամիսների ընթացքում տրամադրած աջակցությունը ըստ
մարզերի [5]
Տրամադրված աջակցության ուղղություն
Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն
Ուսուցողական աջակցություն, այդ թվում՝ ոլորտային
տեխնոլոգիական դասընթացներ
Տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն
Սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային
երաշխավորությունների տրամադրում
ՓՄՁ միջազգայնացում, ներառյալ ՁԵՑ գործունեության
շրջանակներում, այդ թվում՝

2019թ. ինն ամիսների ընթացքում
տրամադրված
աջակցության քանակ
221
21
5311
48
154

ՁԵՑ հիմնապաշարում տեղադրված գործարար նկարագրեր

23

Կնքված համագործակցության պայմանագրեր

5

Մասնակցություն գործարար համագործակցության հաստատման
միջոցառումների

22

Ընդամենը

5715
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թվականի հունվար-սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿի կողմից սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման, սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության, ոլորտային աջակցության, գործարար տեղեկատվական, խորհրդատվական և ուսուցողական աջակցության ուղղություններով շուրջ 2000 սկսնակ և
գործող ՓՄՁ սուբյեկտների տրամադրվել է
5715 աջակցություն:
Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների 3.3%-ը գործում են Երևան քաղաքում, իսկ
96.7%-ը ՀՀ մարզերում` առավելապես հեռավոր և սահմանամերձ գյուղական և քաղաքային համայնքներում:
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից տրամադրված աջակցության մարզային բաշխվածքը
հետևյալն է. Արագածոտնի մարզում` 195,
Արարատի մարզում` 115, Արմավիրի մարզում` 85, Գեղարքունիքի մարզում` 117, Լոռու
մարզում` 297, Կոտայքի մարզում` 458, Շիրակի մարզում` 182, Սյունիքի մարզում` 114,
Վայոց Ձորի մարզում` 198, Տավուշի մարզում`
297, Երևան քաղաքում` 71 [6]:
ՓՄՁ-ներին աջակցող պետական մյուս
կառույցը «Հայաստանի զարգացման և ներդրումների» կորպորացիան է՝ [7], որի առաքելությունն է՝
 Խթանել համախառն ներքին արդյունքի աճը՝ ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում տնտեսվարող սուբյեկտների
վարկային պահանջարկը մասնակի բավարարելու միջոցով:
 Նպաստել վարկային ռիսկի հսկողության գործուն համակարգի ստեղծմանը:
«Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա» ունիվերսալ վարկային
կազմակերպություն ՓԲԸ նշանակալից մասնակիցներն են «Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ» հիմնադրամը (50.9%) և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը (49.9%): Վարկային կազմակերպությունը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝ վարկավորում, լիզինգի տրամադրում և երաշխիքների տրամադրում:
Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ ռեզիդենտ
առևտրային իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին 10-12 տոկոսադրույ-

քով անկանխիկ եղանակով: Ֆինանսավորման
հիմնական ոլորտներն են արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները և ծառայությունների մատուցումն ու սպասարկումը: Մարման ժամկետներն են՝ շրջանառու կապիտալի համալրում 3 տարի ժամանակահատվածով և կապիտալ ներդրումների իրականացում` 5 տարի: Վարկերը մարվում են վարկի մայր գումարի հավասարաչափ ամսական մարումների
միջոցով, կարող են տրամադրվել նաև արտոնյալ ժամկետ մինչև 12 ամիս, որի ժամանակ հաճախորդները վճարում են հաշվեգրվելիք տոկոսագումարների վճարը:
Ներկացնենք նաև թե որքան է կազմել 2018
թ. ՓՄՁ համախառն ավելացված արժեքը
ՀՆԱ-ի նկատմամբ ըստ ՏԳՏԴ առավել խոշոր
խմբերի:

Գծապատկեր 1. ՓՄՁ համախառն ավելացված
արժեքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ ըստ ՏԳՏԴ
առավել խոշոր խմբերի՞ 2018 թ. [8]
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության հրապարակած
տվյալների համաձայն գերփոքր ձեռնարկությունների մեծամասնությունը զբաղված են
մանրածախ և մեծածախ առևտրով, փոքր բիզնեսի կազմակերպությունների մեծամասնությունը գործունեություն են իրականացնում
էներգետիկայի ոլորտում, իսկ միջին ձեռնարկությունները՝ շինարարության ոլորտում:
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ՓՄՁ ոլորտի համար ստեղծվող և ներկա
բարենպաստ պայմանները
Հարկային օրենսգրքի բարեփոխումների
մեջ նախատեսվում է ստեղծել միկրոձեռնարկատիրության համակարգ: Միկրոձեռնարկությաւն է համարվում հարկային տարվա ընթացքում 24 մլն շրջանառությունը չգերազանցող ընկերությունները: Միկրոձեռնարկության
սուբյեկտ չի կարող համարվել Երևանի վարչական սահմաններում, ինչպես նաև Երևանի
վարչական տարածքից դուրս` առևտրի իրականացման վայրերում, առևտրի կենտրոններում և տոնավաճառներում առք ու վաճառքով
զբաղվող սուբյեկտները, բանկերը վարկային
կազմակրպությունները
ապահովագրական
ընկերությունները և մի շարք այլ կազմակերպություններ, ինչպես նաև ՀԴՄ կտրոնի երրորդ խախտումը կատարած սուբյեկտները
[9]:
Նշված փոփոխությունը դրական կազդի
փոքր արտադրական ձեռնարկությունների,
հյուրանոցային փոքր տնտեսությունների համար, ինչի հետևանքով նման ձեռնարկատերերը կտնօրինեն միջինում շրջանառության 35% ավել եկամուտ:
Հարկային օրենսգրքի մյուս փոփոխությունը՝ շահութահարկի դրույքաչափի սահմանումն է 18% նախկին 20% փոխարեն: Նման
փոփոխությունների շնորհիվ 115մլն-ից բարձր
շրջանառություն ունեցող ՓՄՁ-ները ուղղակի
կերպով կավելացնեն շահութաբերությունը 2
տոկոսային կետով: Մոդեքսի հրապարակաած
տվյալների համաձայն միջին ընկերությունների տարեկան շահութաբերությունը տատանվում է 6.68%-ից մինչև 27.02%, իսկ միջին շահութաբերությունը 12% [10] է: Եթե հաշվարկենք ՓՄՁ սուբյեկտների համար ինչքանով
կավելանա շահույթը, ապա կստանանք`
115մլն*12%=13.8մլն դրամ
13.8մլն*20%շահութահարկ=2.76մլն
շահութահարկ
Նոր հարկային օրենսգրքով
13.8մլն*18%շահութահարկ=2.484մլն
շահութահարկ կամ 0.276մլն դրամ հավելյալ
շահույթ
1.5մլրդ*12%=180մլն
180մլն*20%շահութահարկ=36մլն
շահութահարկ

Նոր հարկային օրենսգրքով
180մլն*18%շահութահարկ=32.4մլն շահութահարկ կամ 3.6մլն դրամ հավելյալ շահույթ:
Նշված միջոցները կարող են նպաստել
ներդրումների ավելացման, կատարելագործել
եղած արտադրական հնարավորությունները,
հավելյալ գովազդային ծախսերի և մի շարք
այլ միջոցառումների վրա:
Հարկային փոփոխությունների փաթեթով
նախատեսված է նաև ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ձեռնարկությունների շահաբաժինը
հարկել 5%-ով, գործող օրենսգրքի 5% և 10%-ի
փոխարեն:
Մյուս ստեղծված պայմաները գյուղոլորտում սուբսիդավորվող վարկերն են: Մասնավորապես՝ անասնապահության բնագավառում, տավարաբուծության ծրագրի շրջանակներում, պետությունը սուբսիդավորում է
բարձր մթերատու կենդանիների ձեռք բերման
վարկերի տոկոսագումարները և փաստացի
վարկի տոկոսդրույքը սահմանվում է 2%, որոշ
դեպքերում 0% [11]: Վարկի մարման ժամկետը 5 տարի է իսկ արտոնյալ ժամկետը 1 տարի:
Հաջորդ ծրագիրը վերաբերում է ագրոպարենային սարքավորումների լիզինգի աջակցությանը: Լիզինգի ծրագիրը հնարավորություն է ստեղծում արդիականացնել տնտեսվարող սուբյեկտների գործող ագրոբիզնեսը:
Ծրագրի շրջանակներում լիզինգը տրամադրվում է 4% տարեկան տոկոսադրույքով, 8
տարի մարման ժամկետով, 20% կանխավճարով, իսկ որոշ դեպքերում տոկոսադրույքը
սահմանվում է 0%: Ձեռք բերվող սարքավորումների արժեքը չպետք է գերզանցի 450 մլն
ՀՀ դրամը: Նշված ծրագիրը ագրրոբիզնեսում
գործող ՓՄՁ սուբյեկտների համար հնարավորություն է արտադրանքի ծավալները ավելացնելու, որակական չափանիշները բարելավելու և շուկայում ավելի մրցունակ դառնալու
համար:
Գյուղատնտեսության
նախարարության
ներկայացրած մյուս ծրագրերը վերաբերում
են կարկտապաշտպան ցանցի տեղադրման,
ոռոգման համակարգի տեղադրման վարկերի
տոկոսագումարների սուբսիդավորմանը և
գյուղատնտեսության մեջ առաջին անգամ
ապահովագրության ներդրմանը:
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Հայաստանի հանրապետությունում ձեռնարկությունների համար համեմատական
մյուս առավելությունը գործող GSP+ և REX
համակարգերն [12] են, որոնք հանարավորություն են տալիս որոշ ապրանքներ արտահանել ԵՄ ցածր մաքսատուրքով (որոշ ապրանքների դեպքում բացակայում է մաքսատուրքը) և միասնական պատուհանից ստանալ տեղեկատվություն արտահանվող ապրանքների համար պահանջվող փաստաթղթերի և որակական հատկանիշները փաստող
լաբորատոր արդյունքների մասին: Համակարգը նաև հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ արտահանվող ապրանքների վիճակագրությանը և տարբեր երկրներում գործող
տվյալ ապրանքի համար սահմանված ԱԱՀ
տոկոսագումարին:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1.

2.
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աշխատանքների վերաբերյալ
հաշվետվություններ
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
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3.
4.
5.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
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նախագիծ
ՀՀ հարկային օրենսգիրք
Մ. Մելքումյան «ՀՀ մարզերում փոքր և միջին
բիզնեսի զարգացման ազդեցությունը
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Аннотация: В статье исследован инструментарий экономического механизма охраны окружающей среды в
Республике Армения. Разъяснены и представлены виды экологического налога и платежа за природопользование. Проанализированы динамики экологических налогов и платежей за природопользование, оценен
соответствие указанных налогов и платежей ущербу нанесенному окружающей среде. В результате исследования было зафиксировано, что применяемый инструментарий нуждается в совершенствовании и развитии.
Ключевые слова: окружающая среда, экономический механизм, экологические налоги, платежи за
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Abstract: The article examines the toolkit of the economic mechanism of environmental protection in the Republic of
Armenia. The types of environmental tax and environmental fee are clarified and presented. The dynamics of
environmental taxes and environmental fees аrе analyzed, specified taxes and fees compliance with environmental
damage is assessed. As a result of the study, it is recorded that the used toolkit needs improvement and development.
Keywords: environment, economic mechanism, environmental taxes, environmental fees,
rates, dynamics,
environmental problems

Մարդկությունը զարգացման վերջին ժամանակաշրջանում բախվել է մի շարք բարդ
էկոլոգիական խնդիրների, որոնց առաջացման հիմնական պատճառը հասարակության
տնտեսական գործունեությունն է: Ուստի
շրջակա միջավայրի պահպանության տեսանկյունից կարևորագույն սկզբունք է դառնում զարգացման տնտեսական և էկոլոգիական շահերի գիտականորեն հիմնավորված
զուգակցումը:
Շուկայական տնտեսության պայմաններում շրջակա միջավայրի պահպանությունը
իրականացվում է տնտեսական մեթոդների և
գործիքների միջոցով, որոնք հնարավորություն են ընձեռնում ոչ միայն պարտադրելու,

այլ նաև խթանելու շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված գործունեությունը: Այդպիսի գործիքների և մեթոդների համակարգը
ընդունված է անվանել շրջակա միջավայրի
պահպանության տնտեսական մեխանիզմ [1,
էջ 144]:
Կարելի ասել, որ շրջակա միջավայրի
պահպանության տնտեսական մեխանիզմն
իրենից ներկայացնում է շրջակա միջավայրի
պահպանության, բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման և վերարտադրության
կարգավորման տնտեսական գործիքների և
մեթոդների համակարգ՝ ուղղված տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական բնույթի
շահերի համադրելիության ապահովմանը։
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Հայաստանի
Հանրապետությունում
շրջակա միջավայրի վրա բացաuական
ներգործությունները նվազեցնելու և բնական
ռեuուրuների արդյունավետ oգտագործում
ապահովելու նպատակով ձևավորվել և
գործում է շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական որոշակի մեխանիզմ, որի
գործիքակազմը բաղկացած է բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների համակարգերից: 2018թ. հունվարից
սկսած բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարի հետ կապված իրավահարաբերությունները կարգավորվում են
հարկային օրենսգրքով:
Համաձայն հարկային օրենսգրքի բնապահպանական հարկը բնապահպանական
միջոցառումների իրականացման համար
անհրաժեշտ դրամական միջոցների գոյացման նպատակով պետական բյուջե վճարվող
հարկ է [2]: Կարելի ասել, որ այս տեսակ
հարկի հիմքում ընկած է «աղտոտողը վճարում է» սկզբունքը: Տեսականորեն այսպիսի
հարկերը հանդիսանում են էկոհամակարգային ծառայությունների դիմաց վճարներ, քանի
որ այս դեպքում աղտոտողը փաստացի
վճարում է շրջակա միջավայրի ասիմիլացիոն
ներուժի օգտագործման իրավունքի համար [3,
էջ 169]:
ՀՀ-ում բնապահպանական հարկ սահմանված է հետևյալ դեպքերի համար.
1. մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի
արտանետման համար,
2. ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի,
միացությունների արտահոսքերի համար,
3. հատուկ հատկացված տեղերում թափոնների տեղադրման, պահման համար,
4. շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար:
Բնապահպանական հարկի նշված տեսակներից առաջինի հաշվարկման մեթոդական մոտեցման դեպքում առանձնացվում են
մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման շարժական և անշարժ աղբյուրներ: Անշարժ աղբյուրների դեպքում բնապահպանական հարկի մեծությունը հաշվարկվում
որպես է մթնոլորտային օդ արտանետված
վնասակար նյութերի փաստացի ծավալների և
դրանց համար սահմանված դրույքաչափերի
արտադրյալ: Դրույքաչափերը սահմանված են

ՀՀ հարկային օրենսգրքով մթնոլորտային օդն
աղտոտող յուրաքանչյուր վնասակար նյութի
համար: Հատկանշական է, որ Երևան քաղաքում, ազգային պարկերի տարածքներում արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար սահմանված դրույքաչափերն
ավելացվում են 1.5 անգամ, իսկ «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված սահմանային թույլատրելի արտանետումների ծավալները գերազանցելու,
ապօրինի արտանետումների դեպքում սահմանված դրույքաչափերն ավելացվում են 5, 10
և նույնիսկ 25 անգամ:
Շարժական աղբյուրներից բեռնատար
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար
բնապահպանական հարկի հաշվարկի համար հիմք է ծառայում դրանց տեսակը՝ ըստ
խմբերի, որոնք առանձնացված են ըստ ավտոտրանսպորտային միջոցների զանգվածի, իսկ
մնացած ավտոտրանսպորտային միջոցների
դեպքում հիմք է ծառայում շարժիչի հզորությունը:
Ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի,
միացությունների արտահոսքերի համար
բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է
որպես ջրային ռեսուրս արտանետված վնասակար նյութերի և միացությունների փաստացի ծավալների և դրանց համապատասխան սահմանված դրույքաչափերի արտադրյալ: Դրույքաչափերը սահմանված են ՀՀ
հարկային օրենսգրքով յուրաքանչյուր վնասակար նյութի և միացության համար:
Ուշագրավ է, որ Սևանա լճի ջրահավաք
ավազան, Հրազդանի կիրճի տարածքում
Հրազդան և Գետառ գետեր վնասակար նյութերի և միացությունների արտահոսքորերի
դեպքում դրույքաչափերը կրկնապատկվում
են, իսկ գերնորմատիվային, ապօրինի արտանետումների դեպքում դրույքաչափերը եռապատկվում, հնգապատկվում և նույնիսկ
տասնապատկվում են:
Հատուկ հատկացված տեղերում թափոնների տեղադրումը, պահումը ենթադրում է
ընդերքօգտագործման թափոնների տեղադրում, արտադրության և սպառման թափոնների պահում, կենցաղային թափոնների տեղադրում: Հատուկ հատկացված տեղերում թափոնների տեղադրման, պահման համար բնա-
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պահպանական հարկը հաշվարկվում է որպես հատուկ հատկացված տեղերում պահված և տեղադրված՝ ընդերքօգտագործման,
արտադրության և սպառման թափոնների
փաստացի ծավալների և դրանց համար սահմանված համապատասխան դրույքաչափերի
արտադրյալ: Դրույքարչափերը սահմանված
են ՀՀ հարկային օրենսգրքով և դրանց մեծությունը պայմանավորված է թափոնների
վտանգավորության աստիճանով: «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պահանջների չպահպանման դեպքում կիրառվում են դրույքաչափերի եռապատիկ և հնգապատիկ մեծությունները:
Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող
ապրանքների համար բնապահպանական
հարկ սահմանվում է շրջակա միջավայրին
վնաս պատճառող ապրանքները ՀՀ ներմուծելու և ՀՀ տարածքում այդպիսի ապրանքներ
արտադրելու համար:
ՀՀ «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ներմուծվող`
շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող`
ապրանքների համար պետական բյուջե
վճարման ենթակա բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է այդ ապրանքների մաքսային արժեքի նկատմամբ համապատասխան
սահմանված դրույքաչափերով:
ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծվող՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող` ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող
ապրանքների համար պետական բյուջե
վճարման ենթակա բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է այդ ապրանքների ԱԱՀ-ով
հարկման բազայի նկատմամբ այդ ապրանքների համար սահմանված համապատասխան
դրույքաչափերով:
ՀՀ տարածքում արտադրված և օտարված
շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող
ապրանքների համար պետական բյուջե
վճարման ենթակա բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է այդ ապրանքների արժեքի
դրամական արտահայտության՝ առանց բնապահպանական հարկի, ակցիզային հարկի և
ԱԱՀ-ի, նկատմամբ այդ ապրանքների համար
սահմանված համապատասխան դրույքաչափերով: Դրույքարչափերը սահմանված են ՀՀ
հարկային օրենսգրքով ըստ ապրանքների:

