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 Հե ղի նակ ներ` 
Աբ րա հա մյան Ար մեն Ա նդ րա նի կի` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գային 
ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան սահ մա նա պահ զոր քե րի հրա մա նա տար, գե նե
րալմայոր,
 Նալ բան դյան Ար թուր Է դուար դի` ՀՀ ԱԱԾ ՍԶ հրա մա նա տա րի ար տա քին 
կապե րի գծով օգ նա կան, գն դա պետ։

 Ձեռ նար կի ստեղծ ման վրա աշ խա տել են`
Ս. Ա. Մար գա րյա նը, Ա. Քո սյա նը։

Թարգմանիչ՝ Արմեն Այվազյան

ՀՀ սահմանային ներկայացուցիչների գործունեության հիմունքները պետական 
սահմանի վրա /Ա.Ա. Աբ րա հա մյան, Ա. Է. Նալ բան դյան, Ա.Ա. Աբ րա հա մյա նի 
ը նդ հա նուր խմ բագ րու թյամբ։

 
 Սույն ձեռ նար կում ներ կա յաց ված են սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը և գործ

նա կան աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լու և դրանց ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու հիմ նա կան դրույթ նե րը, 
ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րը և խոր հուրդ նե րը` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծող օ րենսդ րու
թյան, մի ջազ գային պայ մա նագ րե րին, սահ մա նա պահ նե րի և այլ ե րկր նե րի գոր ծըն կեր նե րի փոր ձին 
հա մա պա տաս խան։ 

Ձեռ նար կը նա խա տես ված է ՀՀ ԱԱԾ Սահ մա նա պահ օ պե րա տիվտակ տի կա կան օ ղա կի զին ծա
ռայող նե րի հա մար։

 Ձեռ նար կը կա րող է օգ տա գործ վել նաև պե տա կան սահ մա նում գոր ծող այլ պե տա կան կա ռույց նե

րի զին ծա ռայող նե րի վե րա պատ րաստ ման հա մար։

 Ձեռ նար կը հրա տա րակ վել է ՄՄԿի Զարգացման հիմնադրամի 
ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Աջակցություն Բելառուսում — Հայաստանում 
սահմանապահ ներկայացուցիչների համակարգի զարգացմանը” ծրագրի 
շրջանակներում։ 

                                  Հրատարակիչ`  Միգրացիայի միջազգային
                                                            կազմակերպություն

Սույն հրատարակությունում արտահայտված կարծիքները կարող են 
չհամընկնել ՄՄԿի կամ նրա անդամպետությունների պաշտոնական 
տեսակետների հետ։

IOM • OIM
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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի նս տի տու տը մեծ կար ևո րու թյուն ու նի 
սահ մա նա կից պե տու թյուն նե րի կող մից պե տա կան սահ մա նի և դրա ռե ժի մի 
մա սին մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի դրույթ նե րի կա տար ման, այդ ե րկր նե րի 
միջև բա րե կա մա կան և բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պահ պան ման, 
սահ մա նային մի ջա դե պե րի և հար ցե րի խա ղաղ լուծ ման հա մար։

 Վե ճե րի խա ղաղ կար գա վոր ման սկզ բուն քի ամ բող ջա կան նկա րա գի րը ներ
կա յաց ված է մի շարք մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում, այդ թվում` 
ՄԱԿի կա նո նադ րու թյու նում, « Մի ջազ գային ի րա վուն քի սկզ բունք նե րի մա սին» 
հռ չա կագ րում (1970թ.), Եվ րո պա յում ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան 
խորհր դա ժո ղո վի Եզ րա փա կիչ ակ տում (1975թ.)։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կազ մում է ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան խն դիր նե րի և նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման գծով ար տա
քին հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող պե տա կան մար մին նե րի պաշ տո նա
կան գոր ծու նե ու թյան մի մա սը։

ՀՀ նա խա գա հի կար գադ րու թյամբ հաս տատ ված «ՀՀ սահ մա նային ան
վտան գու թյան ա պա հով ման և պե տա կան սահ մա նի հա մա լիր կա ռա վար ման 
ռազ մա վա րու թյան» դրույթ նե րի ի րա գործ մանն ուղղ ված ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
ծրագ րով նա խա տես վում է սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի նս տի տու տի 
ստեղ ծու մը։

 Պե տա կան սահ մա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նային ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վոր վում է ՀՀ ԱԱԾ տնօ րե նի կող մից 
հաս տատ ված  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի  կա նո նադ րու թյամբ։ 

Պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված ՀՀ ԱԱԾ սահ մա նա պահ 
զոր քե րի գոր ծու նե ու թյան ձևե րից է սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի աշ խա
տան քը։

 Լի նե լով հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գի յու րա հա տուկ տե սակ` սահ մա նային 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի աշ խա տան քը պա հան ջում է խոր գի տե լիք ներ ազ գային 
օ րենսդ րու թյան, պե տա կան սահ մա նի հար ցե րին ա ռնչ վող մի ջազ գային պայ
մա նագ րե րի և հա մա ձայ նագ րե րի, ի նչ պես նաև ի րա վա կան ակ տե րից բա ցի` 
սահ մա նա մերձ շր ջան նե րում բնակ վող ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյան, սո վո
րույթ նե րի և ազ գա հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։

Տ վյալ ձեռ նար կում ներ կա յաց վում են սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
գործ նա կան աշ խա տան քի հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րը և հմ տու թյուն
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նե րը` ՀՀ գոր ծող օ րենսդ րու թյա նը, մի ջազ գային պայ մա նագ րե րին, սահ մա նա
պահ նե րի և այլ ե րկր նե րի գոր ծըն կեր նե րի կու տա կած փոր ձին հա մա պա տաս
խան։ 

Ա ռա ջին գլ խում ման րա մասն նկա րագր ված են սահ մա նային ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի ի նս տի տու տի կա յա ցու մը և պատ մու թյու նը, նրանց դե րա կա տա րու մը 
բնո րո շող հիմ նա կան դրույթ նե րը, պաշ տո նա կան գոր ծա ռույթ ներն ու խն դիր նե
րը և գոր ծու նե ու թյան հիմ քե րը։ 

Երկ րորդ գլ խում ներ կա յաց ված են դի վա նա գի տու թյան գոր ծե լա կեր պի ը նդ
հա նուր հար ցեր և տե ղե կու թյուն ներ բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու, հա կա մար տային 
ի րա վի ճակ ներ կար գա վո րե լու մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի, հա կա մար տու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հաս կա ցու թյան նշա նա կու թյան և սահ մա նա կից ե րկրնե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի հետ ար դյու նա վետ աշ խա տան քում նույն քան կար ևոր հար ևան պե
տու թյուն նե րի հա մա ռոտ նկա րա գի րը։

 Ձեռ նար կի վեր ջում հա վել վա ծի տես քով ներ կա յաց ված է  գոր ծող օ րենք նե
րի և այլ նոր մա տիվ ակ տե րի ցանկ, տեր մին նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի բա
ռա րան, օգ տա գործ ված գրա կա նու թյան ցանկ, նե րա ռյալ` այն ին տեր նե տային 
կայ քե րը, որ տեղ կա րե լի է լրա ցու ցիչ նյութ գտ նել տվյալ թե մայի ի նք նու րույն 
խո րաց ված ու սում նա սի րու թյան հա մար։

 Ձեռ նար կում ա ռա ջարկ վող գի տե լիք նե րը, ան շուշտ, օգ տա կար են ժա մա նա
կա կից սահ մա նա պահ զոր քե րի սպա նե րի և պե տա կան սահ մա նում գոր ծող պե
տա կան այլ կա ռույց նե րի  ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար։ 
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Գ լուխ 1

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
ը նդ հա նուր դրույթ ներ

1.1. « Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի նս տի տուտ»
հաս կա ցու թյու նը և պատ մու թյու նը

 
Որ պես սահ մա նային հար ցե րից բխող միջ պե տա կան հա կա սու թյուն նե րի 

կար գա վոր ման յու րօ րի նակ ձև` սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի նս տի տու
տը դաս վում է մի ջազ գային ի րա վա կան գի տու թյան մեջ ա ռա վել քիչ ու սում նա
սիր ված ի նս տի տուտ նե րի շար քին։ Նշ ված ի նս տի տու տի ու սում նա սի րու թյու նը 
դեռևս սահ մա նա փակ վում է մի ջազ գային ի րա վուն քի դա սագր քե րում և ո րոշ մե
նագ րու թյուն նե րում տեղ գտած ա ռան ձին ար տա հայ տու թյուն նե րով։

 Հա տուկ սահ մա նա պահ կա ռույց նե րի, այ սինքն` սահ մա նա պահ հանձ նա կա
տար նե րի հանձ նա ժո ղով նե րի ստեղծ ման գա ղա փա րը ներ կա յաց վել է ԽՍՀՄ
ում 1920ա կան թվա կան նե րին։ Նման հանձ նա ժո ղով նե րի ա ռջև դր ված խն դիրն 
էր սահ մա նային մի ջա դե պե րի հե տաքն նու թյու նը և դրանց հետ ևանք նե րի վե
րա ցու մը։ Այս պի սով, հնա րա վո րու թյուն ստեղծ վեց ա րագ լու ծել սահ մա նային 
վե ճերն ա ռանց դի վա նա գի տա կան մի ջամ տու թյան։ Այդ պե տա կան նա խա ձեռ
նու թյունն ար ձա գանք գտավ հար ևան ե րկր նե րում, ի սկ հե տո նաև մի ջազ գային 
ի րա վա կան պրակ տի կա յում։