Բնապահպանական
հարկերի
մասով
հարկային օրենսգիրքը նաև նախատեսում է
արտոնություններ, որոնցից թերևս միայն
մեկն ունի էկոլոգիական ուղղվածություն,
համաձայն որի ՀՀ-ում գրանցված հիբրիդային
շարժիչներով աշխատող ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութեր արտանետելու համար բնապահպանական հարկ չի գանձվում:
Ստորրև՝ Գծապատկեր 1-ում, ներկայացված է բնապահպանական հարկերի դինամիկան 2009-2018 թթ.: Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, բնապահպանական հարկերը
2009-2014թթ. անընդհատ աճել են, այդ
ժամանակահատվածում աճի միտումը բնորոշ
է եղել բնապահպանական հարկի գրեթե բոլոր
տեսակներին: Սակայն 2015-2016թթ. դիտվել է
բնապահպանական
հարկերի
նվազում
(36.3%-ով), ինչը հիմնականում պայմանավորված է եղել այլ պետություններում գրանցված
տրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի համար
բնապահպանական հարկի կրճատմամբ`
2015թ կազմելով 4.8 մլրդ դրամ` նախորդ
տարվա համեմատ նվազելով 2.6 մլրդ դրամով
(35.4%-ով), իսկ 2016թ. կազմելով 1.3 մլրդ
դրամ` նախորդ տարվա համեմատ նվազելով
գրեթե 3.5 մլրդ դրամով (72.2%-ով): 20172018թթ. բնապահպանական հարկերը կրկին
աճել են (53.2%-ով), ինչը հիմնականում տեղի
է ունեցել ՀՀ ներմուծվող շրջակա միջավայրին
վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական հարկի ավելացման արդյունքում՝ 2017 թ. կազմելով 6.4 մլրդ դրամ
նախորդ տարվա համեմատ ավելանալով 2.7
մլրդ դրամով (71.3%-ով), իսկ 2018թ. կազմելով
9.4 մլրդ դրամ` նախորդ տարվա համեմատ
ավելանալով 3 մլրդ դրամով (46.8%-ով):
Այսպիսով, 2009-2018թթ. ընթացքում բնապահպանական հարկերը, ավելանալով 7.5
մլրդ դրամով, աճել են 2.74 անգամ՝ 4.3 մլրդ
դրամից հասնելով 11.8 մլրդ դրամի: Հատկանշական է, որ բնապահպանական հարկերի
մասով պետական բյուջեի մուտքերի աճը
պայմանավորված է ինչպես երկրի տնտեսության զարգացմամբ, այնպես էլ տեսչական
վերահսկողական և աղտոտման ֆիզիկական
ծավալների հաշվառման աշխատանքների
արդյունավետության բարձրացմամբ:
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Գծապատկեր 1. Բնապահպանական հարկերի դինամիկան 2009-2018թթ.
(մլրդ դրամ ) Գծապատկերը կառուցվել է հեղինակի կողմից՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության
պաշտոնական կայքի տվյալների հիման վրա
http://www.minfin.am/hy/page/petakan_byujei_hashvetvutyun/ [4]
Բնապահպանական հարկեր
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Գծապատկեր 2. Բնօգտագործման վճարների դինամիկան 2009-2018թթ.
(մլրդ դրամ )Գծապատկերը կառուցվել է հեղինակի կողմից՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության
պաշտոնական կայքի տվյալների հիման վրա
http://www.minfin.am/hy/page/petakan_byujei_hashvetvutyun/ [4]
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Регион и мир, 2020, № 4
Ինչ վերաբերում է ՀՀ-ում գործող շրջակա
միջավայրի պահպանության տնտեսական
մեխանիզմի գործիքներից բնօգտագործման
վճարին, ապա այն իրենից ներկայացնում է
պետական սեփականություն համարվող բնական պաշարների արդյունավետ և համալիր
օգտագործման, ինչպես նաև բնական պաշարների օգտագործումը փոխհատուցելու նպատակով այդ պաշարների օգտագործման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող վճար [5]: Այս տեսակ
վճարները հիմնված են «օգտագործողը
վճարում է» սկզբունքի վրա:
ՀՀ-ում առանձնացվում են բնօգտագործման վճարի հետևյալ տեսակները.
1. մակերևութային ջրերի օգտագործման
համար վճար,
2. ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ
ջրերի արդյունահանման համար վճար,
3. ստորերկրյա
հանքային
ջրերի
արդյունահանման համար վճար,
4. աղի արդյունահանման համար վճար,
5. պինդ ոչ մետաղական օգտակար
հանածոների (բացառությամբ աղի) արդյունահանման համար վճար,
6. ռոյալթի,
7. կենսապաշարների
օգտագործման
համար վճար:
Մակերևութային ջրերի օգտագործման
համար բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով հաշվետու ժամանակաշրջանում բնական ջրաղբյուրներից օգտագործման նպատակով վերցրած ջրի ծավալը և
մակերևութային ջրերի օգտագործման համար
բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը:
Ձկնաբուծական և խեցգետնաբուծական գործունեության դեպքում ջրօգտագործման համար բնօգտագործման վճարի հաշվարկն իրականացվում է Արարատի և Արմավիրի մարզերում մակերևութային ջրերի օգտագործված
ընդհանուր ծավալի 10, իսկ մյուս տարածքներում` 5 տոկոսի հիման վրա: Դրույքաչափերը սահմանված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով ըստ մակերևութային ջրերի օգտագործման նպատակի: Պետք է նաև նշել, որ
ջրային օրենսգրքով սահմանված ջրօգտագործման չափաքանակների գերազանցման
դեպքում կիրառվում է սահմանված դրույքաչափերի եռապատիկ մեծությունը, իսկ ապօ-

րինի ջրօգտագործման դեպքում կիրառվում է
սահմանված դրույքաչափի տասնապատիկը`
ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում,
հնգապատիկը` ՀՀ մյուս տարածքներում:
Ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի
արդյունահանված
պաշարների
համար
բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է`
հիմք ընդունելով հաշվետու ժամանակաշրջանում հորատանցքից (աղբյուրից) արդյունահանված ջրի ծավալը և սահմանված համապատասխան դրույքաչափերը: Դրույքարչափերը սահմանված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով ըստ ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի օգտագործման նպատակի: Ձկնաբուծական և խեցգետնաբուծական գործունեության դեպքում ջրօգտագործման համար
պետական բյուջե վճարման ենթակա բնօգտագործման վճարի հաշվարկն իրականացվում են ստորերկրյա ջրերի արդյունահանված
պաշարի ընդհանուր ծավալի 50 տոկոսի հիման վրա ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում, իսկ ՀՀ մյուս տարածքներում՝ ընդհանուր ծավալի 5 տոկոսի հիման վրա:
Ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի
արդյունահանման օրենքով սահմանված ծավալները գերազանցելու դեպքում կիրառվում
են սահմանված դրույքաչափերի եռապատիկ
մեծությունները, իսկ ՀՀ ջրային օրենսգրքին
համապատասխան ջրօգտագործման թույլտվություններ չունենալու կամ ջրօգտագործման ջրերի արդյունահանման ծավալները
նշված չլինելու դեպքում կիրառվում է սահմանված դրույքաչափերի տասնապատիկը` ՀՀ
Արարատի և Արմավիրի մարզերում և հնգապատիկը` ՀՀ մյուս տարածքներում:
Ստորերկրյա հանքային ջրերի (ինչպես
նաև արտադրված ածխաթթու գազի) արդյունահանված պաշարների համար բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է հաշվետու
ժամանակաշրջանում արդյունահանված ջրի,
ինչպես նաև արտադրված ածխաթթու գազի
ծավալների և սահմանված դրույքաչափերի
հիման վրա: Դրույքարչափերը սահմանված
են ՀՀ հարկային օրենսգրքով հանքային ջրերի
օգտագործման դեպքում ըստ օգտագործման
նպատակի, իսկ ածխաթթու գազի արտադրության դեպքում ըստ հանքավայրերի:
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի համաձայն`
հանքարդյունահանման նպատակով կնքված
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ընդերքօգտագործման պայմանագրով նախատեսված ստորերկրյա հանքային ջրերի, ինչպես նաև արտադրված ածխաթթու գազի
արդյունահանման ծավալները գերազանցելու
դեպքում կիրառվում են սահմանված դրույքաչափերի եռապատիկ մեծությունները, իսկ
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքին համապատասխան՝ ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանման ընդերքօգտագործման պայմանագիր չունենալու, պայմանագրում մարման կամ արդյունահանման ենթակա ծավալները նշված չլինելու դեպքում` սահմանված
դրույքաչափերի հնգապատիկ մեծություները:
Աղի արդյունահանված պաշարների համար պետական բյուջե վճարման ենթակա
բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում արդյունահանված աղի ծավալների և սահմանված դրույքաչափերի հիման վրա: Դրույքարչափերը սահմանված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով ըստ
աղի արդյունա-հանման ձևի:
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի համաձայն,
հանքարդյունահանման նպատակով կնքված
ընդերքօգտագործման պայմանագրով նախատեսված օգտակար հանածոների արդյունահանման ծավալների գերազանցման դեպքում
կիրառվում է սահմանված դրույքաչափերի
եռապատիկ մեծությունը, իսկ ընդերքօգտագործման պայմանագիր չունենալու, պայմանագրում մարման կամ արդյունահանման
ենթակա ծավալները նշված չլինելու դեպքում`
սահմանված դրույքաչափերի հնգապատիկ
մեծությունը:
Պինդ ոչ մետաղական օգտակար հանածոների (բացառությամբ աղի), ինչպես նաև գունագեղ քարերի տեսակներից` միայն օնիքսանման մարմարի, վանակատի (օբսիդիան) ու
լիստվենիտի մարված պաշարների համար
բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է
հաշվետու ժամանակաշրջանում հանածոյի
մարված պաշարների ծավալների, այդ ժամանակաշրջանում օգտակար հանածոյի օտարման փաստացի գնի (առանց ԱԱՀ-ի) և սահմանված դրույքաչափերի հիման վրա, եթե
հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ օգտակար հանածոյի օտարման փաստացի գնի
(առանց ԱԱՀ-ի) և դրույքաչափի արտադրյալը
գերազանցում է հաստատագրված դրույքաչափը, իսկ հակառակ դեպքում հաշվարկվում

է սահմանված համապատասխան հաստատագրված դրույքաչափի և հաշվետու ժամանակաշրջանում օգտակար հանածոների մարված պաշարների ծավալների բազմապատկումով: Չնշված գունագեղ քարերի տեսակների մարված պաշարների համար բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է հաշվետու
ժամանակաշրջանում մարված պաշարների
ծավալների, դրույքաչափերի և հաշվետու
ժամանակաշրջանում տվյալ քարի միջազգային շուկայական միջին գնի հիման վրա:
Դրույքարչափերը սահմանված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով: Ընդերքօգտագործման պայմանագրով նախատեսված օգտակար հանածոների մարման ընդհանուր ծավալները
գերազանցելու դեպքում կիրառվում է սահմանված դրույքաչափերի հնգապատիկ մեծությունը, իսկ ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքին
համապատասխան՝ պինդ ոչ մետաղական
օգտակար հանածոների արդյունահանման
ընդերքօգտագործման պայմանագիր չունենալու, պայմանագրում մարման կամ արդյունահանման ենթակա ծավալները նշված չլինելու
դեպքում կիրառվում է սահմանված դրույքաչափերի հնգապատիկ մեծությունը:
Կիրառության իմաստով՝ բնօգտագործման
վճարի տեսակ է նաև ռոյալթին, որը մետաղական օգտակար հանածոների օգտագործումը փոխհատուցելու նպատակով, ինչպես նաև
մետաղական օգտակար հանածոների և
դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված
արտադրանքի օտարումից ստացվող շահութաբերության համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող վճար է:
Ռոյալթիի բազա է համարվում հաշվետու
ժամանակաշրջանում
մատակարարված
խտանյութի, խտանյութի փոխարեն կամ
առանց խտանյութի ստացման ձուլվածքի կամ
ընդերքօգտագործման թափոնների, հանքաքարի, խտանյութի, ձուլվածքի վերամշակման
արդյունքում ստացված ցանկացած վերջնական արտադրանքի իրացման շրջանառությունը: Ռոյալթիի համար սահմանվում է
ռոյալթիի բազայի նկատմամբ արժեքային
(տոկոսային) դրույքաչափ, որի մեծությունը
որոշվում է համապատասխան բանաձևով:
Կենսապաշարների օգտագործմունը ենթադրում է բուսական և կենդանական աշխարհի օգտագործում: Կենսապաշարների
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օգտագործման համար բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է օգտագործված պաշարների ծավալների և սահմանված հաամապատասխան դրույքաչափերի հիման վրա: Դրույքարչափերը սահմանված են ՀՀ հարկային
օրենսգրքով: Հատկանշական է, որ կենսապաշարների օգտագործման
սահմանված
ծավալների գերազանցման, կենսապաշարների օգտագործման պայմանագիր չունենալու,
պայմանագրում կենսապաշարների օգտագործման ենթակա ծավալները նշված չլինելու
դեպքում կենսապաշարների օգտագործման
համար բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է` կիրառելով սահմանված համապատասխան դրույքաչափերի եռապատիկ և
տասնապատիկ մեծությունները:
Բնօգտագործման վճարի մասով արտոնություններ հարկային օրենսգիրքը չի սահմանում, դրանք սահմանվում են Հայաստանի
Հանրապետության օրենքներով:
Այժմ դիտարկենք բնօգտագործման վճարների դինամիկան 2009-2018թթ. (տե՛ս Գծապատկեր 2):
Գծապատկերը ցույց է տալիս, որ 20092013թթ. բնօգտագործման վճարները անընդհատ աճել են, իսկ 2012-2013թթ. արձանագրվել է թռիչքաձև աճ, ինչը հիմնականում
պայմանավորված է եղել 2012թ. կատարված
օրենսդրական փոփոխություններով, որոնց
արդյունքում հանքարդյունահանողների կողմից նախկինում վճարվող և այլ հարկային
եկամուտներում հաշվառվող բոնուսի, կոնցեսիոն վճարի և ռոյալթիների փոխարեն սահմանված ռոյալթիները հաշվառվում են որպես
բնօգտագործման վճարներ, դե իսկ ռոյալթիները առավել մեծ տեսակարար կշիռ են
կազմում բնօգտագործման վճարների կազմում: Չնայած աճի միտմանը՝ բնօգտագործման վճարները 2014-2016թթ. կրճատվել են
(21.2%-ով), որը մեծամասամբ տեղի է ունեցել
մետաղական հանքաքարի արդյունահանման
ծավալների նվազման և հիմնական արտադրատեսակներ համարվող պղնձի, մոլիբդենի և
ոսկու միջին տարեկան գների անկման
արդյունքում: 2017-2018թթ. բնօգտագործման
վճարները կրկին աճ են դրսևորել՝ ավելանալով գրեթե 2.2 անգամ, ինչը պայմանավորված է եղել պղնձի և մոլիբդենի տարեկան
միջին գների զգալի աճով:

Ընդհանուր առմամբ 2009-2018թթ. ընթացքում բնօգտագործման վճարները 1.8 մլրդ
դրամից հասել են 42.4 մլրդ դրամի՝ ավելանալով 40.6 մլրդ դրամով կամ 23.5 անգամ:
Ուշագրավ է, որ բնօգտագործման վճարների
աճը առավելապես պայմանավորված է
ընդերքօգտագործման վճարների աճով, ինչն
էլ տեղի է ունեցել լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման, օգտակար հանածոների արդյունահանման ծավալների ավելացման, ազնիվ և գունավոր մետաղների միջազգային գների աճի, ինչպես նաև օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում:
Այսպիսով, ամփոփելով բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների
շարժընթացը վերջին տարիներին՝ պարզ է
դառնում, որ դրանք բավականաչափ ավելացել են, սակայն դա չի փաստում ՀՀ-ում
էկոոլգիական վիճակի բարելավման մասին,
ինչն էլ պարզաբանվում է գործող շրջակա
միջավայրի պահպանության տնտեսական
մեխանիզմի ցածր արդյունավետությամբ:
Խնդիրը նրանում է, որ բնապահպանական
հարկերի և բնօգտագործման վճարների դրույքաչափերը բավականին ցածր են և հնարավորություն չեն տալիս ամբողջությամբ փոխհատուցելու էկոլոգատնտեսական վնասի մեծությունը: Ըստ փորձագետների գնահատականի`
ՀՀ-ի պես զարգացման աստիճան ունեցող
երկրներում տնտեսության գործունեության
արդյունքում յուրաքանչյուր տարի շրջակա
միջավայրին պատճառվում է ՀՆԱ-ի 8-10%-ին
համապատասխանող վնաս կամ մաշվածություն [6]: ՀՀ-ում 2018 թվականին ՀՆԱ-ն կազմել
է 6005.058 մլրդ դրամ [7], իսկ նույն տարում
բնապահպանական հարկերը և բնօգտագործման վճարները կազմել են 54.2 մլրդ դրամ
(ՀՆԱ-ի 0.9%-ը) [8]: Ստացվում է, որ փոխհատուցման գումարները զիջում են փաստացի
պատճառվող վնասին շուրջ 9-11 անգամ:
Գործնականում բնապահպանական հարկերի
և բնօգտագործման վճարների վճարումը
տնտեսապես ավելի շահավետ է դարձել, քան
ավելի մեծ ծախսեր պահանջող նոր էկոլոգիապես անվտանգ, ռեսուրսախնայող, սակավաթափոն տեխնոլոգիաների և սարքավորումների ձեռքբերումն ու ներդնումը, ինչն էլ
հանգեցնում է շրջակա միջավայրի որակի
անկման և բնական ռեսուրսների գերշահա-
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գործման: Ուստի անհրաժեշտ է կատարելագործել բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների դրույքաչափերի որոշման մեթոդաբանությունը, դրա հիման վրա
դրույքաչափերը
համապատասխանեցնել
շրջակա միջավայրին պատճառվող վնասի
ամբողջական փոխհատուցման և օգտագործվող բնական ռեսուրսների իրական տնտեսական արժեքին, ինչն էլ խթան կհանդիսանա
արտանետումների ծավալը նվազեցնելու և
բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման համար:
Ինչպես նաև հաշվի առնելով ՀՀ-ում առկա
էկոլոգիական հիմնախնդիրները`
պարզ է
դառնում, որ ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի
պահպանության գործող տնտեսական մեխանիզմի գործիքակազմը բավարար չէ առկա
հիմնախնդիրների լուծման համար, հետևաբար այն համալրման և զարգացման կարիք
ունի: Միջազգային առաջավոր փորձի վերլուծությունը ցուց է տալիս, որ գոյություն ունեն
մի շարք արդյունավետ գործիքներ, որոնք
դեռևս ՀՀ-ում չեն գործում, ուստի հաշվի
առնելով միջազգային փորձը` անհրաժեշտ է
քայլեր նախաձեռնել շրջակա միջավայրի
պահպանության գործող տնտեսական մեխանիզմի զարգացման և Հայաստանի համար
կիրառելի նոր գործիքների ներդնման ուղղությամբ: Օրինակ՝ այդպիսի գործիքներ կարող
են հանդիսանալ աղտոտման թույլտվությունների (իրավունքի) առքուվաճառքի և
«գրավ-վերադարձ» համակարգերը, որոնցից
առաջինի կիրառումը կնպաստի աղտոտող
նյութերի արտանետման ծավալները շրջակա
միջավայրի ասիմիլացիոն ունակությանը