 Սահ մա նային փոքր վե ճե րի (այդ թվում` կեն ցա ղային) և մի ջա դե պե րի կար
գա վոր ման հար ցով սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րին դի մե լու կարգն ա ռա ջին 
ան գամ հաս տատ վել է 1925թ. օ գոս տո սի 3ին ԽՍՀՄ և Լե հաս տա նի միջև կնքված 
սահ մա նային հա կա մար տու թյուն նե րի լուծ ման մա սին հա մա ձայ նագ րում։ Ը ստ 
հա մա ձայ նագ րի` ԽՍՀՄի սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ ներն էին հա մա պա տաս
խան սահ մա նա պահ ջո կատ նե րի պե տե րը։ Եր կու սահ մա նա կից ե րկրնե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի կա յաց րած ո րո շում նե րը պար տա դիր էին յու րա քան չյուր կող մի 
հա մար։ Ի սկ այն հար ցե րը, ո րոնց շուրջ կող մե րը հա մա ձայ նու թյան չէին գա լիս, 
ներ կա յաց վում էին յու րա քան չյուր ե րկ րի ար տա քին գոր ծե րի գե րա տես չու թյուն
նե րի քն նարկ մա նը։

1925 թվա կա նի ամ ռա նը ԽՍՀՄը և Պարս կաս տա նը սկզ բուն քային հա մա
ձայ նու թյան ե կան յու րա քան չյուր կող մի սահ մա նային հանձ նա կա տար ներ նշա
նա կե լու մա սին։ 1927թ. օ գոս տո սի 14ին ԽՍՀՄ և Պարս կաս տա նի կա ռա վա
րու թյուն նե րի միջև դի վա նա գի տա կան նո տա նե րի փո խա նակ ման ար դյուն քում 
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լուծ վեց եր կու պե տու թյուն նե րում սահ մա նային հանձ նա կա տար նե րի պաշ տոն
նե րի հաս տատ ման հար ցը։ «Ցան կա ցած մի ջա դե պեր կան խե լու և ծա գած մի
ջա դե պե րը հնա րա վո րինս ա րագ կար գա վո րե լու նպա տա կով» նա խա տես վում 
էր յու րա քան չյուր կող մից հին գա կան հանձ նա կա տար նշա նա կել ը նդ հա նուր 
սահ մա նի եր կայն քով։ Միա ժա մա նակ հաս տատ վել է, որ «վե րոն շյալ հանձ նա
կա տար ներն ի րա վա սու չեն կար գա վո րել սահ ման նե րի ո րոշ ման և տա րած
քային հար ցե րի շուրջ տա րա ձայ նու թյուն նե րը և այդ հար ցե րով հա մա պա տաս
խան ար ձա նագ րու թյուն ներ կազ մել»։

1920ա կան թվա կան նե րին ԽՍՀՄն ը նդ հա նուր առ մամբ յոթ հա մա ձայ նա
գիր է կն քել հինգ պե տու թյան հետ (Լե հաս տան, Պարս կաս տան, Թուր քիա, Աֆ
ղանս տան և Չի նաս տան) սահ մա նային հանձ նա կա տար նե րի մի ջո ցով սահ մա
նային վե ճե րի և մի ջա դե պե րի կար գա վոր ման մա սին։

 Սահ մա նային հանձ նա կա տար նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը և ի րա վա
սու թյունն ա ռա վել ման րա մասն ներ կա յաց ված են 1937թ. հու լի սի 15ին ԽՍՀՄի 
և Թուր քիայի ստո րագ րած Սահ մա նային վե ճե րի և հա կա մար տու թյուն նե րի 
քն նու թյան և կար գա վոր ման մա սին կոն վեն ցիա յում, ո րը գոր ծում է առ այ սօր։ 
Կոն վեն ցիա յում ամ րագր ված են սահ մա նային հանձ նա կա տար նե րի լիա զո րու
թյուն նե րը սահ մա նային մի ջա դե պե րի և ը նդ հա րում նե րի հե տաքն նու թյան և 
վեր լու ծու թյան ո լոր տում։ Կոն վեն ցիայով հաս տատ վում են նաև սահ մա նային 
հանձ նա կա տար նե րի և նրանց տե ղա կալ նե րի թի վը (չոր սա կան ԽՍՀՄից և եր
կուա կան Թուր քիայից) և գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րը, ի նչ պես նաև սահ մա
նը հա տե լու, նիս տեր ներ վա րե լու, փաս տաթղ թեր ձևա կեր պե լու կար գը և այլ 
հար ցեր։ Սահ մա նային հանձ նա կա տար նե րի միա ձայն ըն դու նած ո րո շում նե րը 
պար տա դիր են կող մե րի հա մար։ Այն հար ցե րը, ո րոնց շուրջ կող մե րը հա մա ձայ
նու թյան չեն հաս նում, քն նարկ ման են ներ կա յաց վում դի վա նա գի տա կան մա
կար դա կով։

 Սահ մա նային հանձ նա կա տար նե րի ի նս տի տու տը կա րե լի է լի ո վին կա յա ցած 
հա մա րել Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկզ բին։ Մի ջազ գային ի րա
վուն քում ամ րագր ված է մի ջազ գային վե ճե րի խա ղաղ կար գա վոր ման սկզբուն
քը։ Ետ պա տե րազ մյան շր ջա նում սահ մա նային հանձ նա կա տար նե րի ի նստի
տու տը զար գաց ման նոր փուլ մտավ։ 

Ինչ վե րա բե րում է սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի նս տի տու տի ի րա վա
կան ո րակ մա նը, այն բնա կա նա բար չի կա րող հա մար վել մի ջազ գային վե ճե րի 
խա ղաղ կար գա վոր ման ի նք նու րույն մի ջազ գային ի րա վա կան գոր ծիք, քա նի որ 
ի նս տի տու տի նման հատ կա նիշ ամ րագր ված չէ ՄԱԿի կա նո նադ րու թյան 33րդ 
հոդ վա ծում կամ որ ևէ այլ մի ջազ գային փաս տաթղ թում։ Ա վե լի ճիշտ` սահ մա
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նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի նս տի տուտն ա րագ ար ձա գանք ման բնույ թի օ ժան
դակ մի ջոց է, ո րն իր մեջ զու գակ ցում է մի ջազ գային վե ճե րի խա ղաղ կար գա
վոր ման ա ռան ձին մի ջոց նե րի հատ կա նիշ ներ։ 

Մի ջազ գային ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռա վել տա րած ված 
է այն տե սա կե տը, որ սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կամ լիա զոր ված ան
ձանց ի նս տի տուտն ի րե նից ներ կա յաց նում է սահ մա նային մի ջա դե պե րի կար
գա վոր մա նը և հա կա մար տու թյուն նե րի լուծ մանն ուղղ ված հաշ տեց ման ըն թա
ցա կար գի յու րօ րի նակ ձև։

 Միա ժա մա նակ, սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի նս տի տու տը թերևս չի 
կա րե լի ամ բող ջու թյամբ դա սել հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գի ա վան դա կան և 
դա սա կան դրս ևո րում նե րի շար քին, քա նի որ մի ջա դե պի կամ հա կա մար տու
թյան կար գա վոր մա նը հա վա սար հի մունք նե րով մաս նակ ցում են միայն վի ճող 
կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ Այս ի նս տի տու տը յու րա հա տուկ է նաև նրա նով, 
որ այն կի րա ռե լի է ոչ թե միջ պե տա կան բո լոր հա կա սու թյուն նե րի, այլ միայն 
տե ղա կան բնույ թի սահ մա նային հա կա մար տու թյուն նե րի և մի ջա դե պե րի պա
րա գա յում։ Տա րած քային պատ կա նե լի ու թյան և պե տա կան սահ մա նագ ծի շուրջ 
վե ճե րի քն նու մը սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի րա վա սու թյու նից դուրս է։ 
Ի տար բե րու թյուն մի ջազ գային հաշ տեց ման հանձ նա ժո ղով նե րի, ո րոնց ա ռա
ջարկ նե րը կա մըն տիր բնույթ են կրում կող մե րի հա մար, սահ մա նային ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նեց ված ո րո շում նե րը տվյալ մի ջա դե պի կար գա վոր ման 
վե րա բե րյալ վերջ նա կան են և պար տա դիր։

1.2. Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նպա տակ նե րը և խն դիր նե րը

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հիմ
նա կան խն դիր նե րը և գոր ծա ռույթ նե րը, պաշ տոն նե րին նշա նակ ման կար գը և 
պե տա կան սահ մա նում նրանց գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման հետ կապ ված 
այլ հար ցե րը կար գա վոր վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նային 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կա նո նադ րու թյամբ։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի աշ խա տա կազ մի նպա տակն է՝ սահ մա
նի ռե ժի մի վե րա բե րյալ պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 
ա պա հո վու մը, պե տա կան սահ մա նում և սահ մա նային մի ջա դե պե րի կար գա վո
րու մը։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա ռջև դր ված են մի շարք խն դիր ներ. 
կան խար գել ման խն դիր ներ` ա պա հո վել պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի վե րա

բե րյալ մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի 
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հետ ևո ղա կան կա տա րու մը, օ ժան դա կել սահ մա նային հար ցե րի վե րա բե րյալ 
այլ մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րի կա տար մա նը, մի ջոց ներ ձեռ նար կել պե
տա կան սահ մա նում հաս տատ ված կար գու կա նո նի խախ տում նե րը կան խե լու 
ուղ ղու թյամբ, կա նո նա վոր կապ պահ պա նել տվյալ վե րահսկ վող տա րած քին 
սահ մա նա կից ե րկ րի սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ և նրանց հետ հա
մա տեղ քայ լեր ձեռ նար կել սահ մա նային մի ջա դե պե րը բա ցա ռե լու ուղ ղու թյամբ,

 սահ մա նային մի ջա դե պե րի խա ղաղ կար գա վոր ման հետ կապ ված խն դիր ներ` 
հե տաքն նել և կար գա վո րել մի ջա դե պե րը, տե ղայ նաց նել դրանց բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րը, քն նել սահ մա նային մի ջա դե պե րի ար դյուն քում ներ կա յաց վող 
տար բեր պա հանջ ներ (գույ քի վե րա դար ձում, փոխ հա տու ցում և այլն) և ո րո շում
ներ կա յաց նել դրանց վե րա բե րյալ,

հս կո ղու թյան հետ կապ ված խն դիր ներ` վե րահս կել պե տա կան սահ մա նի պահ
պա նու մը մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րով հաս տատ ված դրույթ նե րին հա մա
պա տաս խան, վե րահս կել սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դի պում նե րին և 
հա մա տեղ նիս տե րին ըն դուն ված ո րո շում նե րի կա տա րու մը, վե րահսկել, թե ի նչ
պես են կող մե րը պահ պա նում պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի կա նոն նե րը և այլն։

Նշ ված խն դիր նե րը (գոր ծա ռույթ նե րը) ե րեք խմ բի բա ժա նող սահ մա նա գի ծը 
բա վա կա նին պայ մա նա կան է, և դրանք հա ճախ միա հյուս վում են` կազ մե լով մեկ 
ամ բող ջու թյուն։

1.3. Սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի աշ խա տա կազ մի ձևա վո րում

 Սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վե լու հա մար ձևա
վոր վում է սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի աշ խա տա կազ մը, ո րում ՀՀ ԱԱԾ ՍԶ հրա
մա նա տա րի կար գադ րու թյամբ ար տա հաս տի քային հի մունք նե րով ը նդ գրկվում 
են կա նո նա վոր սահ մա նային զո րա մա սի ղե կա վար կազ մի տար բեր ստո րա բա
ժա նում նե րի սպա ներ [8]։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի աշ խա տա կազ մում նշա նակ վում են`
	 սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի տե ղա կալ,

	 սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի օգ նա կան,

	 քար տու ղար

	 ռազ մա կան փոր ձա գետ։ 

Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում աշ խա տա կազ մում կա րող են ներգ րավ վել նաև 
տար բեր բնա գա վառ նե րի փոր ձա գետ ներ։
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 Սահ մա նային ներ կա յա ցուց չա կան մի ջո ցա ռում նե րի նա խա պատ րաս տու մը, 
պլա նա վո րու մը և ի րա կա նա ցու մը հա մա ձայ նեց վում է Սահ մա նա պահ զոր քե րի 
այն ստո րա բա ժան ման հետ, ո րը պա տաս խա նա տու է մի ջազ գային գոր ծու նե ու
թյան կար գա վոր ման հա մար։

1.4. Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան հիմ քե րը

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի աշ խա տան քում հա տուկ նշա նա կու թյուն 
ու նի պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ի մա ցու թյու նը և 
դրան ա ռնչ վող դրույթ նե րի պահ պա նու մը, ի նչ պես նաև դրանց հետ ևո ղա կան 
ի րա գործ ման ա պա հո վու մը և աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
ծա գած բո լոր սահ մա նային հար ցե րի և մի ջա դե պե րի կար գա վո րու մը։ 

Աշ խա տան քի ըն թաց քում սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ ներն օ գտ վում են 
գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձևե րից և մի ջոց նե րից, ի նչ պի սիք են`

1.  պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի կա յու նու թյան ա պա հո վում և վե րահսկում,

2.  սահ մա նային մի ջա դե պե րի հե տաքն նու թյուն,

3.  սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դի պում ներ,

4.  սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա տեղ նիս տեր,

5.  սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև նա մա կագ րու թյուն։ 

Այժմ ա վե լի ման րա մասն դի տար կենք սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
գոր ծու նե ու թյան նշ ված ձևե րից յու րա քան չյու րը։

1.  Պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի կա յու նու թյան ա պա հո վում և վե րահս կում
 Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի և « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա

կան    սահ մա նի ռե ժիմ սահ մա նե լու մա սին» կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման [4] հա
մա ձայն` պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մը բնո րոշ վում է որ պես պե տա կան սահ
մա նը հա տե լու և պահ պա նե լու կարգ, պե տա կան սահ մա նում տար բեր աշ խա
տանք ներ կա տա րե լու, տն տե սա կան և այլ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու կարգ։ 
Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հս կում են պե տա կան սահ մա նի հատ ման և 
պահ պան ման կար գը, պե տա կան սահ մա նում տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
ծա վա լու մը և ա պա հո վում են պե տա կան սահ մա նում մի ջազ գային պայ մա նագ
րե րով ամ րագր ված կար գու կա նո նի պահ պա նու մը։  
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Ընդ հա նուր առ մամբ, պե տա կան    սահ մա նի ռե ժի մը հս կում են սահ մա նա
պահ ջո կատ նե րը, պա րետ նե րը, ու ղե կալ նե րի կազ մը, սահ մա նա պահ վե րա
կար գը, ա րագ ար ձա գան քող ու ժե րը և մի ջոց նե րը, այլ զին վո րա կան և քա ղա
քա ցիա կան ի րա վա սու կա ռույց ներ։

 Միա վո րում նե րի և զո րա մա սե րի հրա մա նա տար նե րը վե րահս կում են սահ
մա նի ռե ժի մի պահ պա նու մը հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում` զո րա
վար ժու թյուն ներ, ա րագ ար ձա գանք ման հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն, 
զին ծա ռայող նե րի և տե ղա ցի նե րի շր ջա նում ան ցկաց վող բա ցատ րա կան և 
դաս տիա րակ չա կան աշ խա տանք, պե տա կան սահ մա նի պահ պա նու մը սահ մա
նա կից պե տու թյուն նե րի հետ ստո րագ րած պայ մա նագ րային փաս տաթղ թե րին 
հա մա պա տաս խան։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա պա հո վում են սահ մա նային նշան նե րի 
և կա ծան նե րի ե րկ կող մա նի փորձ նա կան և լրա ցու ցիչ ստու գում նե րի ան ցկա
ցու մը, սահ մա նա կից պե տու թյան ի րենց գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա տեղ ո րո
շում ներ են ըն դու նում դրանց նո րոգ ման, մաքր ման կամ վե րա կանգն ման վե
րա բե րյալ։

2. Սահ մա նային մի ջա դե պե րի քն նու թյուն
 Սահ մա նային մի ջա դեպ ա սե լով` պետք է հաս կա նալ որ ևէ կող մի քա ղա քա

ցիա կան բնա կիչ նե րի, զին ծա ռայող նե րի կամ իշ խա նու թյուն նե րի ա նօ րի նա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում պե տա կան սահ մա նում կա տար ված պա տա
հար, ո րը դրս ևոր վում է պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի տար բեր խախ տում նե րով։

 Սահ մա նային մի ջա դե պե րի քն նու թյու նը պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի 
խախտ ման պատ ճառ դար ձած պա տա հա րի հա մա պար փակ ման րազ նին ու
սում նա սի րու թյունն է և հե տաքն նու թյու նը։ 

Սահ մա նային մի ջա դե պերն ը ստ բնույ թի լի նում են`
 կան խամ տած ված կամ պա տա հա կան, ան կան խամ տած ված։ 
Ըստ գոր ծադր վող ու ժե րի և մի ջոց նե րի, կազ մա կերպ ման ձևե րի և ե ղա նակ

նե րի` սահ մա նային մի ջա դե պե րը լի նում են` ոչ զին ված կամ զին ված, պե տա կան 
սահ մա նի խախտ մամբ կամ ա ռանց դրա։