համապատասխանեցնելուն, իսկ երկրորդի
ներդնման դեպքում տնտեսապես շահավետ
պայմաններ կստեղծվեն շրջակա միջավայրն
աղտոտող ապրանքների երկրորդային օգտագործման, վնասազերծման համար, ինչի
արդյունքում էլ կկրճատվեն շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր թափոնների
ծավալները:
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От микроинституциональных изменений к макроинституциональным
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Аннотация: Институты импортируются двумя способами: шоковой терапией и градуалистскими методами.
Три поколения институтов - это макроинституции, смена поколений которых - это макроинституциональные
изменения. Если в стране происходят изменения в институтах одного поколения, то происходят микроинституциональные изменения; Если институты одного поколения в стране заменяются институтами другого
поколения, то происходит макроинституциональное изменение. Зачастую странам нужны не институты
нынешнего поколения, а институты будущего the future best, для которого необходимо внести макроинституциональные изменения.
Ключевие слова: Микроинституциональные изменения, макроинституциональные изменения, the second best
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Mikayelyan T. V.
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Abstract: Institutions are developed in two ways: shock therapy and gradualist methods. The three generations of
institutions are macroinstitutes, the generational change of which is a macroinstitutional change. If there are changes in
the institutions of the same generation in the country, then there are micro-institutional changes; If the institutions of
one generation in the country are replaced by the institutions of another generation, then there is a macro-institutional
change. Often countries do not need not only the institutions of the current generation, but also the institutions of future
- the future best, for which macro-institutional changes must be made.
Keywords: Microinstitutional change, macroinstitutional change, the second best institute, the future best institute

Այսօր զարգացող երկրների գերկշիռ մասը
կրկնօրինակում է զարգացած պետությունների
իրնստիտուտները: Ինստիտուտների կրկնօրինակման կամ ներկրման տեսության հեղինակը
Վ. Պոլտերովիչն է: Ինստիտուտների կայացումը
կամ ինստիտուցիոնալ ռեֆորմները իրականացվում են երեք ճանապարհով: Ա. Ալչյանը, ինչպես
նաև Դ. Նորտը հետագայում, ներկայացրել են
ինստիտուտների բնական ընտրության տեսությունը [1]: Այն համանմանեցվում է Չ. Դարվինի
տեսությանը՝ բնական մրցապայքարի ընթացքում պահպանվում են միջավայրին համապատասխան և դրական ինստիտուտները:
Երկրորդ ուղին նոր ինստիտուտի ստեղծումն է
[2] ինչը դյուրին գործ չէ, քանի որ դա նման է նոր
տեխնոլոգիայի, նորույթի ստեղծմանը, որի
համար անհրաժեշտ է բավականին ֆինանսական և մարդկային կապիտալի ծախս: Այդ պատ-

ճառով նոր ինստիտուտներ ստեղծվում են զարգացած և ֆինանսապես հագեցած երկրներում:
Ինստիտուցիոնալ միջավայրի փոփոխության
երրորդ ճանապարհը այլ երկրներում ստեղծված
ինստիտուտների փոխպատվաստումն է կամ
ներկրումը [3; 4; 5]: Հիմնականում ինստիտուցիոնալ միջավայրի փոփոխությունները
զարգացող երկրներում տեղի է ունենում երրորդ
ճանապարհով՝
ինստիտուտների
փոխպատվաստման կամ ներկրման ձևով: Ինստիտուտների ներկրումը իրականացվում է երկու
եղանակով՝ շոկային թերապիայի [6] և գրադուալիստական մեթոդներով [7]: Շոկային թերապիայի ժամանակ նոր ինստիտուտի ներդնումը և հնի վերացումը կատարվում է անմիջապես և արագ, շատ ժամանակ փոփոխությունները համակարգային և լայնամասշտաբ են
լինում: Գրադուալիստական փոփոխությունների
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դեպքում պետությունը կիրառում է միջանկյալ
ինստիտուտների մոտեցումը: Ինստիտուցիոնալ
փոփոխությունների իրականացման եղանակի
ընտրությունը երկրի ղեկավարությունն է
ընտրում: Հիմնականում գերակայում է այն
տեսակետը, որ գրադուալիստական եղանակով
փոփոխություններ իրականացնող երկրները
հետագայում առավել մեծ հաջողություններ են
գրանցում, քան շոկային թերապիայի կտրուկ
փոփոխություններին դիմող երկրները: Սակայն
ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները բավարար պայման չեն երկրում տնտեսական հրաշք
սպասելու համար: Ինստիտուտը պետք է
կարողանա
համադրվի
ներկրվող
երկրի
տնտեսական և իրավական համակարգի մեջ:
Տնտեսագետները ինստիտուտների ներկրման
անհաջող փորձը անվանում են ինստիտուցիոնալ
դիսոնանս: Այն կարող է արտահայտվել ինստիտուցիոնալ մերժման, ինստիտուցիոնալ ծուղակների [8] ձևավորման և այլ սցենարներով:
Մինչ
այժմյան
հետազոտություններում
ինստիտուցիոնալ կերպափոխման անհաջողությունների հիմնական պատճառ են համարում
շոկային թերապիայի ռեֆորմների մոտեցումը,
միջանկյալ ինստիտուտների կիրառման բացակայությունը և այլն: Ուսումնասիրելով բավականին երկրների ինստիտուցիոնալ կերպափոխումների հաջող և անհաջող փորձերը: Մենք
եկանք մի գաղափարի որ մինչ հիմա կատարված
հետազոտությունները դուրս չեն եկել միկրոինստիտուցիոնալ դաշտից: Ինստիտուտները
մարդկության զարգացման և տեղեկատվության
փոխանցման մեթոդի փոփոխման հետ միասին
սերնդափոխվում են: Մենք անցել ենք ինստիտուցիոնալ 3 սերնդափոխություն՝ ոչ ֆորմալ
ինստիտուտներ,
ֆորմալ
ինստիտուտներ,
խելացի ինստիտուտներ: Նշյալ ինստիտուտների
երեք սերունդները հանդիսանում են մակրոինստիտուտներ, որոնց սերնդափոխությունն էլ
հանդիսանում է մակրոինստիտուցիոնալ փոփոխություն: Եթե երկրում տեղի են ունենում նույն
սերնդի ինստիտուտների փոփոխություններ,
ապա այդտեղ միկրոինստիտուցիոնալ փոփոխություններ են իրականացվում; Եթե երկրում
մի սերնդի ինստիտուտները փոխարինվում են
մեկ այլ սերնդի ինստիտուտով, ապա այդտեղ
իրականացվում
է
մակրոինստիտուցիոնալ
փոփոխություն: Տնտեսագետները նշում են, որ
միևնույն ֆորմալ ինստիտուտը չեն կարողանում
ներկրել և արդյունավետորեն օգտագործել ոչ
եվրոպական երկրները, սակայն հիմնավոր
պատճառը չեն նշում: Պատճառը նա է, որ
իրականում այդ երկրներին անհրաժեշտ են ոչ թե
միկրոտնտեսական փոփոխությունները, որը
նույն սերնդի ինստիտուտի ներսում միկրոինստիտուտների փոփոխությունն է, այլ այդ
երկրներին անհրաժեշտ է մակրոտնտեսական

ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ: Այսինքն
ինստիտուտների ներկրում ոչ թե նույն տեսակի
սերնդի ինստիտուտի ներսում, այլ հենց ինստիտուտի սերնդափոխություն է անհրաժեշտ:
Այն որ որոշ երկրներում ոչ ֆորմալ տեսակի
սերնդի ինստիտուտներից ֆորմալ սերնդի
ինստիտուտներին անցում չի կատարվում, դա
նշանակում է, որ այլ սերնդի ինտիտուտներ են
անրաժեշտ այդ երկրներին: Վ. Պոլտերովիչը
ինստիտուտների ներկրման իր տեսությունում
նշում է, որ պարտադիր չէ ներկրող երկրի համար
հարմար տարբերակ լինի զարգացած երկրի
լավագույն ինստիտուտը, այլ դա կարող է լինել
լավագույն երկրորդը the second best [9]: Նույն
տրամաբանությամբ մենք պնդում ենք, որ
հնարավոր է այդ երկրների համար լավագույն
ինստիտուտ կարող է լինել հաջորդ կամ դեռ
չստեղծված, ապագայի սերնդի ինստիտուտ, որը
մենք կանվանենք the future best ինստիտուտ: Այն
որ ստեղծվել են ֆորմալ ինստիտուտները, դա չի
նշանակում, որ այդ սերնդի ինստիտուտները
լիարժեքորեն համապատասխանում են բոլոր
պետություններին: Քանի որ յուրաքանչյուր
պետություն, ունի իր ազգային, մշակութային,
տարբերությունները: ֆորմալ ինստիտուտները
անբաժան են քաղաքական ինստիտուտների,
կազմակերպությունների
հետ:
Եվ
այն
պետություններում, որտեղ չի հաջողվում
արդյունավետորեն կիրառել ֆորմալ ինստիտուտները, նշանակում է այդտեղ ելնելով
հասարակության
ազգային,
մշակութային
առանձնահատկություններից
քաղաքական
ինստիտուտները և կազմակերպությունները
թույլ չեն տալիս գործարկվելու ֆորմալ ինստիտուտներին:
Ֆորմալ
ինստիտուտներին
հաջորդող սերնդի խելացի ինստիտուտները
ձերբազատված են քաղաքական ինստիտուտների և կազմակերպությունների ընդլայնված
ազդեցություններից և այն հաջող այլընտրանքային տարբերակ է հանդիսանում վերոգրյալ
տիպի երկրների համար: Երրորդ սերնդի խելացի
ինստիտուտները հիմնված են բարձրագույն
տեխնոլոգիաների վրա և առավելապես ձերբազատված են մարդկային միջամտություններից:
Պատահական չէ, որ Հարավային Աֆրիկայի
Հանրապետությունը առաջին երկրներից է, որը
համաձայնվել է, իր պետությունում ներդնել
բլոկչեյն
տեխնոլոգիայի
վրա
հիմնված
կադաստրային ծառայություններ, որով հնարավոր չի լինի այլևս անօրինական ճանապարհներով սեփականաշնորհել տարածքները,
ինչը երկար տարիներ գործում է այդ երկրում:
Ստացվում է, որ Հարավային Աֆրիկայի
Հանրապետությունում հնարավոր չի եղել
օրինականացնել հողի սեփականաշնորհման
գործընթացը ֆորմալ ինստիտուտների շրջանակներում, քանի որ քաղաքական ինստիտուտ-
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ները և կազմակերպությունները չեն կարողանում հաստատել օրինականության կարգեր:
Նշանակում
է,
որ
երկրորդ
սերնդի
ինստիտուտները հարմար չեն, լիարժեքորեն
ստեղծված չեն նման երկրների համար: Այդ
երկրներին անհրաժեշտ է մարդկային գործոնից
ձերբազատված ինստիտուտներ, որոնք են
երրորդ սերնդի ինստիտուտները: Նրանց
անհրաժեշտ են ոչ թե ներկա սերնդի
ինստիտուտները, այլև լավագույն ապագայի
ինստիտուտները՝ the future best, ինչի համար
պետք է մակրոինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացնել:
Պատահական չէ, որ հանարահայտ Բլոկչեյն
համաժողովը 2016 թվականին կայացավ
Մարակեշում: Համաժողովի մասնակիցները
Ռիչարդ Բրանսոնի գլխավորությամբ, առաջարկել են օգտագործել բլոկչեյն տեխնոլոգիաները Աֆրիկայի տնտեսության զարգացման
համար: Միլիարդատեր Ռիչարդ Բրանսոնը
համաժաղովներից մեկում ասել է, որ բլոկչեյնը
այն տեխնոլոգիան է, որը տնտեսական
հեղափոխություն կիրականացնի զարգացող
երկրներում [9]: Համաժողովի մասնակիցները
նշել են, որ եկել են Աֆրիկա, քանի որ այդտեղ
կա հնարավորություն, այդտեղ բիզնեսի աճի
համար
տարածք
կա
[10]:
Աֆրիկայի
անձեռակերտությունը ֆորմալ ինստիտուտների
կողմից առավել դյուրին կլինի խելացի
ինստիտուտների ներդրման համար, քանի որ
երկու սերնդի ինստիտուտների միջև մրցապայքար չի լինի: Իսկ զարգացած երկրներում
կամ զարգացող երկրներում, որտեղ քաղաքական ինստիտուտների արմատները բավականին խորն են մրցապայքարը բավականին
սուր կլինի և սերնդափոխությունը առավել
դանդաղ կընթանա:
Տնտեսական ռեֆորմների ուղին անցել են 15
հետխորհրդային և 29 հետկոմունիստական
պետություններ: Միգուցե ռեֆորմների մեթոդները որոշ չափով տարբեր են եղել, սակայն
անկասկածորեն տարիներ շարունակ միջազգային ոչ պետական վարկանիշային կամզակերպությունները բարձր տնտեսական և ժողովրդական ցուցանիշներ են տալիս հետխորհրդային մերձբալթյան պետություններին:
Հետխորհրդային պետություններից առավել
հարուստ և վականիշային ցուցանիշներով
առաջատար երկիրը Էստոնիան է: Ինստիտուցիոնալ ռեֆորմները
Բալթյան երկրներում
հետսոցիալիստական մյուս պետությունների
նման ընթացել են շոկային թերապիայի եղանակով: Մերձբալթյան երկրների ժողովրդավարացման բարձր ցուցանիշները պայմանավորված են նրանով, որ նրանք ի սկզբանե
սոցիալիստական վերահսկողությունից ձերբազատվելուց հետո ձգտել են արևմտականացվել:

Դեռ 1995 թվականին Մերձբալթյան երկրները
հայտ
են
ներկայացրել
անդամագրվելու
Եվրոպական Միությանը: Արդյունքում 1997
թվականին
Լյուքսենբուրգում
Եվրոպական
միությունը մի շարք արևմտաեվրոպական
երկրների հետ միասին Մերձբալթյան երկրներին
տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական
ինստիտուտների ժողովրդավարացման քայլեր է
հորդորում անել, որի ավարտից հետո
կկարողանան
անդամագրվել
Եվրոպական
Միությանը [11]: Ըստ Եվրոպական Կոմիտեի
Լատվիայում
և
Լիտվայում
Էստոնիայի
համեմատ ռեֆորմները առավել դանդաղ էին
ընթանում: Լատվիան Լիտվայից էլ էր ետ մնում,
քանի որ խնդիրը քաղաքական ինտեգրման
դանդաղ տեմպերի մեջ էր: 2014 թվականի
մայիսի 1-ին Մերձբալթյան երեք պետությունները ինտեգրվեցին Եվրոպական Միության
կազմում և նույն թվականին էլ անդամագրվեցին
ՆԱՏՕ-ին: Չնայած հետխորհրդային պետությունների շարքում առաջատար պետություններ
են Մերձբալթյան երկրները՝ դրանք համարվում
են Եվրոպական Միության ոչ այնքան հարուստ
երկրներից: Համաձայն Եվրոստատի կողմից
հրապարակված
տվյալների
Եվրոպական
Միության առաջատարները Լյուքսեմբուրգը,
Գերմանիան, Ավստիան, Դանիան են, որոնց
փաստացի անհատական սպառումը(Actual
Individual Consumption, AIC) գերազանցում է
32,21 և 16 տոկոսով համապատասխանաբար:
Էստոնիան համանուն ցուցանիշի միջինին
զիջում է 26 տոկոսով, Լատվիան 30 տոկոսով,
Լիտվան համեմատաբար առաջանցիկ է և միջին
ցուցանիշին զիջում է 10 տոկոսով [12]: Պետք է
նշել, որ 2015 թվականից սկսած երկրների և այս
և մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշով աճի
միտումներ են գրանցում [13]: Սակայն
հետխորհրդային
15
երկրների
շարքում
Էստոնիան և Մերձբալթյան երկու պետությունները առաջատարներ են: Համաձայն
Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի զեկույցի
մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ով
Լիտվան 38-րդ
հորիզոնականում է, Էստոնիան 39, իսկ Լատվիան՝ 47-րդ, մինչդեռ ՌԴ-ն 49-րդ հորիզոնականում է [14]:
Էստոնիայի կարևորագույն տարբերությունը
հետխորհրդային երկրներից այն է, որ նա
բլոկչեյն տեխնոլոգիան ակտիվորեն կիրառող և
պետական հատվածում գործարկող պետություն
է: Էստոնիայի ինստիտուցիոնալ առաջանցիկությունը ակնհայտորեն երևում է, երբ
Էստոնիան
Էլեկտրոնային
տնտեսության
դասիչով առաջին տեղն է գրավում: 2007
թվականից Էստոնիայում պետական ընտրությունները իրականացվում են բլոկչեյն տեխնոլոգիայով (I-Voting): Սա խոսում է բացարձակ
դեմոկրատական
վերաբերմունքի
մասին
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ընտրական համակարգի նկատմամբ: Էստոնիայում ներդրված է էլեկտրոնային առողջապահական ֆոնդը, որի հետ համագործակցում է
Guardtime-ը, որը eHealth Foundationի հետ
համագործակցելով ապահովում է տվյալների
անվտանգությունը: Ծրագրի առաջնային նպատակը ավելի քան 1 միլիոն բժշկական տվյալների
պաշտպանությունն է: Ներդրված KSI (Keyless
signature infrastructure) [15] ենթակառուցվածքի
միջոցով հիվանդության պատմության մեջ
փոփոխություններ կատարելը կարելի տեսնել
օնլայն ռեժիմում: Guardtime [16] բլոկչեյն
տեխնոլոգիան ապահովում է բժշկական տեղեկատվության թափանցիկությունն ու ամբողջականությունը, արգելակում է արդեն իսկ առկա
նշումների հեռացումը կամ ձևափոխումը:
Էստոնիան կիրառում է բլոկչեյն տեխնոլոգիան նաև բանկային համակարգում: LHV Bankը [17] ChromaWay [18] շվեդական ընկերության
հետ միասին ստեղծել են Cuber Wallet [19]
դրամապանակը: Cuber Wallet [20] դրամապանակի օգտատերերը հնարավորություն ունեն
ուղղարկել և ստանալ եվրո ակնթարթային,
շուրջօրյա և անվճար պայմաններով: Բլոկչեյն
տեխնոլոգիան կիրառվում է նաև էստոնական
NASDAQ բորսայում: Բորսայում ընտրությունները էլեկտրոնային են անցկացվում և
արդյունքում հնարավոր չէ փոփոխություններ
կատարել ընտրություններում: Էստոնիայում
ներդրվել է e-Residency ծրագիրը և նոտարական
գործարքները ևս թվայնացվել են:
Ստացվում է, որ Էստոնիայի հաջողության
գրավականը
նրա
մակրոինստիտուցիոնալ
փոփոխություններն են: Այստեղ ինչպես արագ և
արդյունավետ
իրականացվեցին
ֆորմալ
ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները հետխորհրդային շրջանում, նույն կերպ էլ իրականացվում են երրորդ սերնդի ինստիտուտներին
անցումը: Դ. Աճեմօղլին և Ջ. Ռոբինսոնը իրենց
համանուն աշխատանքում հարց են առաջադրում ինչու՞ են կործանվում ազգերը: Կարծես
թե մենք գտել ենք հարցի պատասխանը, քանի
որ ազգերը չեն կատարում մակրոինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, նրանք ընկել են նույն
սերնդի ինստիտուտների ծուղակը:
Հետխորհրդային երկրները Էստոնիայի և
Մերձբալթյան երկու երկրների համեմատ
գտնվում են վատթար տնտեսական և ժողովրդավարական ցուցանիշներում: Ուզբեկստանը
հանդիսանում է խոշորագույն բամբակ արտադրող պետություններից մեկը: Սակայն տնտեսական ռեֆորմները այստեղ շատ դանդաղ են
ընթանում, երկրում բարձր են աղքատության և
գործազրկության ցուցանիշները: Այստեղ ավտորիտար քաղաքական համակարգ է: 2005
թվականի
մայիսին
Անդիջան
քաղաքում
ցուցարարների նկատմամբ կրակահերթ ե