 Սահ մա նային մի ջա դե պե րի թվին են դաս վում` սահ մա նի մյուս կող մում ան
ձանց, շի նու թյուն նե րի կամ տա րածք նե րի գն դա կո ծու մը, սահ մա նի մյուս կող մից 
ար ձակ ված կրա կոց նե րի կամ սահ մա նը հա տե լու ար դյուն քում մարդ կանց ս պա
նու թյուն նե րը, վի րա վո րու մը, մարմ նա կան վնաս վածք նե րը և մար դու ա ռող ջու
թյանն այլ վնա սի պատ ճա ռու մը, ի նչ պես նաև մյուս կող մի տա րած քում գտն վող 
ան ձանց նկատ մամբ բռ նու թյան գոր ծադ րու մը, պաշ տո նա տար կամ մաս նա վոր 
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ան ձանց կող մից սահ մա նի ա նօ րի նա կան հա տումն ի րենց մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան կա տար ման կամ դրա հետ կապ ված նպա տակ նե րով, ան ձի 
բռ նի վտա րու մը սահ մա նա կից պե տու թյան տա րածք, մաս նա վոր ան ձանց կող
մից սահ մա նի ան կան խամ տած ված հա տու մը, սահ մա նում մյուս կող մին վի րա
վո րա կան ար տա հայ տու թյուն ներ ուղ ղե լու և գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու դեպ
քե րը, սահ մա նային նշան նե րի և այլ կա ռույց նե րի տե ղա փո խու մը, ո չն չաց նու մը 
կամ վնա սու մը, մյուս ե րկ րի տա րած քում գտն վող պե տա կան, մաս նա վոր կամ 
այլ գույ քի հափշ տա կու մը, ո չն չա ցու մը կամ վնա սու մը, սահ մա նի հա տու մը կամ 
սահ մա նով ըն տա նի կեն դա նի նե րի ան ցկա ցու մը, սահ մա նով հր դեհ նե րի տա
րա ծու մը, սահ մա նով ա նօ րի նա կան բա նակ ցու թյուն նե րի վա րու մը և այլն։ 

Հե տաքն նու թյան նպա տակն է հս տակ պար զել մի ջա դե պի վայ րը և ժա մա
նա կը, մաս նա կից նե րի թի վը և նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րի բնույ թը, մի ջա դե պի 
ծագ ման պատ ճառ նե րը, կող մե րի մե ղա վո րու թյու նը, վկա նե րի, ի րե ղեն ա պա
ցույց նե րի առ կա յու թյու նը և դրանց պահ պան մանն ուղղ ված մի ջոց նե րի ձեռ
նար կու մը։ Հե տաքն նու թյան ար դյունք ներն ան պայ ման փաս տագր վում են։

 Տար բե րում են հե տաքն նու թյան եր կու տե սակ։ Մեկ կող մի սահ մա նային ներ
կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց տա րած քում կա տա րում են միա կող մա նի հե տաքն նու թյուն` 
սահ մա նային մի ջա դե պի ծագ ման հան գա մանք նե րը պար զե լու և սահ մա նա կից 
ե րկ րի ներ կա յա ցուց չին ուղղ վող պա հան ջի հիմ նա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ 
տե ղե կատ վու թյուն և ի րե ղեն ա պա ցույց ներ հա վա քե լու նպա տա կով։ Հա մա տեղ 
հե տաքն նու թյու նը կա տար վում է եր կու կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից։ 

Հե տաքն նու թյուն կա տա րող սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կամ լիա
զոր ված ան ձինք պետք է պար զեն տվյալ մի ջա դե պին ա ռնչ վող բո լոր ան ձանց 
ի նք նու թյու նը (մե ղադ րյալ ներ, տու ժող ներ, վկա ներ), ման րա մասն հար ցաքն նեն 
նրանց, ցուց մունք նե րը գրի առ նեն հար ցաքն նու թյան ար ձա նագ րու թյան մեջ` 
ա ռան ձին դեպ քե րում դի մե լով դա տա խա զի և այլ ի րա վա սու մար մին նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի օգ նու թյա նը, հայտ նա բե րել տվյալ մի ջա դե պին ա ռնչ վող բո լոր 
ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը և մի ջոց ներ ձեռ նար կել դրանց պահ պան ման հա մար, 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա տա րել փոր ձաքն նու թյուն` դի մե լով փոր ձա գետ
նե րի և մաս նա գետ նե րի օգ նու թյա նը, կազ մել մի ջա դե պի վայ րի սխե ման` նե
րա ռե լով այն ա մե նը, ի նչ պահ պան վել է մի ջա դե պի վայ րում հե տաքն նու թյան 
կա տար ման պա հի դրու թյամբ և մատ նա ցույց է ա նում գոր ծի հան գա մանք նե րը 
և ըն թաց քը։

 Հա մա տեղ հե տաքն նու թյու նը կա տար վում է սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի միաս նա կան ո րոշ մամբ կամ նրան ցից մե կի ա ռա ջար կու թյամբ և մյու սի 
հա մա ձայ նու թյամբ։ Հա մա տեղ հե տաքն նու թյու նը վա րում է այն կող մը, որ տա
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րած քում այն կա տար վում է։ Կա րե լի է կա տա րել ամ բող ջա կան կամ մաս նա
կի հե տաքն նու թյուն։ Հե տաքն նու թյու նը պետք է կա տա րել միայն սահ մա նում 
և ե րկ կողմ հա մա ձայ նագ րե րում նշ ված սահ մա նային գո տու շր ջա նակ նե րում։ 
Այս պես, օ րի նակ, ԽՍՀՄի և Թուր քիայի միջև Սահ մա նային վե ճե րի և հա կա
մար տու թյուն նե րի քն նու թյան և կար գա վոր ման մա սին կոն վեն ցիայի հա մա ձայն` 
եր կու կող մե րի սահ մա նային հանձ նա կա տար նե րը կա րող են հա մա տեղ հե
տաքն նու թյուն կա տա րել պե տա կան սահ մա նի գծի եր կու կող մե րում միայն ե րեք 
կի լո մետր եր կայն քով սահ մա նային գո տու շր ջա նակ նե րում։ Յու րա քան չյուր մի
ջա դե պի հա մա տեղ հե տաքն նու թյան կար գը սահ ման վում է ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի կող մից և ձևա կերպ վում ար ձա նագ րու թյամբ։ Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի կող մից կա տար վող հա մա տեղ հե տաքն նու թյուն նե րը պետք չէ դի տար կել 
որ պես յու րա քան չյուր կող մից դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րի ի րա վա
սու թյան ներ քո գտն վող դա տա կան հե տաքն նու թյուն կամ նմա նօ րի նակ գոր ծու
նե ու թյուն։

 Հե տաքն նու թյան ա վար տից հե տո սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կամ 
լիա զոր ված ան ձինք հա մա տեղ նիս տե րին քայ լեր են ձեռ նար կում մի ջա դե պե րի 
քն նարկ ման և կար գա վոր ման հա մար։ Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րից բա
ցի` նման նիս տե րին ի րա վունք ու նեն մաս նակ ցել քար տու ղար նե րը և թարգ մա
նիչ նե րը, ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում` նաև այն սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
օգ նա կան նե րը (տե ղա կալ նե րը), ում տա րած քում ծա գել է տվյալ մի ջա դե պը կամ 
ան ցկաց վում է ժո ղո վը, ի նչ պես նաև փոր ձա գետ նե րը, վկա նե րը, տու ժած նե րը, 
մե ղադ րյալ նե րը, ով քեր ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րող են հե ռաց վել ժո ղո
վից։ Կող մե րի ներ կա յա ցուց չու թյան հար ցը պար զե լուց հե տո սահ մա նային ներ
կա յա ցու ցիչ ներն ան ցնում են հա մա տեղ ժո ղո վի օ րա կար գի ձևա վոր մա նը, ի սկ 
դրա նից հե տո` նա խանշ ված հար ցե րի քն նարկ մա նը։ 

Ե թե սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա մա ձայ նու թյան են գա լիս քն նարկ
վող հար ցի շուրջ, ա պա նրանք ո րո շում են կա յաց նում և այն գրի են առ նում 
ար ձա նագ րու թյան մեջ։ Այն հար ցե րը, ո րոնց շուրջ կող մե րի սահ մա նային ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը հա մա ձայ նու թյան չեն հաս նում, քն նարկ ման են ներ կա յաց վում 
դի վա նա գի տա կան մա կար դա կով։ Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող 
են նաև դա դա րեց նել հար ցի քն նար կու մը` դրան հե տա գա յում կր կին ան դրա
դառ նա լու նկա տա ռու մով կամ սահ մա նա փակ վել յու րա քան չյուր կող մի կար ծիքն 
ար ձա նագ րու թյան մեջ ամ րագ րե լով։

Յու րա քան չյուր կողմ չկար գա վոր ված սահ մա նային հա կա սու թյուն նե րի կամ 
մի ջա դե պե րի գոր ծերն ի նք նու րույն դի վա նա գի տա կան կար գով քն նարկ ման 
է ներ կա յաց նում իր ե րկ րի դի վա նա գի տա կան կա ռույց նե րին։ Միա ժա մա նակ 
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հար ցի փո խան ցու մը դի վա նա գի տա կան կար գով քն նարկ ման չպետք է բա ցա
ռի դրա վե րա դար ձու մը սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա տեղ ո րո շում նե րը վերջ նա կան 
և պար տա դիր են կող մե րի հա մար և ու ժի մեջ են մտ նում քն նարկ ված հար ցի 
ար ձա նագ րու թյան ստո րագր ման պա հից։ Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
պար տա վոր են հնա րա վո րինս կարճ ժամ կե տում մի մյանց հայտ նել հա մա տեղ 
ո րո շում նե րի ի րա գործ ման հա մար ի րենց ձեռ նար կած մի ջո ցա ռում նե րի մա սին։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե
րը և նրանց ա ռջև դր ված խն դիր ներն ամ րագր ված են սահ մա նա կից պե տու
թյուն նե րի հետ ե րկ կող մա նի հա մա ձայ նագ րե րում և կոն վեն ցիա նե րում։

3. Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դի պում նե րը 
Սահ մա նային ներ կա յա ցուց չա կան աշ խա տան քում լայն տա րա ծում ու նեն 

սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, նրանց տե ղա կալ նե րի և օգ նա կան նե րի 
հան դի պում նե րը։ Նման հան դի պում նե րը կազ մա կերպ վում են տար բեր նպա
տակ նե րով, օ րի նակ` սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և նրանց աշ խա տա
կազ մի գոր ծըն կեր նե րին մի մյանց ներ կա յաց նե լու, հար ցե րի, պե տա կան սահ
մա նը խախ տող նե րի, կեն դա նի նե րի, Հա յաս տա նին և սահ մա նա կից ե րկ րին 
պատ կա նող գույքն ըն դու նե լու և փո խան ցե լու, հա մա տեղ հե տաքն նու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րի շուրջ ծա գած վի ճե լի հար ցե րը քն նար կե լու և լու ծե լու, պե տա կան 
տո նե րը և հի շար ժան տա րե դար ձե րը նշե լու հա մար։ Բա ցի այդ, ան հրա ժեշտ է 
նման հան դի պում ներ ան ցկաց նել բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ծա գած հար ցե րի 
լու ծու մը պա հան ջում է սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կամ նրանց տե ղա
կալ նե րի և օգ նա կան նե րի ան մի ջա կան հա ղոր դակ ցում։

 Պե տա կան սահ մա նում հան դի պում նե րի ան ցկաց ման հա մար նա խա տես
ված են հա տուկ վայ րեր։ Ե թե ժո ղովն ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել որ ևէ այլ վայ
րում, ա պա այն ը նտր վում է սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի փո խա դարձ հա
մա ձայ նու թյամբ և պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ։ Մաս նա վո րա պես, սահ մա նա պահ 
ջո կա տի տա րած քում պետք է կա ռուց վեն սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
կա ցա րան ներ, ը նդ ո րում` նման կա ցա րան ներ կան նաև սահ մա նա կից պե տու
թյու նում։

4. Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա տեղ նիս տեր
 Հա մա տեղ նիս տե րը կազ մա կերպ վում են պե տա կան սահ մա նում ծա գած 

սահ մա նային մի ջա դե պե րի և այլ բա ցա սա կան հան գա մանք նե րի հետ կապ ված 
ա ռա վել բարդ հար ցե րի քն նարկ ման, վեր լու ծու թյան և կար գա վոր ման հա մար, 
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ե թե կող մե րը նա մա կագ րու թյան, հա մա տեղ հե տաքն նու թյան և հան դի պում նե
րի ըն թաց քում հա մա ձայ նու թյան չեն ե կել և միաս նա կան ո րո շում չեն կա յաց րել, 
կամ ե թե հա մա տեղ քն նու թյու նը ստեղծ ված հան գա մանք նե րի բե րու մով կա տա
րել են սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե ղա կալ նե րը կամ օգ նա կան նե րը։

 Հա մա տեղ նիս տե րի ան ցկաց ման հիմ քերն են` նա խորդ ժո ղո վին կա յաց րած 
և ար ձա նագ րու թյամբ ամ րագր ված ո րո շու մը, սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի բա նա վոր պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը և ժո ղո վի ան ցկաց ման մա սին կող մե
րից մե կի գրա վոր ա ռա ջար կը և մյու սի հա մա ձայ նու թյու նը։ 

Որ պես կա նոն, հա մա տեղ նիս տե րը ո րո շա կի հեր թա կա նու թյամբ ան ցկաց
վում են մեր և սահ մա նա կից տա րած քի հան դիպ ման կե տե րում կամ մի ջազ
գային հա մա ձայ նագ րե րով հաս տատ ված կար գով։

 Հա մա տեղ ժո ղո վի ժա մա նակ սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի հիմ նա կան 
նպա տակն է տվյալ մի ջա դե պի ան կողմ նա կալ կար գա վո րու մը տրա մա բա նա
կան փաս տեր և ծան րակ շիռ փաս տարկ ներ հետ ևո ղա կա նո րեն ներ կա յաց նե լու 
և դրանք հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րով և ի րե ղեն ա պա ցույց նե րով հաս
տա տե լու մի ջո ցով։ Հա մա տեղ ժո ղո վը սահ մա նային հար ցե րի կամ մի ջա դե պե
րի կար գա վոր ման, ա ռա վել ող ջա միտ լուծ ման և նման պա տա հար նե րը բա ցա
ռող հե տա գա գոր ծու նե ու թյան մշակ ման ա ռա վել նպա տա կա հար մար մի ջոցն է։

 Հա մա տեղ նիս տե րին սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչն ի րա վունք ու նի նախ
նա կան պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ քն նարկ ման ներ կա յաց նել հար ցեր, հայ տա
րա րու թյուն ներ ա նել, հայ ցեր և ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նել սահ մա նային 
մի ջա դե պե րի և այլ խն դիր նե րի ա ռն չու թյամբ, ո րո շում ներ կա յաց նել իր պաշ
տո նա կան ի րա վա սու թյան և պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում, հրա
պա րա կել և ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյա նը կցել քնն վող հար ցե րին ա ռնչ վող փաս
տաթղ թե րը, պա հան ջել ար ձա նագ րու թյա նը կցել սահ մա նա կից պե տու թյան 
սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի հրա պա րա կած փաս տաթղ թե րը։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի րա վա սու թյան շր ջա նա կից դուրս գտնվող 
հար ցե րը հա մա տեղ նիս տե րի ժա մա նակ չեն քն նարկ վում։ 

5. Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նա մա կագ րու թյուն 
Ի լրումն ան մի ջա կան հան դի պում նե րի` սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և 

նրանց տե ղա կալ ներն ու նեն նա մա կագ րու թյան ի րա վունք գրա վոր հա ղոր դագ
րու թյուն ներ, տե ղե կու թյուն ներ, դի մում ներ, հայ ցեր և ա ռար կու թյուն ներ ներ կա
յաց նե լու հա մար։ Նա մակ նե րը ան հրա ժեշտ է կազ մել գրա գետ, հս տակ` ա ռանց 
բուն նյու թից շեղ վե լու։ Խոր հուրդ է տր վում խու սա փել եր կար նա խա դա սու թյուն
նե րից, բարդ եզ րույթ նե րից և հա պա վում նե րից։ 
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Նա մակ նե րի ըն դու նու մը և փո խան ցու մը կա տար վում է փո խա դարձ հա մա
ձայ նու թյամբ ը նտր ված հա տուկ վայ րե րում։   

 Վե րոն շյալ փաս տերն ը նդ հան րաց նե լով` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ պե տա
կան սահ մա նի ռե ժի մի կա յու նու թյան ա պա հով ման գծով սահ մա նային ներ կա
յա ցուց չա կան աշ խա տա կազ մի գոր ծու նու թյան կազ մա կեր պու մը կրում է պլա
նային և հա մա կար գային բնույթ` նե րա ռե լով գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձևեր։ Այս 
ա մե նը նշա նա կում է, որ սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և նրանց աշ խա տա
կազ մի ան դամ նե րը պետք է շատ լավ ի մա նան հիմ նա րար փաս տաթղ թե րը, աշ
խա տան քի պլա նա վոր ման ող ջա միտ մո տե ցում նե րի մշակ ման ձևե րը և սահ մա
նային ներ կա յա ցուց չի գործ նա կան աշ խա տան քը։

1.5.  Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի րա վունք ներն ու
պար տա կա նու թյուն նե րը 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի րա
վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը սահ ման վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի  կա նո նադ րու թյամբ։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հիմ նա կան պար տա կա նու թյուն ներն են`
	 պաշտ պա նել պե տա կան սահ մա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու

թյան քա ղա քա կան, տա րած քային, տն տե սա կան և այլ շա հե րը, կան
խել և հնա րա վո րինս ա րագ կար գա վո րել սահ մա նային մի ջա դե պե րը 
(սահ մա նային հար ցե րը),

	 պատ շաճ վի ճա կում պա հել պե տա կան սահ մա նը և սահ մա նային 
նշան նե րը,

	 վե րահս կել սահ մա նային հար ցե րի մա սին պայ մա նագ րե րով, հա մա
ձայ նագ րե րով և կոն վեն ցիա նե րով պե տա կան սահ մա նում հաս տատ
ված ռե ժի մի և կա նոն նե րի պահ պա նու մը, թույլ չտալ դրանց խախ
տու մը, կան խել պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի բո լոր խախ տում նե րը և 
վե րաց նել դրանց հետ ևանք նե րը, 

	ա պա հո վել սահ մա նային հար ցե րի մա սին պայ մա նագ րե րի, հա մա ձայ
նագ րե րի և կոն վեն ցիա նե րի ճշգ րիտ կա տա րու մը հաս տա տու թյուն նե
րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ա ռան ձին քա ղա քա ցի նե րի կող մից,

	բ նա կա նոն հա րա բե րու թյուն ներ պահ պա նել սահ մա նա կից ե րկր նե րի 
սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։
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 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու
թյուն նե րը կա տա րե լիս ի րա վունք ու նեն`

	մ շա կել և ձեռ նար կել հա մա տեղ մի ջո ցա ռում ներ պե տա կան սահ մա նի 
ռե ժի մի պահ պան ման, սահ մա նային մի ջա դե պե րի և փոխ հա մա գոր
ծակ ցող սահ մա նա պահ ջո կատ նե րի հետ ծա գած հար ցե րի կար գա
վոր ման հա մար,

	 վի ճե լի սահ մա նային հար ցե րի և մի ջա դե պե րի ծագ ման պա րա գա յում 
մի ջոց ներ ձեռ նար կել դրանք քն նե լու և կար գա վո րե լու հա մար,