կիրառվել: Ուկրաինան և Լեհաստանը հետկոմունիստական
շրջափուլում
համանման
ցուցանիշներ պետություններ էին: Սակայն
այսօր ՈՒկրաինան աղքատության ցուցանիշով
7-րդ [21] պետությունն է, իսկ Լեհաստանը
համարվում է Եվրոպայի վագրը: Ժողովրդավարության ցուցանիշով Ուկրաինան գտվում է
84-րդ տեղում, իսկ Լեհաստանը 54-րդ:
Համաձայն Հերիթաջ ֆաունդեյշնի [22]
ՈՒկրաինան համարվում է մասնակի ազատ
պետություն: Չնայած նրան, որ ուկրաինական
ներկայիս ղեկավարությունը համարվում է
արդար ընտրված, սակայն այստեղ գերխնդիր է
կոռուպցիան: Առկա են մեծ ճնշումներ ԶԼՄների նկատմամբ: Դատական համակարգի
անկախությունը հնարավոր 4 միավորից գնահատվում է 1 միավոր: Դատարանները համարվում են կոռումպացված և անարդար:
ՈՒկրաինայում սեփականության տիրապետման
և մասնավոր գործարարությամբ զբաղվելու
ազատականության ցուցանիշը հնարավոր 4-ից
գնահատվում է 2 միավոր: Բիզնես միջավայրում
տիրում է համատարած կոռուպցիան, մարզերը
ղեկավարվում և վերահսկվում են իշխանական
տարրերի կողմից [23]:
Լեհաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտները հաստատվել են հետկոմունիստական շրջափուլից՝ 1989 թվականից: Արագ
տնտեսական առաջընթացը համադրվել է
լեհական ազգային ավանդույթների պահպանմամբ: 2015 թվականին Իրավունք և արդարություն կուսակցության իշխանության անցումը
էականորեն նվազեցրել է Լեհաստանի ինստիտուցիոնալ բարձր ցուցանիշները, սակայն այն
հիմա էլ որակվում է, որպես Ազատ երկիր:
Սեփականության տիրապետման և ձեռներեցությամբ զբաղվելու ազատության դասիչով
Լեհաստանը ստանում է առավելագույն 4 միավորը: Այստեղ չկա տնտեսական գործունեության
իրականացման որևիցե խոչընդոտ: Լեհաստանը
բիզնեսի վարման ցուցանիշով 24-րդն է [24], իսկ
տնտեսական ազատության ցուցանիշով 39-րդը
[25]:
Հետխորհրդային երկրները կարող ենք
դասակարգել ըստ ՀՆԱ-ի և երկրի ազատականության
ցուցանիշով:
Ուզբեկստանը
և
Տաջիկստանը աղքատության բարձր ցուցանիշով և բացարձակ ավտորիտար երկրների
խումբն են կազմում [26]: Երկու պետություններում էլ ազատականության ցուցանիշը
կազմում է 9 միավոր և դասակարգվում են
որպես Ոչ ազատ պետություններ: Տաջիկստանում 1992 թվականից նախագահում է Էմոմալ
Հահմանովը, որը խստիվ սահմանափակում է
քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքները: Երկրի հարստությունն ու իշխանությունը
կենտրոնացված են նախագահի և նրա
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ընտանիքի ձեռքում: Երկրում ընտրությունները
համարվում
են
բացարձակ
անարդար,
դատական համակարգը կորումպացված է և ոչ
կոմպետենտ [27]: ՈՒզբեկստանում բարձր
կորումպցիայի հետևանքով մասնավոր ձեռներեցությունը խոչընդոտվում է և սահմանափակվում: Օրենսդրական և դատական իշխանությունները գործադիր իշխանության համար
ծառայում են զուտ որպես գործիքներ [28]:
Համաձայն Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի
տվյալների մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշով
Տաջիկստանը 153-րդ տեղում [29] է, իսկ
ՈՒզբեկստան՝ 121-րդ [30]: Տաջիկստանը 186
երկրների շարքում 33-րդ աղքատ երկիրն է:
Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ղազախստանը, Թուրքմենիան, Ադրբեջանը և Բելառուսը
դասակարգվում են, որպես ռեսուրսահենք և ոչ
ազատ պետությունների շարքին: Այս երկրների
ՀՆԱ-ի և մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի բարձր
ցուցանիշները պայմանավորված են նրանց
հարուստ
ռեսուրսներով:
Վերոգրյալ
5
պետությունները համարվում են բացարձակ
ավտորիտար, ոչ ազատ դատական համակարգով, կոռուպցիայի բարձր ցուցանիշով
պետություններ: Առավել վատթարագույն ցուցանիշը ունի Թուրքմենիստանը, որտեղ երկրի
ազատականության միջին ցուցանիշը հնարավոր
100 միավորից կազմում է 2 միավոր:
Հետխորհրդային երկրների երրորդ խումբը
կազմում են ցածր տնտեսական ցուցանիշներ
ունեցող և մասնակի ազատ համարվող
պետությունները: Այդ երկրների խումբն են
կազմում Հայաստանի Հանրապետությունը,
Վրաստանը,
ՈՒկրաինան,
Մոլդովան,
Ղրղզստանը:
Վերոգրյալ պետություններում գտնվում են
միկրոինստիտուցիոնալ
փոփոխությունների
ծուղակում: Ծուղակից դուրս գալու համար
անհրաժեշտ է անցում կատարել the future best
ինստիտուտին: Թերևս հնարավոր է այս պետությունների համար the future best ինստիտուտը դեռ նոր պետք է ձևավորվի:
Ամբողջացնելով վերոգրյալը առանձնացնենք
երկու կարևոր գաղափար՝
Անհրաժեշտ է տարբերակել միկրոինստիտուցիոնալ փոփոխությունները մակրոինստիտուցիոնալ
փոփոխություններից
երկրում
ցանկալի արդյունքների հասնելու համար:
Անհրաժեշտ է տնտեսական վերլուծություններում ներառել the future best ինստիտուտի
գաղափարը, ինչը թույլ կտա բացահայտել որ
պետք չէ ներկրել այլ երկրների ինստիտուտները,
հնարավոր է այդ երկրին համապատասխան
սերնդի ինստիտուտները դեռ չեն ստեղծվել:
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Abstract: Over the past 15 years, the Armenian government has taken a number of measures to balance the income
from the population in the form of taxes and expenses in the form of paid pensions. Since 2014, a multi-level pension
system has been introduced in Armenia, where the existing distribution system has been supplemented by a funded
component. This article is devoted to the study of regulation and control of pension funds in the RA.
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Правительство Армени за прошедшие 15 лет
предприняло ряд мер с целью сбалнсировать
поступления от населения в виде налогов и
расходов в виде выплачиваемых пенсий. С 2014
года в Армении была внедрена многоуровневая
пенсионная система, где существующая система
распределения была дополнена накопительным
компонентом. Данная статья посвящена изучению регулироавнию и контролю пенсионных
фондов в РА.
С 2008 года в Армении происходят радикальные изменения в пенсионной системе с
целью обеспечения граждан достойной пенсией.
До введения накопительной пенсионной системы выплата пенсий полностью финансировалась из текущих доходов государственного бюджета РА, как принято говорить, на основе принципа солидарности поколений.
3 ноября 2008 года правительство Республики Армения утвердило «Программу пенсионной
реформы РА» решением № 1487- Ն. В соответствии с этим решением в Армении была введена
новая многоуровневая пенсионная система.

Последняя привязана к существующей системе
распределения, которая, фактически, была дополнена двумя новыми, обязательными и добровольными накопительными шкалами.
Основной целью внедрения этой новой пенсионной системы является достижение следующих двух результатов.
• Ежегодное повышение уровня пенсий
путем предоставления адекватной пенсии для
прожиточного минимума,
• Установление пенсионной связи с личными
доходами с помощью введения обязательной
накопительной пенсионной системы [1].
После обретения независимости демографические изменения в Армении привели не только
к сокращению населения, но и к уменьшению
общего числа людей в возрасте до трудоспособного возраста, и наоборот. Другими словами,
население трудоспособного возраста больше не
может обеспечивать пенсии сопоставимые с минимальной потребительской корзиной с помощью своих налогов, и ситуация не только не
улучшится в ближайшем будущем, но и ухуд-
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шится. Кроме того, пенсионная система, существующая в течение нескольких поколений, более
не является финансово стабильной. По оценкам,
коэффициент загрузки системы в Армении сегодня не превышает 1,1, тогда как такая система
жизнеспособна, если коэффициент равен 3, а в
европейских странах уровень 3,5: 1 уже считается кризисным. Кроме того, связь между доходом
человека и размером его пенсии была разорвана.
Единственный способ улучшить пенсионное
обеспечение без радикальных изменений может
заключаться в повышении налогов, что нежелательно для экономики.
Поэтому проблема изменения пенсионной
системы была решена Правительством Республики Армения так же, как мир преодолевает
проблемы в области пенсионного обеспечения.
1. Переход от систем распределения пенсий,
т. е. на основе принципа солидарности поколений к системам с самофинансированием
2. Переход от пенсионной модели DB пенсии
на основе расчетных формул к DC-модели выплаты, основанной на реальном доходе
3. Переход от контролируемых государством
пенсионных систем к регулируемым государством и контролируемым частным пенсионным
системам.
В результате, цели новой пенсионной системы, введенной в Армении:
а) минимизировать, а затем ликвидировать
бедность и риск бедности среди пенсионеров.
б) обеспечение финансовой устойчивости
системы в долгосрочной перспективе
в) установить связь между доходом человека
и пенсией.
С 1 января 2014 года в нашей стране была
полностью запущена многоуровневая пенсионная система, где накопительный элемент стал
дополнением к существующему распределительному компоненту. В то время система добровольного пенсионного обеспечения уже существовала. Таким образом, система не была заменена, но дополнена новыми компонентами,
которые влекут за собой необходимость изменить мышление и поведение граждан. В новой
системе гражданин вместе с государством несет
ответственность за свою будущую пенсию, делая
пенсионные накопления из своей заработной
платы в течение рабочих лет, которые удваиваются за счет государственного бюджета.
Внедрение накопительной пенсионной системы позволит пенсионным фондам накапливать
активы, которые можно инвестировать на финансовых рынках. Хотя пенсионные накопления
уменьшат сбережения домохозяйств, а общие
сбережения в экономике не увеличатся, накопление активов пенсионных фондов позволит

повысить ликвидность и глубину рынка капитала, поскольку домохозяйства и пенсионные фонды вносят изменения. Долгосрочный характер
активов пенсионного фонда позволяет ему инвестировать в более ликвидные и долгосрочные
активы, которые обеспечивают высокую доходность, так же как он обеспечивает рынок капитала долгосрочными активами. В связи с этим
очень важно изучить влияние пенсионных фондов на фондовый рынок, изучить структуру фондовых активов и инвестиционные ориентиры.
Многоуровневая пенсионная система в Республике Армения включает государственную
пенсию и накопительную пенсию. Последний, в
свою очередь, состоит из накопительного компонента (II) и добровольного пенсионного компонента (III).
Согласно решению Правительства Республики Армения, 50% или 40% активов [2] добровольных и обязательных пенсионных фондов
могут быть инвестированы за границу. Если
будут сделаны инвестиции в ценные бумаги
иностранных эмитентов, произойдет отток капитала из страны. Кроме того, эти инвестиции
будут связаны со значительными валютными и
юридическими рисками. Мы предлагаем поощрять инвестиции в местный рынок ценных бумаг, чтобы огромные накопленные активы,
сформированные после реформ, могли быть
инвестированы в местный рынок ценных бумаг,
поскольку, инвестируя в иностранные ценные
бумаги, пенсионные фонды не могут избежать
валютного риска.
В соответствии с соглашением, подписанным между Правительством Республики Армения и ОАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
АРМЕНИИ", депозитарий будет вести реестр
участников обязательных пенсионных фондов.
Депозитарная функция также зарезервирована
для Депозитария в соответствии с законодательством.
В рамках пенсионной системы услуги, предоставляемые Депозитарием, предоставляются
через Операторов счета, а также через приложение «Моя учетная запись». Посредством операторов счетов, участники имеют ряд возможностей для управления своими пенсионными счетами через приложение «Мой счет», в частности
[3]:
 Изменить личные данные в пенсионном
счете,
 Сделать выбор пенсионного фонда и
управляющего фондом,
 Обменять акции пенсионного фонда;
 Получить отчет о годовых данных, отраженных в пенсионном счете,
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 До достижения пенсионного возраста,
получить средства на свой пенсионный счет в
виде единовременного платежа.
 Перевести средства на его / ее пенсионный
счет на его / ее накопительный пенсионный счет,
действующий в другой стране.
 Выбор типа пенсии,
 Отказать / принять право собственности на
акции пенсионного фонда,
 Получать информацию об остатке на
пенсионном счете, а также об операциях на
счете, для выбора типа пенсии.
В рамках накопительного компонента социальные выплаты осуществляются только в
обязательные пенсионные фонды, предлагаемые
управляющими частными пенсионными фондами. Накопительные пенсии финансируются за
счет накопительных взносов для участников и
доходов от их инвестиций. Налоговый орган
управляет персонализированной базой данных
накопительного компонента в соответствии с
законодательством осуществляет сбор социальных выплат работодателями, нотариусами, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми лицами и представляет отчеты о сборах государственному уполномоченному органу правительства РА [4].
В соответствии с Законом РА о накопительных пенсиях Центральный банк выполняет
следующие функции:
• Определяет превентивные требования для
управляющих пенсионными фондами, включая
превентивные требования, связанные с рыночными, операционными, ликвидными и другими
рисками.
• Регистрирует правила пенсионного фонда,
• Определяет порядок предоставления и вид
публикуемых отчетов участникам пенсионных
фондов (в случае добровольных пенсионных
фондов).
• Разрабатывает и публикует материалы по
информированию общественности о накопительном компоненте на основе отчетной информации, получаемой от менеджеров пенсионных
фондов.
• Контролирует соответствие деятельности
управляющих пенсионными фондами, хранителей, регистраторов участников, операторов счетов (в пределах своей компетенции) требованиям настоящего закона и других нормативных
правовых актов, определяет отчеты, справки,
объяснения, предоставляемые Центральным банком в рамках дистанционного контроля. Процедуры и сроки подачи других аналогичных документов или информации [5].

Единую систему данных об акциях обязательных пенсионных фондов, зарегистрированных на пенсионных счетах, открытых на имя
лиц, осуществляющих социальные выплаты от
их имени, называют реестром участников. Вся
информация в реестре участников является
собственностью Республики Армения. Регистратором участников является юридическое лицо,
которое ведет реестр участников на основании
договора, заключенного с Правительством Республики Армения, а также выполняет другие
функции, предусмотренные настоящим Законом
и договором, заключенным с Правительством
Республики Армения.
• Открывает и ведет пенсионные счета
участников,
• Если участник желает с помощью технических средств обеспечить конфиденциальность
выбора участником пенсионного фонда, управляющего пенсионным фондом, а также конфиденциальность информации в выписке со своего
счета.
• Организует выпуск акций пенсионных
фондов, их зачисление на пенсионные счета,
выкуп акций участников пенсионных фондов,
• Совместно с хранителем пенсионного
фонда организует перевод средств, полученных
в результате погашения принадлежащих участнику долей обязательного пенсионного фонда, в
страховую компанию для заключения договора
об аннуитете в соответствии с Законом РА о
накопительных пенсиях [6].
Участник может выбрать новый пенсионный
фонд и управляющего пенсионным фондом,
направив свои дальнейшие накопительные взносы в пенсионный фонд того же или нового
управляющего пенсионным фондом.
Обменяя акции пенсионного фонда, участник обменивает акции на счете (или их часть) на
акции нового фонда. В этом случае дальнейшие
выплаты участника по-прежнему будут направлены на приобретение акций фонда, указанных в
заявке на выбор фонда / управляющего фондом.
Заполнив заявку на выбор фонда / управляющего
фондом, участник может также направить дальнейшие платежи для приобретения акций в новом фонде. Участник накопительной пенсионной
системы имеет возможность один раз в год
бесплатно получать отчет на свой пенсионный
счет, подавая заявку на получение годовых данных, отраженных на пенсионном счете (годовой
отчет за прошлый год). Для получения отчета в
электронном виде указанная заявка заполняется
один раз, и в последующие годы участник продолжает получать электронный отчет, а для его
получения в бумажной форме участник должен
заполнять заявку каждый год.
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Право предлагать добровольные пенсионные
схемы имеют только:
• Страховые компании предлагают схему
«определенной пенсии»
• Банки - предлагают схему «накопительный
пенсионный депозит»
• Добровольные управляющие пенсионными
фондами - предлагают схему «определенных
пенсионных выплат»
В то же время предоставление добровольных
накопительных пенсий страховыми компаниями
может быть осуществлено в форме единовременного платежа или пожизненного или временного
платежа (аннуитета), банками в виде единовременного платежа или регулярного периодического платежа, а также добровольными пенсионными фондами в виде единовременного
платежа или периодического платежа [9].
Каждый менеджер пенсионного фонда должен предлагать хотя бы консервативный фонд.
Закон РА о накопительных пенсиях определяет
инвестиционные ограничения на активы обязательного пенсионного фонда. Согласно закону,
активы обязательных пенсионных фондов могут
инвестироваться в Республике Армения и за ее
пределами.
Обязательные активы пенсионного фонда за
рубежом могут быть инвестированы в:
1. В ценных бумагах, выпущенных или
полностью гарантированных государствами-членами ОЭСР и ЕС, государствами-членами ОЭСР
и Центрального банка ЕС,
2. В ценных бумагах, разрешенных уполномоченным органом ОЭСР и уполномоченным
органом, контролирующим рынок капитала
стран-членов ЕС, в ценных бумагах, допущенных на контролируемых регулируемых рынках,
3. В акциях уполномоченных инвестиционных фондов, зарегистрированных уполномоченным органом, контролирующим рынок капитала
стран-членов ОЭСР и ЕС,
4. В производных инструментах только для
целей хеджирования.
Обязательные средства пенсионного фонда
могут быть инвестированы на территории Республики Армения:
 По банковским счетам и депозитам, если
банк не находится в процессе несостоятельности
 В ценных бумагах, выпущенных Республикой Армения или Центральным банком или полностью гарантированных
 В ценных бумагах допускается на текущем
регулируемом рынке Республики Армения