	 նա մա կագ րա կան կապ պահ պա նել սահ մա նա կից ե րկր նե րի սահ մա
նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ նրանց ի րա վա սու թյան ներ քո գտնվող 
վի ճե լի սահ մա նային հար ցե րի և մի ջա դե պե րի կար գա վոր ման վե րա
բե րյալ,

	 սահ մա նա կից ե րկ րի սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի թույլտ վու թյամբ 
պայ մա նագ րե րով, հա մա ձայ նագ րե րով և կոն վեն ցիա նե րով հաս
տատ ված փաս տաթղ թե րով պե տա կան սահ մա նի ո րո շա կի կե տով 
ու ղեկ ցող ան ձանց հետ ան ցնել այդ ե րկ րի տա րածք` սահ մա նային 
ներ կա յա ցուց չի պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար, 

	հ րա տապ  դեպ քե րում սահ մա նա կից ե րկ րի տա րած քում գտն վե լիս 
գրա վոր, հե ռա խո սով կամ սահ մա նային ներ կա յա ցուց չա կան աշ խա
տա կազ մի սպա նե րի մի ջո ցով կապ հաս տա տել վե րա դաս հրա մա նա
տա րու թյան հետ,

	կ րել սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար նա խա տես ված զգեստ 
և ան ձնա կան զենք, 

	ա զատ տե ղա շարժ վել դե պի հան դիպ ման և նիս տի վայր` պահ պա
նե լով սահ մա նա կից պե տու թյան սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ա ռա ջար կած ան վտան գու թյան կա նոն նե րը, 

	իր  տա րածք վե րա դառ նալ օր վա ցան կա ցած ժա մին։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ տե ղա կա լը կա
տա րում է նրա պար տա կա նու թյուն նե րը և օ գտ վում նույն ի րա վունք նե րից։ Մնա
ցած դեպ քե րում տե ղա կա լը կա տա րում է իր ներ կա յա ցուց չա կան պար տա կա
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նու թյուն նե րը սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի ան մի ջա կան հս կո ղու թյամբ և ղե կա
վա րու թյամբ։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի օգ նա կա նը գոր ծում է  ներ կա յա ցուց չի ցու
ցում նե րով և կար գադ րու թյուն նե րով։

 Ներ կա յա ցուց չի օգ նա կանն ի րա վունք ու նի.
	 սահ ման ված կար գով կապ հաս տա տել սահ մա նա կից պե տու թյուն նե րի 

սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, նրանց տե ղա կալ նե րի և օգ նա կան
նե րի հետ` տար բեր տե սա կի հայ տա րա րու թյուն ներ ա նե լու հա մար,

	 միա կող մա նի հե տաքն նու թյուն ան ցկաց նել ա ռան ձին վի ճե լի հար ցե
րով և մի ջա դե պե րով, կազ մա կեր պել մարդ կանց, կեն դա նի նե րի, գույ
քի ըն դու նու մը և փո խան ցու մը,  

	անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում մաս նակ ցել կող մե րի սահ մա նային ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա տեղ նիս տե րի աշ խա տանք նե րին,

	հս կել պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի մա սին պայ մա նագ րե րի, հա մա
ձայ նագ րե րի և կոն վեն ցիա նե րի դրույթ նե րի կա տա րու մը, 

	ան մի ջա պես զե կու ցել ներ կա յա ցուց չին բո լոր ձեռ նարկ ված մի ջո ցա
ռում նե րի, պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի խախտ ման դեպ քե րի և տե
ղան քի փո փո խու թյուն նե րի մա սին և հե տա գա յում ներ կա յաց նել հա
մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր։

	 Ներ կա յա ցուց չի քար տու ղա րը պար տա վոր է.

	 ժա մա նա կին և պատ շաճ կար գով ձևա կեր պել սահ մա նայիններ
կա յա ցուց չա կան աշ խա տան քում շր ջա նառ վող պաշ տո նա կան փաս
տաթղ թե րը,

	 հետ ևել պե տա կան սահ մա նում տի րող ի րա վի ճա կին և ժա մա նա կին 
նյու թեր պատ րաս տել ներ կա յա ցուց չի հա մար։

 Հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե րի պա րա գա յում ներգ րավ վող այլ 
ո լորտ նե րի փոր ձա գետ ներն աշ խա տում են սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ղե կա վա րու թյամբ։ Նրանք պար տա վոր են.

	 պատ շաճ եզ րա կա ցու թյուն տալ սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի կող մից 
բարձ րաց ված հար ցե րի վե րա բե րյալ, 
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	եզ րա կա ցու թյու նը կազ մե լիս ա ռաջ նորդ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան գոր ծող օ րենսդ րա կան դրույթ նե րով և պե տու թյան շա հե րով,

	 կա տա րել սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի աշ խա տա կազ մի ան դամ նե
րին ներ կա յաց վող բո լոր պա հանջ նե րը։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ար գել վում է.
	 հայ տա րա րու թյուն նե րով հան դես գալ կա ռա վա րու թյան, այլ պե տա

կան կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա նու նից, 

	ըն դու նել սահ մա նա կից պե տու թյան սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի դի
մումն իր կա ռա վա րու թյան կամ այլ պե տա կան մար մին նե րի ա նու նից, 

	ափ սո սանք կամ գո հու նա կու թյուն հայտ նել սահ մա նա կից պե տու
թյան քա ղա քա կան ըն թաց քի և այն տեղ տե ղի ու նե ցող որ ևէ ի րա դար
ձու թյան ա ռն չու թյամբ,

	ն վեր ներ ըն դու նել սահ մա նա կից պե տու թյան սահ մա նային ներ կա յա
ցու ցիչ նե րից, ե թե դա նա խա տես ված չէ հան դիպ ման ա րա րո ղա կար
գով,

	 շեղ վել սահ մա նա կից տա րած քում կա յա ցող հան դիպ ման կամ նիս տի 
ծրագ րով նա խանշ ված ու ղեգ ծից, 

	անձ նա կան խնդ րանք ներ կա յաց նել սահ մա նա կից պե տու թյան սահ
մա նային ներ կա յա ցուց չին։

Այս պի սով, սահ մա նային ներ կա յա ցուց չու թյունն իր կազ մով, աշ խա տան քի 
բնույ թով և հա կա մար տու թյուն նե րի կար գա վոր ման լիա զո րու թյամբ շատ ը նդ
հան րու թյուն ներ ու նի ոչ դի վա նա գի տա կան մա կար դա կով ծա վալ վող ան մի ջա
կան բա նակ ցու թյուն նե րի ի նս տի տու տի հետ։ Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ի նս տի տու տը նման է հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գի խառ նա կազմ, այ սինքն` ե րկ
կողմ դրս ևոր մա նը, ո րը կի րա ռե լի է պայ մա նագ րային գոր ծե լաո ճում։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի նս տի տու տը հան դի սա նում է սահ մա
նային հա կա մար տու թյուն նե րի և մի ջա դե պե րի կար գա վոր մանն ուղղ ված հաշ
տեց ման ըն թա ցա կար գի յու րա հա տուկ դրս ևո րում և միա ժա մա նակ` կող մե րի 
միջև ան մի ջա կան բա նակ ցու թյուն նե րի հա տուկ տա րա տե սակ։
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Գ լուխ 2

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի աշ խա տան քը
դի վա նա գի տա կան ա րա րո ղա կար գի և վար վե լա կար գի 

կա նոն նե րի պահ պան ման ա ռու մով. Բա նակ ցու թյուն ներ

2.1.  Դի վա նա գի տա կան ա րա րո ղա կարգ

 Դի վա նա գի տա կան ա րա րո ղա կար գը (սահ մա նային ներ կա յա ցուց չա կան 
ա րա րո ղա կար գը) այն դրս ևո րումն է, ո րը ստա նում է ար տա քին քա ղա քա կա
նու թյան ո լոր տում պե տու թյան, դրա ներ կա յա ցուց չու թյան կամ ներ կա յա ցուց չի 
այս կամ այն ա րար քը։ Այդ ա րա րո ղա կար գի հիմ քում ըն կած է այս պես կոչ ված 
« մի ջազ գային քա ղա քա վա րու թյան» սկզ բուն քը, ո րն ակ նա ծանք և հար գանք է 
են թադ րում այն ա մե նի նկատ մամբ, ին չը խորհր դան շում և ներ կա յաց նում է պե
տու թյու նը։ Մի ջազ գային հա ղոր դակց ման ո լոր տում փո խա դարձ հար գան քի և 
քա ղա քա վա րու թյան այդ սկզ բուն քից ծա գել և կա տա րե լա գործ վել է դի վա նա
գի տա կան ա րա րո ղա կար գը։ Այդ ա րա րո ղա կար գի կա նոն նե րով են նշա նա կում 
դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի ղե կա վար նե րին, հանձ նում հա
վա տար մագ րեր, կազ մա կեր պում դի վա նա գի տա կան   այ ցե լու թյուն ներ, վա րում 
զրույց ներ, կազ մա կեր պում տար բեր դի վա նա գի տա կան   ըն դու նե լու թյուն ներ և 
հրա ժեշտ տա լիս պաշ տո նա կան պատ վի րա կու թյուն նե րին, վա րում բա նակ ցու
թյուն ներ, գու մա րում մի ջազ գային հա մա ժո ղով ներ և խորհր դա ժո ղով ներ, նշում 
տար բեր տո նա կան և սգո մի ջո ցա ռում ներ, պահ պա նում օ րհ ներ գի և պե տա կան 
դրո շի հետ կապ ված կա նոն նե րը։