 Именно в ценных бумагах, выпущенных
инвестиционными фондами, которые контролируются Центральным банком
 В производных инструментах, только для
целей хеджирования
Закон также предусматривает количественные и денежные ограничения на введение обязательных пенсионных фондов.
Эффективная работа пенсионных фондов в
Армении также приведет к развитию небанковских учреждений. Через эти средства можно
будет обеспечить корреляцию между населением, инвестициями, рынком акций и экономическим ростом. Эти фонды дадут возможность
собрать большой объем финансовых ресурсов и,
особенно, генерировать долгосрочную денежную массу, позволят вам создать большие портфели, которые позволят вам воспользоваться
преимуществом масштабного эффекта.
Можно сказать, что пенсионная система
позволяет человеку, работающему получать
пенсию, с одной стороны, становясь участником
накопительного компонента (в некотором смысле он также является акционером различных
ценных бумаг), с другой стороны, поддерживать
право на получение базовой пенсии, гарантированную государством (которая включает в себя
расчет трудового стажа гражданина).
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Резюме: Около 51 процента населения РА имеет аккаунт на какой либо социальной площадке, это составляет
почти 1,5 миллионов пользователей. В Армении есть все предпосылки для устойчивого и долгосрочного
развития отрасли, среди которых важным является наличие специалистов, имеющих довольно высокий
конкурентный потенциал. Статья представляет проблемы, касающиеся значения, роли реализуемого в Армении
социального медиа маркетинга, препятствующие развитию отрасли вызовы и возможные пути решения
существующих задач
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Primary issues related to the role and importance of the social media marketing in Armenia
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Abstract: Nearly 51% of the Armenian population has an account on any of the social media platforms which
corresponds to about 1.5 million users. Armenia has all the preconditions for the stable and long term development of
the field the most crucial one being the professionals with a significantly high competitive potential. The article
introduces the primary issues related to the importance and role of social media marketing conducted in Armenia, the
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Սոցիալական մեդիա մարքեթինգը (անգլ.
social media marketing, SMM) լսարանի մեծացման, բրենդի կամ ապրանքի նկատմամբ
ուշադրության բարձրացման գործընթաց է սոցիալական հարթակների միջոցով [1]։ Համաձայն Ֆորբս պարբերականի աշխարհի բնակչության 3,8 միլիարդը համարվում է սոցիալ
մեդիա հարթակներից ակտիվ օգտվող [2]։
Մարդիկ սոցիալական հարթակներից տարեցտարի սկսում են էլ ավելի օգտվել, դա է փաստում այն, որ այս ցուցանիշն անցած տարվա
նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է
9 տոկոսով։ Հայաստանում սոցիալական հարթակնրը ևս մեծ կիրառություն ունեն, բնակչության մոտ 51 տոկոստն ունի հաշիվ որևէ
սոցիալական հարթակում, սա կազմում է մոտ

1.5 միլիոն օգտատեր։ Եթե հաշիվների աճը
աշխարհում ունի 9 տոկոսանոց աճ, ապա այն
Հայաստոնում 10 տոկոսանոց է։ 2019 թվականի համեմատ բացվել է 139 հազար նոր հաշիվ
[3]։ Սա վկայում է սոցիալական ցանցերի օգտագործման ընդլայնման և սոցիալական մեդիա մարքեթինգի դերի կարևորման մասին։
Սոցիալական հարթակները բազմաթիվ են։
Ստորև ներկայացված են առավել մեծ թվով
հաշիվներ ունեցող սոցիալական հարթակներն աշխարհում [4]։ Ֆեյսբուքը (Facebook)
ամենաշատ հաշիվներ ունեցող սոցիալական
հարթակն է։ Ամսական ակտիվ օգտատերերի
թիվը գերազանցում է 2.4 միլիարդը։ Յութուբը
(Youtube) երկրորդն է՝ 2 միլիարդ ամսական
ակտիվ օգտատերերով։ Վոթսափը (WhatsApp)
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1.6 միլիարդ ամսական ակտիվ օգտատերով 3րդն է։
Հայստանում ֆեյսբուքը, ինչպես աշխարհում, առաջատարն է։ ՀՀ-ում Ֆեյսբուքից օգտվում է մոտ 1.3 միլիոն մարդ։ Այսքանով
հանդերձ բավականին փոքր է շուկան, որից
առաջանում են մի շարք խնդիրներ։ Դրանց
կանդրադառնանք ստորև։ Երկրոդը ինստագրամն է (Instagram) մոտ 750 հազար օգտատեր
[5]։ Մասնագետների համոզմամբ երրորդը
Յութուբն է, սակայն ինֆորմացիայի անհասանելիության, նաև Հայաստանում լոկալիզացիայի բացակայության պատճառով հնարավոր չէ նշել օգտատերերի հստակ թիվը։
Սոցիալական մեդիայում մարքեթինգի
հիմնախնդիրները կարելի է պայմանականորեն բաժանել երկու մասի։ Խնդիրներ, որոնք
կապված են թվային մարքեթինգի գործիքակազմի օգտագործման հետ և խնդիրներ,
որոնք առնչվում են սոցիալական մերդիայում
մարքեթինգի դերին և նշանակությանը։ Առաջնային համարելով խնդիրների երկրորդ խումբը՝ ստորև անդրադառնանք դրանց։
Ինչպես վերը համոզվեցինք, Հայաստանում սոցիալ մեդիա հարթակները փոքր են։
Այս պատճառով 1,3 միլիոն օգտատերների
շրջանում թիրախավորում իրականացնելը
համեմատաբար բարդ է։ Մասնագետներն արդեն իսկ քիչ օգտատերեր ունեցող հարթակում
առավել շատ հաշիվների հասնելու համար
օգտագործում են Աութբաունդ մարքեթինգ։
Խնդիրն այն է, որ մեծ լսարանին հարմարեցնելու նպատակով գովազդներն ընդհանրական են և պակաս արդյունավետ։ Շուկայի
փոքր լինելու հետևանքով ավանդական մարքեթինգը թուլ չի տալիս թիրախավորել առավել նպատակահարմար լսարան։
Շուկայի փոքր լինելու պատճառով օգտագործվող աութբաունդ մարքեթինգը իր հերթին
առաջացնում է հետևյալ խնդիրները՝
 Էլ. փոստերի օգտատերերի 91 տոկոսը
ապաբաժանորդագվում է տարերային էլ.
փոստերից։ Կոնտենտը դառնում է ոչ անհատականացված և անհամապատասխան [6]։
 Ընդհանրական ոճի գովազդներից հեշտությամբ կարելի է խուսափել. օգտատերերի 86 տոկոսը հրաժարվում է գովազդից [7]։

 Ուղիղ թիրախավորված էլեկտրոնային
նամակների 44 տոկոսն օգտատերերը չեն
ընթերցում։ Այսքանով հանդերձ Հայաստանում այն շարունակվում է օգտագործվել այլընտրանքի բացակայության պատճառով [6]։
 Օգտագործվում են բաներային գովազդներ, որոնց արդյունավետությունը
կազմում է մեկ տոկոսի 1/10 –րդ մասը [8]։
 Հայաստանում 25-ից 34 տարեկան
օգտատերերի 84 տոկոսը գովազդների
ծանրաբեռնվածության պատճառով լքում
են մուտք գործած կայքը [6]։
Հաջորդ խնդիրը հայկական կազմակերպությունների մեծ մասում սոցիալական հարթակների համար նախատեսված մարքեթինգային ռազմավարության բացակայությունն է։
Մարքեթինգային գործունեությանը վերաբերող որոշումներն ու խնդիրները լուծվում են
անկանոն գործողություններով (անգլ.՝ RAM,
Random acts of marketing)։ Խնդիրը վերաբերում է ոչ միայն փոքր ու միջին կազմակերպություններին, այլև խոշոր բիզնեսին։ Սովորաբար կազմակերպությունները չունեն մարքեթինգային բաժնի համար բեչմարքինգ։ Այս
պարագայում տարեկան եկամուտից չկան
ֆիքսված հատկացումներ սոցիալական հարթակներում մարքեթինգային գործունեությանը։ Ոլորտի մասնագետները պնդմամ են, որ
հաճախ անհրաժեշտ արշավներն անկանոն
են ֆինանսավորվում։ Ռազմավարության բացակայության դեպքում նաև փորձ է արվում
կրկնորինակել որևէ հայտնի բրենդի մարտավարությունը։ Քանի որ հայտնի բրենդների
դեպքում դրանք հիմնական ռազմավարությունից ածանցիալ են և ծրագրավորված են
հստակ լսարանի համար, ունեն որակի գնահատման չափանիշներ, կրկնորինակվելու
դեպքում սովորաբար ձախողվում են։
Ռազմավարության բացակայությունն իր
հերթին նոր խնդիր է առաջացնում կապված
որակի գնահատման չափանիշների հետ։ Սոցիալական մեդիա մարքեթինգում գոյություն
ունեն բազմաթիվ մետրիկներ, որոնք օգտագործվում են մարքեթինգային արշավների չափելիությունն
ապահովելու
նպատակով։
Դրանցից են ներգրավվածության ինդեքսը
կամ գործակից մետրիկը։ Այն հաշվարկվում է
այսպես՝ եթե էջն ունի X քանակությամբ հե-
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տևորդ, վերջին 7 օրերի ընթացքում հավաքված հավանումների հանրագումարը A է, մեկնաբանությունները B, իսկ կիսումները C,
ապա՝
Ներգրավվածության ինդեքսը տոկոսային
արտահայտմամբ = (A+B+C) / X*100
Այս մատրիկը մեկն է այն բազմաթիվներից, որոնցով գնահատվում և չափելի է դառնում արդյունավետությունը։ Նման մատրիկներ կիրառման պահանջի բացակայության
պայմաններում արդյունավետության գնահատման բացակայությունն առաջացնում է
նոր խնդիրներ [9]։
Հաջորդ խնդիրն առնչվում է սոցիալական
մեդիա մարքեթոլոգների աշխատանքային
պարտականությունների և պատասխանատվության լայն և ընդհանրական պահանջներին։ Սոցիալ մեդիա մարքեթինգի մասնագետներից պահանջները կանոնակարգված չեն։
Գործատուների մեծ մասը հստակ չի պատկերացնում տվյալ մասնագետին վերաբերող
խնդիրների շրջանակը։
Այս խնդրին առավել լավ նկարագրելու
համար, բացի ոլորտի բազմաթիվ մասնագետների հետ հարցազրույցներ իրականացնելը,
ուսումնասիրվել են սոցիալական հարթակներում մի շարք մասնագիտական խմբեր և ֆորումներ [10; 11]։ Հայտնի reddit.com հարթակի
և «Սոցիալական ցանցեր և թվային մարքեթինգ» խմբի (այս խումբը թվային մարքեթինգ
մասնագետների բազմաթիվ քննարկումների,
ուսումնասիրության արդյունքներով կիսվելու,
համագործակցության հարթակ է, որտեղ կան
մոտ 5.9 հազար մասնակից) ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս դուրս բերել հետևյալ օրինաչափությունը։
Սոցիալ մեդիա հարթակում մարքեթինգ
իրականացնողներից պահանջվում են հետևյալ գիտելիքները և հմտությունները, որոնք
անուղղակիորեն են կապված տվյալ մասնագիտության հետ։ Դրանցից են օրինակ՝ գրաֆիկական ծրագրերի տիրապետում, ինչպիսիք
են՝ Adobe Photoshop-ը կամ Canva-ն։ Լուսանկարչական հմտություններ և տեսանյութերի
մոնտաժման, կոնտենտի վիզուալիզացման
կարողությունները։ Բարձր են պահանջները
կոնտենտ մարքեթինգին առնչվող գիտելիքների նկատմամբ։ Տարբեր լեզուների գրավոր
գերազանց իմացությունն՝ ինչպիսիք են ռուսե-

րենը և անգլերենը։ Որոնողական համակարգերի օպտիմիզացման ՝ SEO (Search Engine
Optimization), հմտություններ և փորձ։ Սրանք
պահանջներ են, որոնց արդյունավետ իրականացումը SMM մասնագետի լիազորությունների շրջանակից դուրս է և պահանջում է
համապատասխան մասնագետների ներգրավվածություն։
Մասնագետներից նման պահանջների
ակնկալումը փաստում է ոլորտի զարգացվածության ցածր մակարդակի մասի։ Այս ցածր
մակարդակից էլ առաջանում է մյուս խնդիրը՝
սոցիալական մեդիա մարքեթինգային ծառայությունների գնի ցածր լինելը։ Պատկերն այսպիսին է՝ սոցցանցերում մարքեթինգի մասնագետի ամսական միջին վարձատրությունը
ֆրիլանսի դեպքում տատանվում է 50 000
դրամի շրջակայքում։ Լրիվ դրույքով աշխատողի դեպքում ամսական աշխատավարձը
120 000-150 000 դրամ է կազմում [12]։ Ընդ
որում գումարի այս չափի դեպքում մասնագետն իրականացնում է վերը նշված, սոցիալական մեդիա մարքեթինգին ուղղակիորեն
չառնչվող բազմաթիվ այլ գործառույթներ։
Համեմատության համար նշենք, որ օրինակ
ԱՄՆ-ում ամսական միջին աշխատավարձը
լրիվ դրույքի դեպքում մոտ 3.6 հազադ ԱՄՆ
դոլար է կազմում, որը շուրջ 1 մլն 700 հազար
դրամ է։ Համեմատությունն այնքան էլ համարժեք չէ. քանի որ շուկաներն ու պայմանները
տարբեր են, սակաին, երբ հաշվի առնենենք
մեկ կարևոր գործոն, պատկերը կտրուկ
կփոխվի։ Հայաստանում գտնվող մասնագետը
կարող է առանց որևէ էական խոչրնդոտի
աշխատել ԱՄՆ շուկայում և վարձատրվել
ԱՄՆ ստանդարտներով։ Այստեղից առաջանում է ևս մի խնդիր, որը սոցիալական մեդիայում մարքեթինգի հայկական առանձնահատկությունները բնութագրող կարևոր գործոն է։
Հայաստանում այս ոլորտում B2B հատվածը
այնքան էլ զարգացած չէ։ Շատ են ֆրիլանս
մասնագետները և նրանց պահանջարկը։
Կազմակերպությունների ներկայացուցիչները
նշում են, որ նախընտրում են աշխատել ֆրիլանս մասնագետի հետ, որոնց ծառայություններն անհամեմատ ավելի էժան են, քան մասնագիտացված
կազմակերպություններինը։
Համեմատականը մոտավորապես այսպիսին
է՝ ենթադրենք կազմակերության սոցիալական
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մեդիա մարքեթինգի իրականացման համար
ֆրիլանսը պահանջում է ամսական 50-60 հազար դրամ, իսկ B2B տարբերակում գինը մոտ
300 հազար դրամ է։
Երկրորդ դեպքում ծառայությունները
որակական և քանակական առավելություն
ունեն, սակայն շուկայի ընդհանուր ցածր
զարգացվածության սոցիալական մաեդիայում
մարքթինգի կարևորության թերագնահատման
պատճառով նման պահանջներ չեն
դրվում։ Այս պայմաններում ոլորտի լավագույն մասնագետներն ու կազմակերպությունները, գտնվելով Հայաստանում, նախընտում
են իրենց ծառայություններն առաջարկել Հայաստանից դուրս գտնվող առավել զարգացած
շուկաներում։
Առանձնացնենք ևս մեկ խնդիր, որը մասնագետների համար էական բարդություններ է
առաջացնում։ Հայաստանում, ինչպես ցանկացած երկրում, սոցիալական մեդիա մարքեթինգ իրականացնելիս առաջնային պայմաններից են մարքեթինգային ուսումնասիրություններն ու հետազոտությունները։ Հայստանում առաջնային ինֆորմացիան ավելի շատ է
երկրորդային ինֆորմացիայի համեմատ։ Վերջինս գրեթե բացակայում է։ Չկան գիտական
հետազոտություններ, որոշ վիճակագրական
տվյալներ իսպառ բացակայում են, շուկայի
ծավալի և առանձնահատկություններին վերաբերող ուսումնասիրություններ իրականացված չեն։
Այսպիսով՝ ներկայումս ՀՀ-ում սոցիալական մեդիա մարքեթինգի հիմնախնդիրները
մեծամասամբ առաջանում են մեկը մյուսից և
պատճառահետևանքային կապ ունեն։ Խնդիրների մեծ մասը առաջանում են շուկայի փոքրությունից, բարձր որակավորում ունեցող
մասնագետների պակասից և որակյալ մասնագետների արտահոսքից։ Նշված հիմնախընդիրների լուծմանը մեծապես կարող են նպաստել SMM մասնագետների որակավորման,
գործունեությունը կարգավորող տեխնոլոգիա-