 Ներ կայիս դրու թյամբ ձևա վոր ված ա րա րո ղա կար գի կա նոն նե րով և նոր
մե րով կար գա վոր վում են դի վա նա գի տա կան պրակ տի կայի գրե թե բո լոր ար
տա քին դրս ևո րում նե րը։ Հարկ է հաշ վի առ նել, որ տվյալ ե րկ րի հետ ու նե ցած 
քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րից կախ ված` նշ ված դրս ևո րում նե րը ա ռա վել 
կամ պա կաս հան դի սա վոր են, ա ճում կամ նվա զում է ա րա րո ղա կար գին մաս
նակ ցող պաշ տո նա տար ան ձանց թի վը և այլն։

 Պե տու թյուն նե րի հա ղոր դակց ման կար ևո րա գույն ձևե րից են պե տա կան 
կա ռույց նե րի և դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դի պում նե րը և 
պաշ տո նա կան զրույց նե րը։ Նման հան դի պում նե րի և զրույց նե րի նպա տակն է 
քա ղա քա կան, տն տե սա կան, ա ռևտ րա կան, մշա կու թային, գի տա կանտեխ նի
կա կան և այլ հա րա բե րու թյուն նե րի պահ պա նու մը և զար գա ցու մը։ Պատ վի րա
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կու թյուն նե րի ան դամ նե րը ձգ տում են հաս տա տել ե րկ կողմ բա րե կա մա կան հա
րա բե րու թյուն ներ և պար զել ի րենց հե տաքրք րող բո լոր հար ցե րի շուրջ տվյալ 
ե րկ րի դիր քո րո շում նե րը։

 Կող մե րը նա խօ րոք են պայ մա նա վոր վում հան դիպ ման կամ զրույ ցի անցկաց
ման օր վա, ժա մի և վայ րի մա սին։ Նա խա պես սահ ման վում են քն նարկ ման հիմ
նա կան թե մա նե րը և պատ վի րա կու թյան կազ մը։ Դի վա նա գի տա կան զրույց ան
ցկաց նե լու նա խա ձեռ նու թյամբ կա րող է հան դես գալ  կող մե րից յու րա քանչյու րը։ 

Դի վա նա գի տա կան   զ րույցն այն պի սի ե րկ խո սու թյուն է, ո րը եր կու կող մե րին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռա վել հիմ նա վոր ված ներ կա յաց նել ի րենց դիր քո
րո շում նե րը։ Նրանց ա սա ծը շատ ա վե լի հա մո զիչ է դառ նում տե ղե կա տու նյութ 
օգ տա գոր ծե լու պա րա գա յում։ Հատ կա պես օգ տա կար է հի շա տա կել տե ղե կու
թյուն ներ զրու ցակ ցի ե րկ րի հիմ նա կան պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի, եր
կու ե րկր նե րի միջև կա պե րի սեր տաց մանն ա ռնչ վող փաս տե րի, այ սինքն` եր
րորդ ե րկր նե րի հետ այդ ե րկ րի ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քի, հիմ
նա կան պայ մա նագ րե րի և հա մա ձայ նագ րե րի մա սին։

Ն ման զրույց ներն ար ձա նագր վում են։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում զրույ ցը 
թարգ ման վում է օ տար լեզ վով։ Որ պես կա նոն զրույց ներն ան ցկաց վում են ոչ թե 
աշ խա տա սե նյա կում, այլ հա տուկ սրա հում։ Զրույ ցի սկզ բում ըն դու նող ան ձը ող
ջու նում է բո լո րին և օ տա րերկ րա ցի նե րին ծա նո թաց նում մեր եր կի րը ներ կա յաց
նող պաշ տո նյա նե րին։ Այ նու հետև ներ կա յա նա լու հնա րա վո րու թյուն են ստա նում 
նաև հյու րե րը։

 Ներ կա նե րը զրույ ցը վա րում են հան գիստ ձայ նով, նույ նիսկ ե թե զրույ ցի թե
ման տհաճ է։ Ան կախ զրույ ցի թե մայից` ըն դուն ված չէ բա ցա սա կան կար ծիք 
ար տա հայ տել զրու ցակ ցի ե րկ րի ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան և 
ա ռան ձին ան ձանց մա սին։ Խոր հուրդ է տր վում չքն նա դա տել այն ե րկր նե րի կա
ռա վա րու թյու նը, ո րոնց հետ զրու ցակ ցի եր կի րը դի վա նա գի տա կան հա րա բե
րու թյուն ներ է պահ պա նում։

Զ րույ ցի տևո ղու թյու նը ո րո շում է ըն դու նող կող մը։ Զրու ցա կից նե րի հա կա սող 
դիր քո րո շում նե րը և տե սա կետ նե րը չեն կա րող հիմք հան դի սա նալ նրանց ձայ նի 
բարձ րաց ման հա մար։ Ե թե զրույ ցի ըն թաց քում ա ռա ջարկ վում է թեյ կամ սուրճ, 
ցան կա լի է հյու րից ճշ տել, թե նա ի նչ է նա խընտ րում։ Ե թե զրույ ցը կար ճատև 
է, ա պա ցան կա լի է չծ խել։ Ե թե զրու ցա կի ցը դեմ չէ, ա պա զրույ ցի ըն թաց քում 
ծխե լը չի ար գել վում։ Զրույ ցի ա վար տը ազ դա րա րում է ըն դու նող կող մը։

 Բա նակ ցու թյուն ներ Բա նակ ցու թյուն նե րը հիմ նա կա նում վա րում են ան
ձամբ, նա մա կագ րու թյամբ, հե ռա խո սով և է լեկտ րո նային նա մա կագ րու թյամբ։ 
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Այս բաժ նում ա ռա վել ման րա մասն կու սում նա սի րենք հան դի պում նե րի մի ջո ցով 
բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու կար գը։

 Հան դի պում նե րի մի ջո ցով բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լուց ա ռաջ հար կա վոր է 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք կա տա րել։ Ա նհ րա ժեշտ է կազ մել բա նակ
ցու թյուն ներ վա րե լու պլա նը.

1. Բա նակ ցու թյուն նե րի ան ցկաց ման վայ րը, ամ սա թի վը, ժա մը և ժա մա նա
կա ցույ ցը

2. Մաս նա կից նե րի, այդ թվում` ար տա սահ մա նյան պատ վի րա կու թյան կազ
մը, ազ գա նուն նե րը և պաշ տոն նե րը, և հնա րա վո րու թյան դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է պար զել գոր ծըն կեր նե րի ի րա վա սու թյու նը բա նակ ցու թյուն նե րի ո լոր տում, այ
սինքն` կա րող է ա րդյոք տվյալ ան ձը ո րո շում կա յաց նել թե ոչ. գու ցե նա շատ 
կտ րուկ դա տո ղու թյուն ներ է ա նում, ու նի վատ սո վո րու թյուն ներ և այլն։  

3. Հար կա վոր է նա խա պատ րաս տել զրու ցակ ցին ուղղ վող հար ցե րը։ Խոր
հուրդ է տր վում հար ցե րը ներ կա յաց նել խն դիր նե րի տես քով և ո րո շա կի հեր թա
կա նու թյամբ` հան դիպ ման ժա մա նա կա ցույ ցը և սահ ման ված կար գը չխախ տե
լու հա մար։

4. Մտա ծեք այ լընտ րան քային լու ծում նե րի մա սին, որ պես զի կա րո ղա նաք 
պա տաս խա նել զրու ցակ ցի հա կաա ռա ջարկ նե րին, այ սինքն` մո տա վոր պատ կե
րա ցում կազ մել Ձեր գոր ծըն կե րոջ ար ձա գան քի մա սին։

 Սո վո րա բար պատ րաս տում են ե րեք այ լընտ րան քային լու ծում.
ա) ա ռա վել նպա տա կա հար մար և ար դյու նա վետ լու ծում տն տե սա կան և քա

ղա քա կան շա հե րի տե սա կե տից,
բ) պա կաս օպ տի մալ լու ծում, սա կայն Ձեզ հա մար միան գա մայն ըն դու նե լի,
գ) պա կաս հե տաքրք րա կան լու ծում, ո րը, սա կայն, ա մեն դեպ քում տար բե

րակ է։
 Ցան կա լի է, որ բա նակ ցու թյուն նե րին մաս նակ ցե լուց ա ռաջ, պատ վի րա կու

թյու նը բա ժան վի եր կու մա սի և ո րո շա կի սցե նա րով փոր ձի պատ կե րաց նել գա
լիք բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քը` զրույ ցի ժա մա նակ սխալ նե րից և վրի պում
նե րից խու սա փե լու հա մար։

5. Կազ մեք պար տա կա նու թյուն նե րի ցանկ` ով է ճա նա պար հում, ով է դի մա
վո րում, ով է կազ մում ար ձա նագ րու թյուն, այ սինքն` քն նար կեք բո լոր կազ մա
կերպ չա կան հար ցե րը։