ների և գործիքների մշակումն ու կիրառումը,
հմտությունների մոդելների ստանդարտացումը, մասնագտական ու կրթական ստանդարտների մշակումը և մի շարք որակական և
քանակական փոփոխությունների իրականացումն ինչպիսիք են՝ ծրագրերի ավելացումնը,
արդիականացումն ու պարբերաբար թարմացումը կրթական համակարգում և մասնագիտական ուսուցման շրջանակներում։
Օգտագործված գրականության ցանկ
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Аннотация: Преобразования в современном обществе предъявляют высокие требования профессиональным и
психологическим компетенциям личности руководителей. Из существующего теоретического анализа
становится ясно, что помимо профессиональных навыков факторы самореализации, саморазвития и
самопознания занимают весомое место в системе эффективности управленческой деятельности.
Целью исследования является изучение структурных и функциональных особенностей мотивации персонала в
зависимости от уровня самореализации руководителей.
Для достижения цели и задач исследования были использованы методы тестирования и анкетирования. В
рамках метода тестирования были использованы тест «Диагностика самореализации» и тест Ф. Герцберга
"Мотивация к трудовой деятельности".
Выборка исследования состояла из 30-45-летних менеджеров и их подчиненных. В исследовании участвовали
руководители среднего и низшего звена, которые работают в области финансов. Возрастной выбор
исследуемой выборки обусловлен возрастными особенностями развития самореализации человека.
Результаты были проанализированы с использованием статистического программного пакета SPSS 22.0.
Мы начали анализ результатов исследования с формирования групп. В соответствии с методологией
«Диагностика самоопределения личности» мы разделили общий отбор лидеров на две группы. В первую группу
вошли лидеры с высоким уровнем самореализации (54%), а во вторую группу вошли лидеры с низким уровнем
самореализации (46%). Разделение лидеров на две группы основывалось на нормальном распределении
показателей уровня самореализации. Сравнительный анализ исследуемых показателей проводился с
использованием Т-критерия Стьюдента. Корреляционный анализ проводился с использованием метода
корреляционного анализа по Пирсону.
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Анализ результатов нашего исследования дает возможность говорить о значительной роли саморазвития и
самореализации менеджеров в структурно-функциональной модели мотивации сотрудников, которая, в свою
очередь, влияет на эффективность деятельности.
Выяснилось, что уровень самореализации руководителя действует как системообразующий фактор мотивации
сотрудников и способствует активизации мотивационных факторов.
В работе показано, что в системе самореализации лидера значимое место занимает поисково-познавательная
деятельность лидера, в частности, взгляд на сущность человека, высокая потребность в познании и общении.
В ходе исследования было выявлено, что уровень мотивации работников как косвенный показатель
эффективности управленческой деятельности существенно различается в группе работников руководителей с
разным уровнем самореаизации, в частнсти, мотивированность работников самореализованных руководителей
находится в пределах высоких значений. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что уровень
самореализации личности предопределяет траекторию профессионального развития сотрудников и
профессиональное долголетие.
Ключевые слова: управление, лидерство, самоактуализация, познавательная потребность, ценность,
мотивация, внешний мотиватор, внутренний мотиватор, эффективность, профессиональное долголетие.
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Abstract: Transformations in modern society place high demands on the professional and psychological competencies
of leaders. From existing theoretical analyses it becomes clear, that besides professional skills, factors of selfrealization, self-actualization and self-development occupy a significant place in a system of effective management.
The purpose of this study is investigation of the structural and functional features of staff motivation depending on selfactualization level of the leader.
To achieve the goals and objectives of study methods of testing and questioning were used. As part of the testing
method, the test "Diagnosis of self-realization" and the test of F. Herzberg "Motivation for work" were used.
The sample of the study consisted of 30-45-year-old managers and their employees.
The study involved middle and lower managers who work in the field of finance. The age selection of the studied
sample is due to age-related features of the development of human self-realization.
The results were analyzed by using SPSS 22.0.
We began the analysis of the results of the study with the formation of groups. In accordance with the methodology
"Diagnostics of personality self-determination" we divided the general selection of leaders into two groups. The first
group included leaders with a high level of self-realization (54%), and the second group included leaders with a low
level of self-realization (46%). The division of leaders into two groups was based on the normal distribution of selfrealization level indicators. A comparative analysis of the studied parameters was carried out using Student's T-test.
Correlation analysis was performed using the Pearson correlation analysis method.
The analysis of our study results makes it possible to talk about the significant role of self-development and selfrealization of managers in the structural-functional model of employee motivation, which, in turn, affects the
effectiveness of activities.
It turned out that the level of self-realization of leaders acts as a system-forming factor in employee motivation and
helps to activate motivational factors.
The research shows that the leader’s search and cognitive activity occupies a significant place in the leader’s selfrealization system, in particular, a look at the essence of a person, a high need for knowledge and communication.
The study revealed that the level of employee motivation as an indirect indicator of the effectiveness of managerial
activity varies significantly in the group of employee managers with different levels of self-realization, in particular, the
motivation of employees of managers with high self-realization level is within high values. Summarizing the foregoing,
we can say that the level of self-realization of a person determines the path of professional development of employees
and professional longevity.
Keywords: management, leadership, self-actualization, cognitive need, value, motivation, external motivator, internal
motivator, efficiency, professional longevity
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Արդի ժամանակաշրջանում մարդկային
ռեսուրսի
արդյունավետ
կառավարումը
առաջնային տեղ է զբաղեցնում տնտեսության
զարգացման գործընթացում: Ժամանակակից
հասարակությունում տեղի ունեցող փոխակերպումները բարձր պահանձջներ են ներկայացնում անձին, նրա մասնագիտական և
հոգեբանական կոմպետենցիաներին: Առկա
տեսական վերլուծություններից պարզ է դառնում, որ բացի մասնագիտական հմտություններից, կառավարչական գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնների մեջ մեծ տեղ են զբաղեցնում ինքնիրացման, ինքազարգացման և ինքնաճանաչման
գործընթացները, որոնք մեծապես պայմանավորում են կառավարչի գործունեության արդյունավետությունը: Ինչպես նշում է Կլիմովը,
մարդու անձնային որակների և գործունեության կողմից նրան ներկայացվող պայմանների
ու պահանջների փոխադարձ համապատասխանությունը հիմք է հանդիսանում մասնագիտական ինքնորոշման և զարգացման համար
[1]:
Վերջին տարիներին ինքնիրացման խնդրի
նկատմամբ հետազոտական հետաքրքրությունը սկսել է աճել հոգեբանական գրականության մեջ: Այս խնդրի նկատմամբ ուշադրության ուժեղացումը կապված է մարդու զարգացման մեջ դրա ունեցած որոշիչ դերի հետ [2-4]:
Սակայն ներկա ժամանակներում ինքնիրացման մասին պատկերացումներում անհնար է
հասկանալ այն երևութ է, գործընթաց, պահանջմունք, հատկություն, թե այլ բան: Ինքնիրացման ուսումնասիրման դժվարություններից մեկն այն է, որ այն չի կարող դիտարկվել
անմիջականորեն և օբյեկտիվորեն, մենք կարող ենք տեսնել միայն սուբյեկտի հոգեկանի
վրա դրա ունեցած արդյունքները [3]: Մի շարք
հետազոտություններում նշվում է նաև ղեկավարի անձի ինքնիրացման դերը կառավարչական գործունեության մեջ: Մի կողմից անձի
ինքնիրացումը դիտարկվում է որպես արդյունք, մի կողմից որպես նախադրյալ, որը
նպաստում է կառավարչական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը [5]:
Միևնույն ժամանակ, որպես կազմակերպության գործունեության արդյունավետության
անուղղակի գործոններ կարելի է դիտարկել

աշխատակիցների մոտիվացիայի համակարգը [6]: Չնայած կառավարչական գործունեության մեջ անձի ինքնիրացման դերին ու նշանակությանը` գիտական գրականության մեջ
սակավաթիվ են այդ հիմնախնդրին նվիրված
աշխատանքները, իսկ առկա հետազոտությունները չեն պարզորոշում հիմնախնդրի ողջ
էությունը:
Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել անձնակազմի մոտիվացիայի կառուցվացքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները պայմանավորված ղեկավարի անձի
ինքիրացման մակարդակի հետ:
Հետազոտության վարկած. Ենթադրվում է, որ ղեկավարի անձի ճանաչողական-որոնողական ակտիվությունը նպաստում է գործունեության նոր հնարավորությունների բացահայտմանը և որպես հետևանք` աշխատակիցների մոտիվացիայի
բովանդակային բաղադրիչների ակտիվացմանը:
Նպատակին հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները՝
1. Ուսումնասիրել ինքնիրացման ֆենոմենոլոգիական
առանձնահատկությունները, դրա ձևավորման և զարգացման
հիմքերը,
2. Բացահայտել ղեկավարի ինքնիրացման
ազդեցության ոլորտը,
3. Ուսումնասիրել ղեկավարի ինքնիրացման ազդեցությունը աշխատակազմի մոտիվացիայի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վրա:
Հետազոտության օբյեկտն է՝ ղեկավարի
ինքնիրացումը:
Հետազոտության առարկան է՝ ղեկավարի
ինքնիրացման ազդեցությունը աշխատակազմի մոտիվացիայի կառուցվածքաֆունկցիոնալ
առանձնահատկությունների վրա:
Հետազոտության մեթոդների և մեթոդիկաների, ընտրանքի նկարագրություն:
Հետազոտոթյան նպատակի և խնդիրների
լուման համար կիրառվել է թեստավորման
մեթոդը: Թեստավորման մեթոդի շրջանակում
կիրառվել են Շոստրոմի «Անձի ինքնիրացման
ախտորոշում» և Ֆ. Հերցբերգի «Աշխատանքային գործունեության մոտիվացիայի» թեստը:
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«Անձի ինքնիրացման ախտորոշում» մեթոդիկան ուղղված է անձի իմքնիրացման
ուսումնասիրմանը և բացահայտում է ինքնիրացման հետևյալ ցուցանիշները` ժամանակի
մեջ կողմնորոշում, արժեքների սանդղակ,
հայացք մարդու էությանը, ճանաչողության
մեծ պահանջմունք, ստեղծարարություն, ինքնավարություն, սպոնտանություն, ինքնահասկացում, ինքնահամակրանք, շփվողականություն, հաղորդակցման մեջ ճկունություն:
Ֆ. Հերցբերգի թեստը հնարավորություն է
տալիս ուսումնասիրել անձի մոտիվացիան ու
աշխատանքով բավարարվածության գերակշռող գործոնները: Թեստի արդյունքների
վերլուծության արդյունքում դուրս են բերվում
արտաքին հիգիենիկ և ներքին բուն մոտիվացիոն գործոնները: Արտաքաին հիգիենիկ
գործոնների շարքին ե դասվում Ֆինանսական
մոտիվներ, հանրային ճանաչում, հարաբերությունները ղեկավարության հետ, համագործակցությունը կոլեկտիվում: Բուն մոտիվացիոն գործոնների մեջ են դասվում՝ աշխատանքային պատասխանատվություն, կարիերա, պաշտոնի բարձրացում, անձնական հաջողության հասնելը, աշխատանքի բովանդակություն:
Բացի այդ կազմվել է հարցարան, որն ուղղված էր ախտորոշելու կազմակերպության
գործառնության արդյունավետության քանակական և որակական ցուցանիշները:
Հետազոտության ընտրանքը կազմում են
30-45 տարեկան ղեկավարներ և նրանց ենթակայության տակ աշխատող աշխատակիցներ:
Հետազոտությունը իրականացրել ենք միջին և
ցածր օղակների ղեկավարների շրջանում,
ովքեր աշխատում են հաշվապահական և
ֆինանսական ոլորտներում: Հետազոստական
ընտրանքի տարիքային ընտրությունը պայմանավորված է անձի ինքնիրացման զարգացման տարիքային առանձնահատկություններով:
Ստացված արդյունքները ենթարկվել են
մաթեմատիկական վերլուծության SPSS 22.0
վիճակագրական ծրագերի փաթեթի կիրառմամբ:
Հետազոտության արդյունքները:
Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը սկսել ենք խմբերի կազմավորումից:
Ըստ «Անձի ինքնիրացման ախտորոշում»

մեթոդիկայի ղեկավարների ընդհանուր ընտրանքը բաժանել ենք երկու խմբերի: Առաջին
խմբում ընդգրկվել են ինքնիրացման բարձր
մակարդակ ունեցող ղեկավարները (54%),
երկրորդ խմբում ընդգրվել են ինքնիրացման
ցածր մակարդակ (46%) ունեցող ղեկավարները: Ղեկավարների բաժանումը երկու խմբի
կատարվել է ընդհանուր մակարդակի բաշխվածության հիման վրա:
Ըստ ինքնիրացման մակարդակի կազմըված խմբերում իրականացվել է համեմատական վերլուծություն Ստյուդենտի-Т չափանիշով (Տե՛ս աղ.1)
Ըստ ինքնաիրացման թեստի կատարված
արդյուքների վերլուծության, պարզ է դառնում, որ 1-ին խմբի հետազոտվողների մոտ
ըստ ինքնիրացման բոլոր գործոնների գրանցվում են բարձր ցուցանիշենր, այն դեպքում,
երբ 2-րդ խմբի ղեկավարների մոտ գրանցվում
են միջին ցուցանիշներ:
Միևնույն ժամանակ, հավաստի տարբերություններ գրանցվել են ըստ «արժեքներ»,
«հայացք մարդու էությանը», «ճանաչողության
պահաջմունք» «հաղորդակցման մեջ ճկունության» գործոնների (Տե՛ս աղ.1):
Ըստ Ֆ. Հերցբերգի «Աշխատանքային գործունեության մոտիվացիա» թեստի կատարվել
է համեմատական վերլուծություն` երկու
խմբի ղեկավարների հետ աշխատող անձանց
հետ:
Ինչպես երևում է աղ. 2-ից, երկու հետազոտվող խմբերում գրանցվել են հավաստի
տարբերություններ
ըստ
ֆինանսական
մոտիվներ և հանրային ճանաչում, ինչպես
նաև աշխատանքի բովանդակություն և համագործակցությունը կոլեկտիվում գործոնների
(p<0,05; p<0,01 նշանակալիությամբ): Ընդ
որում, հայտնաբերված է, որ երկրորդ խմբի
աշխատակիցների հավաստի գերակշռում են
այնպիսի գործոններ, ինչիսիք են ֆինանսական մոտիվները և հանրային ճանաչումը,
որոնք մոտիվացիայի կառուցվածքում հանդես
են գալիս որպես հիգիենիկ գործոններ:
Միևնույն ժամանակ առաջին խմբի հետազոտովողների մոտ գրանցվում են բարձր ցուցանիշներ ըստ աշխատանքի բովանդակության և կոլեկտիվում համագործակցության:
Աշխատանքի բովանդակությունը հանդես է
գալիս մոտիվացիայի կառուցվածքում որպես
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բուն մոտիվատոր, որը դրդում է անձին մասնագիտական զարգացման և իրացման: Մեր
կոսղմից իրականացված կոռելյացիոն վերլու-

ծությամբ ըստ Սպիրմենի հայտնաբերվել է, որ
ղեկավարների ինքնաբուխության և աշխա-

Աղյուսակ 1. Հետազոտական խմբերում ինքնիրացման գործոնների միջին ցուցանիշնիշների
համեմատում (խումբ1(n=27), խումբ2 (n=23))
Սանդղակի
անվանում
Ժամանակի մեջ
կողմնորոշում
Արժեքներ
Հայացք մարդու
էությանը
Ճանաչողության
պահանջմունք
Ստեղծարարություն
Ինքնավարություն
Սպոնտանություն
Ինքնահասկացում
Ինքնահամակրանք
Շփվողականություն
Հաղորդակցման մեջ
ճկունություն

Նշանակալիության
ցուցիչներ
,089

Միջին
Խ.1
9

Խ.2
7,6

,009
,015

12
8,4

8,3
5,3

0,11

8,7

5,1

,079
,111
,094
,132
,141
,017
,014

9,6
10
10,6
9
9,7
9,5
10

7,8
8
8,8
8
8
6,4
6,7

Աղյուսակ 2. Հետազոտական խմբերում աշխատանքային մոտիվացիայի գործոնների միջին
ցուցանիշնների համեմատություն
Մոտիվացիոն գործոններ
Նշանակալիություն
Խ.1
Խ.2
0.011
14.4
18.1
Ֆինանսական մոտիվներ
0.024
15.6
19.4
Հանրային ճանաչւմ
0.421
18.3
17.8
Աշխ.
պատասխանատվություն
0.119
16.3
13.8
Հարաբերությունները
ղեկավարության հետ
0.387
17.8
18.6
Կարիերա, պաշտոնի
բարձրացում
0.342
18.7
19.8
Անձնական հաջողության
հասնել
0.008
20.3
16.2
Աշխատանքի
բովանդակություն
0.015
16.7
12.4
Համագործակցությունը
կոլեկտիվում
տակիցների աշխատանքային պատասխանատվության (r=0,354*) գործոնները գտնվում են
ուղիղ կապի մեջ: Հայտնաբերված է նաև ուղիղ
հավաստի կապեր ղեկավարների ճանաչման
պահանջմունքի և աշխատակիցների մոտ ղեկավարների
հետ
հարաբերություններ

(r=0,323*), անձի հաջողության հասնելու
(r=0,444*) գործոնների միջև, ինչպես նաև ղեկավարների արժեքներ և աշխատակիցների
աշխատանքային բովանդակություն (r=0,324)
միջև:
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Այսպիսով, մեր կողմից իրականացված
հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում խոսել
ղեկավարների ինքնիրացման զարգացվածության և արտահայտվածության նշանակալի
դերի մասին աշխատակիցների մոտիվացիայի
կառուցվածքաֆունկցիոնալ մոդելի մեջ, ինչը
ազդում է գործունեության արդյունավետության վրա:
Այսպես, արժեքներ և աշխատանքի բո-

վանդակություն գործոնների միջև կապը ցուցում է, որ ղեկավարների մոտ իրականության,
ճշմարտության, ունիկալության, կատարելագործման և այլ ձգտումները հիմք են հանդիսանում ներդաշնակ և առողջ հարաբերությունների համար, որոնք իրենց հերթին նպաստում են աշխատակիցների շրջանում դեպի
աշխատանքը պատասխանատվության և հետաքրքրություն առաջացմանը: Հետաքրքրական են նաև այն տվյալները, որ ճանաչման
մեծ պահանջմունք ունեցող ղեկավարների
հետ աշխատող անձանց առանձնացում է
սեփական հաջողությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը և ղեկավարների հետ առողջ
հարաբերությունները: Ղեկավարների շրջանում ինքնաբուխության և աշխատակիցների
բուն աշխատանքային բովանդակության գործոնների միջև սերտ կապերը, նույնպես վկայում են ղեկավարի անձի հասունության,
վստահության բարձր մակարդակի դերի մասին աշխատակիցներին մասնակից դարձնելու, բուն մոտիվացիոն գործոնների ակտիվության գործընթացում:
Իրականացված կոռելյացիոն վերլուծությամբ երկրորդ խմբի հետազոտվողների
շրջանում, հայտնաբերվել է ուղիղ կապ ճա-

նաչողության պահանջմունքի և ֆինանսական
մոտիվների (r=0,367) սանդղակների միջև:
Ստացված արդյունքները փաստում են, որ այս
խմբի ղեկավարների մոտ կա հակվածություն
աշխատակիցներին միմյանց հետ համեմատելու, քննադատելու, որը հանգեցնում է աշխատակիցների մոտ ատաքին մոտիվացիոն գործոնների
բարձր
արտահայտվածության,
տվյալ դեպքում ֆինանսական գործոնի:
Հայտնաբերված հավաստի բացասական
կոռելյացիոն կապը հայացք մարդու էությանը
և հանրային ճանաչում սանդղակների միջև
խոսում է, որ անկեղծ և ներդաշնակ միջանձ-

նային հարաբերությունների համար անկայուն հիմք ունեցող ղեկավարներին հատուկ
անվստահությունը դրդում է ախատակիցներին գտնել իրենց մոտիվացիայի աղբյուրները
արտաքին միջավայրուևմ, մասնավորապես
հանրային ճանաչման միջոցով:
Կոռելյացիոն վերլուծություն ենք իրականացրել նաև հարցարանի արդյունքում դուրս
բերված կառավարչական գործունեության
արդյունավետության ցուցանիշի և ինքնիրացման գործոնների միջև: Որի արդյունքում
պարզ դարձավ, որ ինքնիրացման գործոններից այս ցուցանիշի հետ նշանակալի կապ
կա հայացք մարդու էությանը (r=,651**, p<0,01)
և ճանաչողության մեծ պահանջմունք է
(r=,451**, p<0,01) գործոնների հետ:
Ամփոփելով համեմատական և կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքները, կարելի է
եզրակացնել, որ ղեկավարի անձի ինքնաիրացումը հանդես է գալիս որպես աշխատակիցների մոտիվացիայի համակարգաձևավորող
գործոն և ազդում կազմակերպության գործունեության արդյունավետության վրա: Ընդ
որում ինքնիրացման առավել նշանակալի դեր
են այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են մարդու
ճանաչողական և արժեքային կողմնորոշիչները, որոնք նպաստում են աշխատակազմի
մոտիվացիայի բովանդակային բաղադրիչների ակտիվացմանը:
Եզրակացություններ
1. Հայտնաբերված է, որ ղեկավարի ինքնիրացումը հանդես է գալիս որպես աշխատակիցների մոտիվացիայի համակարգաձևավորող գործոն և նպաստում բուն
մոտիվացիոն գործոնների ակտիվացմանը:
2. Բացահայտված է, որ ղեկավարի ինքնիրացման բարդ համակարգում առավել
կարևորվում են ղեկավարի որոնողականճանաչողական
ակտիվությունը,
մասնավորոպես` հայացք մարդու էությանը,
ճանաչողության մեծ պահանջմունք և
շփվողականություն գործոններով:
3. Ցույց է տրված, որ աշխատակիցների
մոտիվացվածությունը որպես կառավարչական գործունեության արդյունավետության անուղղակի գործոն, ինքնիրացման
բարձր և ցածր արտահայտվածություն
ունեցող ղեկավարների աշխատակիցների
մոտ նշանակալիորեն տարբերվում է,
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մասնավորապես, ինքնիրացման բարձըր
մակարդակ
ունեցող
ղեկավարների
աշխատակիցենրի շրջանում գրանցվում է
մոտիվացվածության բարձր մակարդակ:
4. Ղեկավարի անձի ինքնիրացման մակարդակը կանխորոշում է աշխատակիցների
մասնագիտական զարգացման հետագիծը
և
արդյունավետ
գործելու
երկարակեցությունը:

3.

4.

5.

Օգտագործված գրականության ցանկ
1.

2.

Աղուզումցյան Ռ., Պետրոսյան Լ., Պողոսյան
Ս., Խաչատրյան Ա. Կառավարչական գործունեության առանձնահատկությունների հոգեբանական նկարագիր: // Ուս. Ձեռն. Եր.: 2015, ՀՀ
ՊԿԱ, 232 էջ:
Պապոյան Վ. Ռ., Գրին Է. Ա., Գալստյան Ա. Ս.
և այլոք. Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը:

6.

156

//Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.:ԵՊՀ հրատ., 2011,
102 էջ:
Богатырева О. О., Марцинковская Т. Д. Профессиональная самореализация в пространстве
личностного развития, Психологические исследования, 2009, N: 1(3)
Бодалев А. А. Об обьективных и субьективных
факторах, определяющих достижение акме
человеком//Мир образования – оброзование в
мире., М., 2002.№4, с.17-23.
Маризина В. Н. Средства самореализации
личности в информационном обществе//Вестник
Цамарскиго государственного университета,.
N64.2, 2008. С.237-243.
Herzberg F. One More Time: How Do You
Motivate Employees? //Harvard Business Review,
1968, pp 3-11.
Сдана/Հանձնվել է՝ 30.04.2020
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 0405.2020
Принята/Ընդունվել է՝ 06.05.2020

Регион и мир, 2020, № 4

СОЦИОЛОГИЯ_____________________________________________________

Ընտանիքը որպես սոցիալական ինստիտուտ և սոցիալական
փոքր խումբ. ընտանիքի ձևավորման շարժառիթների
վերլուծական (տեսա-մեթոդաբանական) ներկայացում
Մարկոսյան Մ. Մ.
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ,
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնի նախնական
մասնագիտական պատրաստականության բաժնի կրտսեր տեսուչ, ոստիկանության
ավագ սերժանտ (Երևան, Հայաստան)
markosyanmari@mail.ru
Վճռորոշ բառեր՝ ընտանիք, սոցիալական խումբ, սոցիալական ինստիտուտ, ամուսնական
հարաբերություններ, ամուսնության տևողություն, ամուսնական բավարարվածություն, ընտանիքի պատմական ձևեր, ամուսնության որակ
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Аннотация: В обществе семья рассматривается как основа обеспечения стабильности основного института
общества, в рамках которого преобразование семьи происходит с древнего исторического периода и продолжается по сей день. Семья является ключевой частью жизни каждого человека, следуя традициям и
религиозным принципам. Статья посвящена влиянию семьи как социального института, тенденциям ee
современного развития, мотивам создания семьи, брачным отношениям, удовлетворенности и влиянию на
качество и продолжительность брака, а также исследованиям и решениям, предлагаемые социологами в этом
направлении. В целом семья представляет собой сложное социальное явление, которое включает в себя
различные типы социальных отношений. Невозможно сравнить семью с каким-либо другим институтом, где
будут такие разные отношения. Семья - это социальная группа, которая накладывает свой отпечаток на всю
жизнь человека. Из вышесказанного можно сделать вывод, что изучать его сложно только методами
социологического исследования. Как сказал американский социолог Гут: «Мы знаем так много о семье, что
можем изучать ее объективно». Таким образом, изучение института семьи не должно ограничиваться
различными теориями, научными направлениями и концепциями, предлагаемыми отдельными авторами, но
необходимо проводить мониторинг института семьи. Проблемы семейных отношений актуальны и требуют
активного и грамотного вмешательства государства. Целью государственной политики является укрепление
семейных ценностей, улучшение качества семейной жизни, создание благоприятных социально-экономических
условий для семьи, а также возможностей для надлежащего исполнения всех функций семьи, для ее
безопасности и социального обеспечения.
Ключевые слова: Семья, социальная группа, социальный институт, семейные отношения, семейные положение, семейное удовлетворение, исторические типы семьи, качество брака.
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Abstract: The family is considered to be the concept of ensuring the stability of the basic institution of society, within
the framework of which the overvaluation of the family comes from the antique period of history and continues to this
day. The family is a key part of every individual's life, following the traditions and religious principles. The article is
devoted to the effects of the family as a social institution and the developmental tendencies of the small group on
marital relations, influences on the quality and the durability of marriage, on motivation of family formation, the
definition of the institution of the family, classifications, as well as research and solutions proposed by sociologists. In
general, the family is a complex social phenomenon, which includes different types of social relations. It is impossible
to compare the family with any other institution where there is such a variety of relationships. The family is a social
group that leaves its mark on a person's entire life. From here we can conclude that it is difficult to study it only by
sociological research methods. As the American sociologist Gut said, "We know so much about the family that we can
study it objectively." Thus, the study of the institution of the family should not be limited to different theories, scientific
directions and concepts proposed by individual authors, but should be monitored. The problems of family relationship
are important and require active and competent intervention by the state. The goal of state policy is to strengthen family
values, improve family life, create favorable social, economic conditions for the family, as well as opportunities for
proper execution of all family functions. In this case, one can understand the structure and the changes of the family
institution, which are necessary for the preservation of the society and the personal security of the family members, as
well as for the social security.
Keywords: family, social group, social institute, marital relations, marital duration, matrial satisfaction, historical types
of family, quality of marriage.

Չնայած հասարակության ավանդապահությանը, ժամանակակից աշխարհի զարգացումները` քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային, մեծ փոփոխություններ
են առաջացրել, ինչպես ընտանիքի կառուցվածքում (ընտանիքի անդամների հարաբերություններում, ամուսինների ստանձնած դերերում, զուգընկերոջ ընտրության հարցերում), այնպես էլ ընտանիքից դուրս (հասարակական կյանքին կնոջ մասնակցության մեծացման, որոշակի ազատության, կրթված և
աշխատող կանանց թվի ավելացման, ամուսնալուծության թվի ավելացման, ամուսնության թվի նվազման, նուկլեար ընտանիքների
ավելացման մեջ) և այլն: Վիճակագրական
տվյալներին կանդրադառնանք ստորև:
Պետք է փաստել, որ արդի ժամանակներում ընտանիքի ինստիտուտը ոչ այնքան փոփոխվում, որքան մտնում է լիովին մի նոր վիճակ, որտեղ խաթարվում է այս ինստիտուտի
վերաբերյալ մեզ հայտնի բոլոր ավանդական
պատկերացումները:
Փոփոխություններից
զերծ չեն մնացել նաև հայ հասարակությունը և
հայ ընտանիքը, որոնց վերաբերյալ ուսումնասիրությունները վերջին տասնամյակում մեծ
պահանջարկ են ստացել:
Ժամ առ ժամ փոփոխվող վիճակագրական տվյալները փաստում են վերջինիս դինամիկ լինելու մասին: Ոստի կարևոր է դառնում
առաջին հերթին պարզելու այդ փոփոխությունների պատճառները: Ոսումնասիրելով ընտանիքի ինստիտուտը իր պատմական ձևերով և տեսակներով, կատարած գործառույթ-

ներով, ինչպես նաև համեմատություն անցկացնելով ավանդական և ժամանակակից ընտանիքների միջև, կփորձենք պարզել՝ ներկայիս երիտասարդների ընտանիք կազմելու
շարժառիթները և մոտիվացիան:
Այսօր ընտանիքներում սկսում են գերիշխել ազատական մտածելակերպը: Հենց նման
ազատ մտածելակերպն էլ ընտանեկան հոգեբանության մեջ համարվում է այն հիմնական
ու գլխավոր պատճառներից մեկը, որը տանում է ազատ՝ առանց պարտավորությունների
քաղաքացիական ընտանիքի ձևավորմանն,
ընտանիք, որը հիմնված է ազատ, առանց նախապաշարումների ընտրության, զգացմունքների ազատ արտահայտման վրա: Նշենք, որ
մենք լիովին կիսում ենք Ցելույկոյի այն տեսակետը, ըստ որի ժամանակակից ընտանիքը՝
որպես սոցիալական ինստիտուտ, ապրում է
իր անցումային փուլը, երբ «հին սովորույթները մոռացվում են և այլևս սպառված են, իսկ
նորերը դեռևս ձևավորված չեն» [15]:
Գիտնականները նշում են նաև մի հետաքրքիր կախվածություն. այն երկրների երիտասարդները, որտեղ բարձր է գնահատվում ջանասիրաբար աշխատելու և նյութական հաջողության հասնելու էթիկան, հաճախ համապատասխանում են «ընտանեկան ուղղվածությամբ» մոդելին: Պանդխտությունը հայոց դարավոր ցավն է` իր բոլոր անցանկալի հետևանքներով: Այսօր էլ երկրից մեկնած շատ
հայորդիներ, լքելով ընտանիքը, ամուսնանում
են օտարների հետ: Եթե առաջներում արտագնա աշխատանքի մեկնում էին միայնակ,

158

Регион и мир, 2020, № 4
ապա այսօր մեկնում են նաև ընտանիքներով:
Դա արտաքուստ ունի իր դրական կողմը`
ամուսինները միասին են լինում, և հիմնականում բացառվում է ամուսնու կողմից նոր
ընտանիք կազմելու հնարավորությունը: Բայց,
իրականում, նորաստեղծ շատ ընտանիքներ
կտրվում են հայրենիքից, երկիրը դատարկվում է, ազգը զրկվում է երիտասարդ, եռանդուն աշխատուժից: Երեխաները հաճախում
են օտարալեզու դպրոցներ, զրկվում մայրենի
լեզվով կրթություն ստանալու հնարավորությունից, կտրվում են ազգային արմատներից:
[1]:
Եթե համեմատական վերլուծություն անցկացնենք, 2009-2019թթ ՀՀ մշտական բնակչության միջև ( 2009թ.` 3238.0, 2019թ.` 2962.1),
ապա կտեսնենք էական նվազում: Իսկ սա
արդեն լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս:
Ընտանիքի՝ որպես սոցիալական խմբի,
միկրո մակարդակում կենսագործունեության
կազմակերպման այսպիսի փոփոխություններն ազդել են երկրի քաղաքական և տնտեսական ոլորտների մակրո կառուցվածքների
վրա: Այս փոփոխությունների տենդենցները և
դրանց ազդեցությունները գտնվում են սոցիոլոգների սևեռուն հետաքրքրության դաշտում:
Հասարակական զարգացմանը զուգընթաց
ձևավորվում են նաև նոր տիպի ամուսնաընտանեկան հարաբերություններ, որտեղ կնոջ
և տղամարդու իրավունքները հավասար են
բոլոր հարթություններում, թե´ ֆինանսական,
թե´ սոցիալ-քաղաքական: Ցավոք, այս ամենի
հետևանքով ընտանիքներում առաջանում են
բախումներ հին և նոր ընտանեկան նորմերի
շուրջ: Երբեմն ընտանիքը դառնում է մարտադաշտ տղամարդու և կնոջ միջև՝ իշխանության և առաջնորդության հասնելու համար [14]:
Ընտանիքի ինստիտուտի ուսումնասիրությունը սկսվել է 19-րդ դարի երկրորդ կեսից:
Առաջիններից մեկը ընտանիքի հիմնահարցին
անդրադարձել է ամերիկացի գիտնական Լյուիս Մորգանը, ով հետազոտել է արյունակցական-ընտանեկան
հարաբերությունները,
որոնք առկա էին հյուսիս-ամերիկյան հնդկացիների ցեղախմբերում: Մորգանը առաջինն
էր, ով կասկածի տակ դրեց այն ժամանակ
գերիշխող այն պատկերացումը, թե մարդկության պատմության ողջ ընթացքում գոյություն
է ունեցել ընտանիքի մեկ տիպ: Ինչպես ցույց է

տվել Մորգանը, ընտանիքը իր զարգացման
ընթացքում կրել է որոշակի փոփոխություններ: Մարքսիստական տեսության դիրքերից,
ընտանիքի ուսումնասիրությանը անդրադարձել է Ֆրիդրիխ Էնգելսը, ով ևս ուսումնասիրել
է ընտանիքների տարբեր տիպերի պատմական զարգացումը:
Ընտանիքների էությունը հասկանալու
համար անհրաժեշտ է քննարկել ընտանիքի
գործառույթները: Մասնագիտական գրականության մեջ իր կատարած գործառույթների՝
վերարտադրողական, սոցիալիզացիայի, տընտեսական շնորհիվ ընտանիքը համարվում է
առաջնային և կարևոր ինստիտուտ [10]:
Մինչդեռ Պիտիրիմ Սորոկինը, ընտանիքը
համարում էր այնպիսի կազմակերպություն,
որտեղ սեր է արտադրվում: Իր այս դերով ընտանիքը գերազանցում է մյուս բոլոր խմբերին՝
մոտ ընկերներին, կրոնական խմբերին, կաստաներին և այլն [13]:
Ֆրանսիացի հայտնի սոցիոլոգներ Դ.Բերտոյի և Ի.Բերտո-Վյամի վկայությամբ՝ «Առաջին սոցիոլոգները», ովքեր սկսել են հետազոտել կոնկրետ սոցիալական ստրատիֆիկացիան, որպես ելակետային տարր առանձնացրել են ոչ թե անհատին, այլ ընտանեկան
բջիջը [7]:
Ընտանիքի կենսական ցիկլը նրա առաջացումից մինչև գոյության դադարեցումը տևող
սոցիալական և ազգագրական վիճակագրությունների հաջորդականություն է: Այդ վիճակագրության մեջ մտնում են ամուսնությունը,
երեխայի/երեխաների ծնունդը, ամուսնալուծությունը և այլն:
Ընտանիքի փուլեր և կենսափուլեր
Յուրաքանչյուր ընտանիք իր գործառնության ընթացքում անցնում է մի քանի փուլեր,
որոնք կոչվում են ընտանիքի կենսափուլերի
աստիճաններ կամ ընտանիքի պատմություն:
Արդի սոցիոլոգիայում մշակված են ընտանիքի էվոլյուցիայի կենսափուլի մի քանի դասակարգումներ ( է. Դյուվալի, Բ. Կարտերի և այլոց ): Դրանք են՝
1. Ընտանիքի սկզբնավորում, ամուսնական
զույգեր առանց երեխաների, (2 տարի)
2. Երեխաների ծնունդ, նրանց նկատմամբ
ծնողական հոգատարություն, (2,5 տարի)
3. Մինչդպրոցական տարիքի երեխաներ
(մինչև 6տ), 3.5 տարի

159

4. Դպրոցական տարիքի երեխաներ( 6-13
տ), 7 տարի
5. Հասուն դպրոցական տարիք (13-20տ), 7
տարի
6. Երեխաների նոր օջախ ստեղծող, ճյուղավորվող ընտանիք 6.5 տարի
7. Երեխաների բաժանումից մինչև կենսաթոշակային տարիքի ժամանակը ընդգրկող ընտանիք, 13.5 տարի
8. Տարեց ընտանիք (կենսաթոշակի անցնելուց մինչև ամուսինների վախճանը) 16
և ավելին:
Ընտանիքի ձևեր և տիպեր
Հետագայում գիտնականները հետազոտել
են տարբեր հասարակություններում ընտանեկան հարաբերությունների առանձնահատկությունները, որոնց արդյունքնում առանձնացվել են ընտանիքի տարբեր ձևեր և տիպեր:
Այսպես, որպես ընտանիքի ձևեր առանձնացվում են էնդոգամ և էկզոգամ ընտանքները: Բացի այդ, ամուսնությունների դասակարգման մյուս չափանիշը զուգընկերների
քանակն է: Ըստ այդմ առանձնացնում են մոնոգամ՝ մեկ կին և մեկ տղամարդ, և պոլիգամ՝
երկու կամ ավելի կին և/կամ երկու կամ ավելի
տղամարդ: Բացի այդ, ամուսնությունների
դասակարգման մյուս չափանիշը զուգընկերների քանակն է:
Սոցիոլոգիական հետազոտություններում
առանձնացնում են նաև ընտանիքների տարբեր տիպեր: Այսպես, ըստ ամուսինների միջև
իշխանության և ազդեցության աստիճանի
առանձնացվում են ընտանիքների հետևյալ
տիպերը՝
 Հայրիշխանություն
 Մայրիշխանություն
 Էգալիտար ընտանիք/ տղամարդու և կնոջ
իրավունքների և պարտականությունների
մոտավորապես հավասար բաժանում [9]:
Ընտանիքը իր սեր արտադրելու դերում
առանձնանում է իր մշտակայնությամբ, մաքրությամբ, համերաշխությամբ: Եթե հավատանք հայտնի առածին, այն է. Յուրաքանչյուր
խրճիթում իր զանգուլակներն են, կարելի է
ենթադրել, որ յուրաքանչյուր ընտանիք անկախ իր մեկուսացվածության և հարաբերական ինքնուրույնության ուժից ունի ամուսինների կողմից նախորդ սերունդներից ժառանգած սեփական ընտանեկան ավանդույթները,

սովորույթները, որոնք կարող են իրապես
տարբերվել հարևան ընտանիքների համանման ավանդույթներից: Ավելացնենք նաև, որ
սերունդների
միջև
փոխկապվածության
ուսումնասիրման գործում կարևոր տեղ է
զբաղեցնում նյութական գործոնը՝ սերունդների փոխազդեցությունը և միևնույն ժամանակ հոգևոր գործոնը՝ հասարակական ինքնագիտակցությունը կամ հոգեկերտվածքը:
Ցանկացած ժամանակակից դարաշրջանում
միևնույն սոցիալական տարածությունում
գոյակցում են երեք հիմնական սերունդներ,
որոնք միմյանցից տարբերվում են իրենց
արժեքային համակարգով, կյանքի նկատմամբ
ունեցած պատկերացումներով: Վերջինս համարվում է հակամարտության գլխավոր
պատճառ: Չնայած այս ամենին, ընտանիքը
շարունակում է համարվել սիրո, փոխադարձ
հարգանքի և վստահության արտադրման կարևոր կառույցներից մեկը և շարունակում է
կատարել իր այն գործառույթները, որոնք համարվում են հասարակական կայունության
կարևոր նախապայման [3]:
Միևնույն ժամանակ հարևան ընտանիքները կարող են ձևավորել ինչ-որ ընդհանրություն, որոնք նման են էթնոմշակութային ավանդույթներով և հավատալիքներով: Այդ նմանությունից ձևավորվում են ընտանիքի ինստիտուտի սոցիալական նորմատիվները, որոնք
հանդես են գալիս իրավական սովորույթների
դերում և կարող են կարգավորել վարքի էթիկական ձևերը:
Ամերկացի ընտանիքի սոցիոլոգ Մ.Էլմերը
իր «Ընտանիքի սոցիոլոգիա» գրքում միտք է
արտահայտում, ըստ որի, ընտանիքը հանդիսանում է սոցիալական վերահսկման հիմնական միավորն, որը պետք է իրականացվի ոչ
միայն երեխաների, այլ նաև մեծերի նկատմամբ, քանի որ անհատի վարքը հասարակությունում որոշվում է դաստիարակությամբ,
որը ստացել է վաղ մանկության շրջանում:
Ընտանիքը պատմականորեն եղել է և
մնում է հիմնական այն սոցիալական ինստիտուտը, որն ապահովել է հասարակության
վերարտադրումը: Ընտանիքն է ձևավորում
անհատի զարգացումը նրա բոլոր դրսևորումներով՝ ֆիզիկական, մտավոր, բարոյական,
հոգևոր և հիմք է ստեղծվում նրան ձևավորող
բոլոր այլ սոցիալական ինստիտուտների հա-
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մար: Ընտանիքը, հիմնական մշակութային
արժեքները, կոդերը և մեխանիզմները փոխանցելով սերնդեսերունդ, իրականացնում է
ազգային, մշակութային և սոցիալական կյանքի վերարտադրությունը:
Ընտանիքի դերը յուրաքանչյուր մարդու
կյանքում չափազանց մեծ է, քանի որ նրան
բնորոշ է հոգեբանական, սոցիալական, մանկավարժական ներգործության հզոր ուժը [6]:
Այսօր վտանգված է հայ ընտանիքի ամրությունը, հետևապես՝ խարխլվում են մեր ազգային հիմքերը: Եթե նախկինում հայոց կենցաղին գրեթե խորթ էր ամուսնալուծությունը,
ապա մեր օրերում այն զգալիորեն աճել է [4]:
Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների՝ եթե 2012-ին գրանցվել է ավելի քան
19063 հազար ամուսնություն, ապա 2018-ին
դրանք եղել են 14822 հազար, իսկ ամուսնալուծությունները 2012-ին եղել են մոտ 3250 հազար, 2018-ին՝ մոտ 3820 հազար:

Աղյուսակ 1. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի
տվյալների՝ ՀՀ-ում ամուսնությունների և
ամուսնալուծությունների թիվը 2012-2018թթ.
Թվական

2012

Հայաստանի
Հանրապետություն
Ընդամենը, գրանցված ակտ
Ամուսնություն Ամուսնալուծություն
19063
3250

2013

18363

3756

2014

18912

4496

2015

17603

3670

2016

16294

3648

15214
3940
2017
14822
3820
2018
Հայ հասարակության մեջ ընտանիքը համարվում է հասարակության հիմնարար ինստիտուտի կայունության ապահովման կոնցեպցիան, որի շրջանակներում ընտանիքի
գերարժևորումը գալիս է դեռևս Հայաստանի
պատմության անտիկ շրջանից և իր շարունակությունը գտնում մինչև մեր օրերը:
Հայաստանում ընտանիքն ավանդույթներին և կրոնական սկզբունքներին հետևող
յուրաքանչյուր անհատի կյանքի հիմնական
մասն է: Ժամանակակից ընտանիքն անցնում
է իր զարգացման դժավարին շրջանը: Սոցիա-

լական հարաբերությունների վերափոխումը
հանգեցրել է մարդկանց կարիքների էական
փոփոխությունների՝ իրենց սոցիալական գործառույթներն իրականացնելիս և ընտանիքի
անդամների դերը այն ավանդույթների տեսանկյունից, որոնք պատմականորեն որոշվել
և զարգացրել են սոցիալական երկար ժամանակ: Այսօր լուրջ հետազոտական խնդիր է
ժամանակակից ընտանիքի ինստիտուտի
վրա ազդող գերակա գործոնների ուսումնասիրությունը:
Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան հարաբերությունները կարգավորվում են
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության
ընտանեկան օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով,
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով, ինչպես նաև իրավական
այլ ակտերով: Մեր պետության Հիմնական
օրենքը լայն երաշխիքներ է սահմանում
ամուսնական և ընտանեկան հարաբերությունների համար: Ինչպես սահմանում է Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 16-րդ հոդվածի 3-րդ կետը՝ «Ընտանիքը
հասարակության բնական և հիմնական բջիջն
է և հասարակության ու պետության կողմից
պաշտպանվելու իրավունք ունի» [2]:
Սոցիալ-տնտեսական պայմաները իրենց
ազդեցությունն են թողնում ընտանիքի ինստիտուտի վրա: Հայտնի է, որ փոքր խումբը ուժեղանում է, երբ նրան վտանգ է սպառնում: Հետևաբար ընտանիքը, լինելով սոցիալական
փոքր խումբ, հնարավոր է, որ սոցիալական
ծանր պայմաններից կայունանա: Ընտանիքի
կայունությունը էապես կախված է նաև ամուսինների միջև հարաբերություններից և փոխզիջումներից: Գ.Պ. Ռազումիխինան գտնում է,
որ փոխզիջման համար անհրաժեշտ է մեծահոգություն և զսպվածություն: Նա առաջարկում է երիտասարդ ամուսիններին ապրել
հետևյալ սկզբունքի վրա. «Այսօր ես կզիջեմ
ամեն ինչում, վաղը դու՝ ինձ» [11]:
Երիտասարդ ընտանիքի և ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների առանձնահատուկ
խնդիրների
ուսումնասիրմամբ
զբաղվել են Յու. Վիշնևսկին, Ն.Զորկովան, Ի.
Իգնատովան, Ա.Կովալևան, Վ. Լիսովսկին, Վ.
Շապկոն և այլոք: Նրանք բացահայտեցին, որ
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երիտասարդների անպատասխանատու վերաբերմունքից և ամուսնակական կյանքին ոչ
ճիշտ նախապատրաստումից են առաջ գալիս
ամուսնալուծությունները: Շատ ընտանեկան
արժեքներ արժեզրկվել են, իսկ ամուսնալուծությունների կտրուկ աճը մտավախություն է
առաջացնում, որ այս սոցիալական ինստիտուտը ծանր ճգնաժամ է ապրում, որի արդյունքը անկանխատեսելի է:
Ներկայիս պայմաններում ընտանիքը ի
վիճակի չէ ամբողջությամբ կատարել իր հիմնական գործառույթները և վերարտադրությունը հատկապես, ինչն էլ հանգեցրել է ծնելիության մակարդակի կտրուկ նվազմանը [4]:

Աղյուսակ 2. ՀՀ բնակչության բնական շարժի
հիմնական ցուցանիծները հունվարդեկտեմբերին
տարեթիվ
մարդ
43.031
2014
16.111
2019
Ըստ աղյուսակ 2-ի տվյալների վերլուծության՝ 26, 92 թիվը 5 տարվա տարբերության
կտրվածքով, իսկապես մտահոգիչ է: Թերևս
դրա պատճառները առանձին հետազոտության անհրաժեշտություն են պահանջում:
Հասարակության անվտանգությունը իրապես կախված է ընտանիքի ամբողջականությունից, այդ իսկ պատճառով ընտանիքի ճգնաժամը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս
[12]:
Հեղինակների տեսակետների տարբերությունը կայանում է զուտ ընտանիքի ճգնաժամի
պատճառների մեջ: Ամուսինների միությունը
որպես ընտանիք նպատակ է հետապնդում ոչ
միայն երեխա ունենալու, այլև որպես հասարակության մեջ դերեր փոխլրացողներ, որը
ավելի արդյունավետ է, քան առանձին նրանց
գործունեությունը [12]:
Այսպիսով, չնայածած այն բանին, որ շատ
առումներով տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների տեսակետները տարբեր են, նրանք
համաձայն են, որ ժամանակակից ամուսնության և ընտանեկան հարաբերոթյունների
խնդիրները արդիական են և պահանջում են
պետության կողմից ակտիվ և գրագետ միջամտության:
Ընտանիքի միջնորդ լինելով անհատի և
հասարակության միջև, պարունակում է հզոր

ներուժ՝ սոցիալական զարգացման գործընթացների և քաղաքացիական հարաբերությունների ձևավորման վրա: Պետության քաղաքականության նպատակն է ամրապնդել
ընտանեկան արժեքները, ստեղծել ընտանեկան սոցիալ-տնտեսական բարենպաստ պայմաններ, ապրելակերպ, ինչպես նաև ստեղծել
հնարավորություններ
ընտանիքի
բոլոր
ֆունկցիաների պատշաճ կատարման համար
[5]:
Պետական քաղաքականության դժվարությունները առկա են ամեն ոլորտում՝ մշակութային արժեքների ձևավորումից, մինչև հանգստի լիակատար կազմակերպումը:
Հիմնվելով ընտանիքի՝ որպես սոցիալական կառուցվածքի հիմնական բաղադրիչի
մասին գաղափարների վրա, թվում է, որ հնարավոր է կառուցել սոցիալական և ընտանեկան քաղաքականության նոր մոտեցումներ:
Ընտանիքի ինստիտուտը հասկանալու,
ուսումնասիրելու և հիմնախնդիրները բացահայտելու համար, առաջին հերթին անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել, դեռևս վաղ տարիքից: Ստացած դաստիարակությունը, ընտանիքում տրված արժեքները, եթե ոչ ամբողջովին, ապա մասամբ ազդեցություն են թողնում
երիտասարդի վրա: Այդտեղից է նա կարևորում է, թե ինչն է դառնում իր համար արժեք
ընտանիքում: Ընտանիքին նախապատրաստումը լուրջ քայլերի արվեստ է պահանջում:
Ընտանիքին ճիշտ նախապատրաստելու համար նախ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել երիտասարդներին՝ որպես հասարակության հիմնական վերարտադրություն իրականացողների: Ինչպես տեսնում ենք,
կախված հասարակության կառուցվածքից,
էթնո-մշակութային և սոցիալ-տնտեսական
պայմաններից, կարող են տարբերվել ընտանիքի և ամուսնության մասին հասարակական
պատկերացումները, դրանց կառուցվածքային
բնութագրերը: Այս հանգամանքով է պայմանավորված մարդկային քաղաքակրթության
զարգացման ընթացքում ընտանիքի պատմական ձևերի փոխակերպման երևույթը [16]:
Ամուսնությունը հենված է դրդապատճառների համակարգի վրա: Դրդապատճառները
հենված են գիտակցության աստիճանի վրա և
իրականացնում են անձի կյանքի կարևոր
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Աղյուսակ 3 . Տղամարդկանց և կանանց ամուսնանալու շարժառիթները
Ամուսնանալու շարժառիթները

Կին

Սեր (հրապուրանք, գաղթակղություն)
Ընդհանուր հայացքներ և հետաքրքրություն
Միայնակության վախ
Նյութական ապահովվածություն
(զարգացում, կայացում)
Ծնողներից հեռանալու ցանկություն
Երեխա ունենալու ցանկություն
հարաբերությունները աշխարի նկատմամբ,
կազմում են մարդկային պահանջմունքների
հիերարխիայի հիմքը: Ընտանիքի հոգեթերապիայի մասնագետ Հենրի Դիքսը դասակարգել
է ամուսնության հետևյալ դրդապատճառները
[17]՝
1. Սերը,
2. Մշտական սեքսուալ զուգընկեր ունենալու ցանկությունը,
3. Հոգեբանական պատճառները,
4. Երեխա ունենալու ցանկությունը,
5.Կենցաղային խնդիրների լուծումը,
6. Ստեղծված հանգամանքներ:
Հասկանալու համար, թե ժամանակակից
երիտասարդները, որ արժեքներն են կարևորում, որ շարժառիթներով են ընտանիք կազմում, մեր կողմից իրականացվել է փոքր հետազոտություն: Հետազոտության մեթոդի
ընտրության և հետազոտական խնդրի բնույթին համապատասխան ընտրվել է՝ հարցաթերթիկային հարցումը: Որպես հարցվողներ
ընտրվել են երիտասարդները: Նրանց ընտրության հարցում հաշվի են առնվել հետևյալ
օբյեկտիվ չափանիշները՝
1.Սեռը ( ար./իգ.)
2.Տարիքը (18-35)
3.Ամուսնացած լինելը:
Երիտասարդների մասնակցությունը հետազոտությանը կարևոր է այնքանով, որ
միայն նրանք իրենց պատասխաններով կարող են տալ և ապահովել ինֆորմացիայի հուսալիությունն և հիմնավորվածությունը:
Որքան էլ զարմանալի է, բայց փաստ է, որ
տղամարդկանց մոտ ընտանիք կազմելու որպես շարժառիթ սերը, ընդհանուր հայացքնե-
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Տղամարդ

60 հոգի
12
4
10
17

(%)
20%
6,5%
16.5%
28%

60 հոգի
30
12
4
4

(%)
50%
20%
6,5%
6,5%

6
11

10%
19%

3
7

5%
12%

րը և հետաքրքրությունը ավելի մեծ է 50%-՝
20%-ի, և 20%-ը 6.5%- ի նկատմամբ: Սա խոսում է կնոջ ազատականացման և ավանդական մտածողությունից այլ մտածողություն
ոնենալու մասին: Միայնակության վախը՝ որպես ընտանիք կազմելու շարժառիթ, կանայք
թվով գերակշռող են՝ 16,5%-ը՝ 6,5%-ի նկատմամբ: Որքան էլ արդարացված լինեն կնոջ
հաջողությունները կյանքի տարբեր բնագավառներում, այնուամենայնիվ, նրանց մոտ կա
վախ միայնակ մնալու: Այստեղ խնդիրը հոգեբանական պաշտպանվածության և լիարժեք
կին՝ սիրված լինելու մասին է: Թերևս, նույնը
չի կարելի ասել նյութական ապահովվածության վերաբերյալ: Այստեղ կանանց 28%-ը
տղամարդկանց 6,5%-ի նկատմամբ: Կարծես,
թե նյութական բարեկեցությունը ավելի առաջնային է դարձել ժամանակակից կանանց մոտ,
քան սերը: Եթե փորձենք հակառակը համոզել,
որ այս շարժառիթը պակաս կարևոր է, սխալ
կլինի: Հետևություն անելով հանգում ենք
նրան, որ ժամանակակից ամուսնության և
ընտանեկան հարաբերությունների սոցիալտնտեսական խնդիրները արդիական են և
պահանջում են պետության կողմից ակտիվ և
գրագետ միջամտության: Պետությունը պետք
է նպաստավոր պայմաններ ստեղծի, որպեսզի
երիտասարդները գիտակցված ամուսնության
քայլ անեն՝ առանց մտածելու ընտանեկան
հիմնանդիրների և այն չլուծելու անկարողության մասին: Ծնողներից հեռանալու ցանկությունը կանանց մոտ 10%՝ տղամարդկանց 5%
նկատմամբ: Սա խոսում է հայ ժամանակակից
կնոջ դիրքորոշումը առանձին ապրելու, մասնավորապես, սեփական անկյունը ստեղծելու
ցանկությունը, միաժամանակ տղայի ծնողնե-

րից առանձին ապրելու ցանկության մասին:
Իսկ տղամարդկանց ծնողներից հեռու ապրելու ցանկությունը պայմանավորված է բնակարանային խնդրի հետ. (բազմանդամ ընտանիք,
փոքր բնակարան): Երեխա ունենալու ցանկությունը, որպես ընտանիքի կազմելու շարժառիթ կանայq 19%՝ տղամարդկանց 12%
նկատմամբ: Երկու դեպքում էլ, երիտասարդները մեկնաբանել են երեխա/երեխաներ ունենալ, որպես իրենց ժառանգ:
Այսպիսով, անհրաժեշտ է լուրջ համակարգային քայլեր ձեռնարկել և ուսումնասիրել երիտասարդ ընտանիքների խնդիրները,
հիմնվելով և ավանդական, և ժամանակակից
արժեքների վրա, բարենպաստ պայմաններ
ստեղծել բոլոր ֆունցկցիաների պատշաճ կատարման համար: Ելնելով այն պարզ գիտակցումից, որ հասարակության բարեկեցությունը
մեծապես կախված է ընտանիքի բարեկեցությունից և ընտանիքի ամբողջականությունն է
ապահովում հասարակության անվտանգությունը [12]:
Ընտանեկան ցանկացած ուսումնասիություն, վիճակագրական տվյալներ և համեմատություն կարող են օգտակար լինել ընտանիքի ուսումնասիրության հետ կապված հետագա բարդ նախագծերի հետազոտական ծրագրերի մշակման համար:
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Օգտագործված գրականության ցանկ
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2.

16.

Պողոսյան Գ. Ա. Երիտասարդ հայ ընտանիքի
սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Իմաստություն: Երևան, 2014թ., էջ 176,
Մարդու
իրավունքների
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