6. Կազ մեք ժա ման ցի ծրա գիր (հան դի սա վոր մի ջո ցա ռում ներ, հան գիստ 
բնու թյան գր կում, ձկ նոր սու թյուն, բա ցօ թյա խն ջույք)։ Ծրագ րի ի րա գործ մամբ 
է մե ծա պես պայ մա նա վոր ված բա նակ ցու թյուն նե րի շա րու նա կու թյու նը և հա ջո
ղու թյու նը։
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7. Լու ծել հյու րա սի րու թյան և հու շան վեր նե րի հար ցը։ 
Բա նակ ցու թյուն նե րի սկզ բում ան հրա ժեշտ է կար գա վո րել դրանց ամ բողջ 

ըն թաց քը։ Ըն դու նող կող մը պետք է ա ռա ջի նը տեղ զբա ղեց նի դահ լի ճում կամ 
ա ռան ձին սե նյա կում և սպա սի հյու րե րին։ Տե ղե րը զբա ղեց նե լու կար գը. ըն դու
նող կող մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է նս տեն մեջ քով դե պի լու սա մու տը և դեմ
քով դե պի դու ռը, ի սկ ա պա գա գոր ծըն կեր նե րը պետք է նս տեն նրանց դի մաց։ 
Բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում բա ցառ վում է որ ևէ կողմ նա կի զրույց։ Որ ևէ 
մի ջա դե պի պա րա գա յում քար տու ղա րը պետք է լուռ ներս մտ նի, որ ևէ պաշ տո
նյային փո խան ցի ե րկ տող և դուրս գա սե նյա կից։ 

Բա նակ ցու թյուն նե րը սկ սե լուց ա ռաջ ան հրա ժեշտ է ծա նո թաց նել մաս
նա կից նե րին։ Ա ռա ջի նը ներ կա յա նում են ըն դու նող կող մի պատ վի րա կու թյան 
ան դամ նե րը։ Սո վո րա բար պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը ներ կա յաց նում է իր 
պատ վի րա կու թյան ան դամ նե րին` նշե լով նրանց ազ գա նուն նե րը և պաշ տոն նե
րը։ Նույն ձևով ներ կա յա նում են նաև հյու րե րը։ Հար կա վոր է ներ կա յաց նել բա
նակ ցու թյուն նե րի դահ լի ճում գտն վող բո լոր ան ձանց (ըն դուն ված ող ջույ նի ձևը 
ձեռք սեղ մումն է)։ Եր բեմն ըն դու նող կող մը ներ կա յա նում է կանգ նած։ Այդ պա
րա գա յում Ձեր գոր ծըն կե րը նույն պես կանգ նած են ներ կա յա նում։ Շատ կար ևոր 
է հի շել պատ վի րա կու թյան ան դամ նե րի ազ գա նուն նե րը։ Զրու ցակ ցին դի մե լիս 
նրա ա նու նը կա րե լի է նայել այ ցե քար տին կամ հարց նել, սա կայն ոչ մի դեպ
քում չի կա րե լի շփո թել ազ գա նուն նե րը, քա նի որ դրա նով ի նք ներդ Ձեզ «վ նաս 
կհասց նեք» հե տա գա բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում։ 

Բա նակ ցու թյուն նե րի ո ղջ ըն թաց քում յու րա քան չյուր կող մից պետք է բա
նակ ցեն նույն ան ձինք։ Ե թե մեկ պատ վի րա կու թյու նից բա նակ ցում է եր կու ան ձ, 
ա պա ղե կա վա րը պետք է այդ գոր ծը հանձ նա րա րի նրան ցից մե կին։ Չի կա
րե լի մի ջամ տել ղե կա վա րի գոր ծո ղու թյուն նե րին, ը նդ հա տել նրան և այլն։ Նա 
պետք է կրի ո ղջ պա տաս խա նատ վու թյու նը։ Ե թե բա նակ ցո ղը սխալ միտք է ար
տա հայ տում, ա պա խոր հուրդ է տր վում մի ե րկ տող գրել և շատ քա ղա քա վա րի 
նկա տո ղու թյուն ա նել նրան։ Պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը կա րող է թույլ տալ 
պատ վի րա կու թյան ա ռան ձին ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ե լույթ ու նե նալ ո րոշ հար
ցե րի շուրջ և ամ փո փել նրանց ա սա ծը։ Ե թե որ ևէ մեկն ուշ է ներ կա յա ցել բա
նակ ցու թյուն նե րին, պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը պետք է նե րո ղու թյուն խնդ րի 
բո լոր ներ կա նե րից, բա ցատ րի գոր ծըն կե րոջ ու շաց ման պատ ճա ռը, ներ կա յաց
նի նրան որ պես բա նակ ցու թյուն նե րին մաս նակ ցող պատ վի րա կու թյան ան դամ, 
հա կիրճ ներ կա յաց նի քն նարկ վող հար ցի բուն է ու թյու նը և շա րու նա կի բա նակ
ցու թյուն նե րը։ Ըն դուն ված չէ ան մի ջա պես խո սել գոր ծի մա սին։ Ցան կա լի է 34 
րո պե խո սել ը նդ հա նուր հար ցե րի ( ‚արդյո՞ք լավ եք հա սելե, «արդյո՞ք լավ եք տե
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ղա վոր վել»), ե ղա նա կի և այլ նի մա սին։ Նման զրույ ցը նպաս տում է բա նակ ցու
թյուն նե րի հա մար բա րեն պաստ մթ նո լոր տի ստեղծ մա նը։ 

Ըն դու նող պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը նաև բա նակ ցու թյուն նե րի ղե կա
վարն է և հետ ևում է հար ցե րի ճիշտ հա ջոր դա կա նու թյա նը, ժա մա նա կա ցույ ցի 
պահ պան մա նը, հար ցե րը ժա մա նա կին ներ կա յաց նե լու կար գին։ Եր բեմն կող մե
րից մե կի ակ տի վու թյու նը կա րող է վե րած վել ագ րե սի վու թյան, ե րբ այն սկ սում է 
խրա տել մյու սին։ Ըն դու նող կող մի պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը պետք է հի շի, 
որ դի մա ցի նը հա վա սար գոր ծըն կեր է, ուս տի և ան հրա ժեշտ է հար գել գոր ծըն
կե րոջ ե րկ րի ի նք նիշ խա նու թյան ի րա վունք նե րը։ Եր բեմն բա նակ ցու թյուն նե րի 
հա ջո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է զրու ցակ ցին լսե լու ու շադ րու թյան աս տի ճա
նից։ Մի ը նդ հա տեք Ձեր գոր ծըն կե րո ջը։

 Հատ կան շա կան է, որ գոր ծըն կեր նե րը կա րող են ու նե նալ այն պի սի հո գե
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք բար դաց նում են բա նակ ցու թյուն
նե րը։

 Բա նակ ցող նե րին կա րե լի է դա սա կար գել հետ ևյալ խմ բե րի.
1. Ա նու շա դիր զրու ցա կից. նման մար դը եր բեք վս տահ չէ, որ ա մեն ի նչ հաս

կա ցել է և պատ րաստ է ո րո շում կա յաց նել։ Ի ՞նչ կա րե լի է ա նել նման դեպ քում 
բա նակ ցու թյուն նե րը հա ջող վա րե լու հա մար։ Հար կա վոր է ձևա կեր պել կարճ և 
պարզ հար ցեր` զերծ փի լի սո փա յա կան դա տո ղու թյուն նե րից։ Ե րբ զգում եք, որ 
ար դեն հաս նում եք կամ կա րող եք հաս նել հա մա ձայ նու թյան, քն նար կեք ըն թա
ցիկ ար դյունք նե րը։ Ե թե լի ո վին վս տահ չեք բա նակ ցու թյուն նե րի հա ջո ղու թյա նը, 
կա րող եք ա ռա ջար կել ար ձա նագ րու թյուն ստո րագ րել։ Այդ նպա տա կով նա խօ
րոք ի մի բե րեք Ձեր տե սա կետ նե րը, ը նտ րեք լա վա գույն լու ծու մը և ա ռա ջար
կեք ստո րագ րել եր կու օ րի նա կից ար ձա նագ րու թյուն։ Ձեր գոր ծըն կե րը կա րող է 
միայն հա մա ձայն վել Ձեզ հետ։

2. Պատ շաճ կար գով չնա խա պատ րաստ ված զրու ցա կից. նման զրու ցա
կից ներն ա ռանձ նա նում են ի րենց պահ ված քով, ա նընդ հատ տե ղա փո խում են 
թղթե րը, կրկ նել նույն մտ քե րը, հա ճախ կրկ նում են նույն հար ցի ման րա մաս նե
րը և ձգձ գում բա նակ ցու թյուն նե րը։

3. Շա տա խոս զրու ցա կից. նման զրու ցա կից նե րը լի նում են եր կու տե սա կի.
ա) մա կե րե սային գի տե լիք ու նե ցող մար դիկ, ով քեր թաքց նում են ի րենց 

ա նի րա զե կու թյու նը։
բ) մաս նա գետ ներ, ով քեր կա րող են ա ռանց որ ևէ ա կն կա լի քի կիս վել ի րենց 

գի տե լիք նե րով։ 
4. Իր ո րո շու մը պար տադ րող (խ րա տող) զրու ցա կից. ան հրա ժեշտ է հնա

րա վո րու թյան սահ ման նե րում հա կա հար ված հասց նել նման գոր ծըն կե րո ջը և 
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պաշտ պա նել Ձեր ի րա վունք նե րը (օ րի նակ` «Ե կեք բո լորս պայ մա նա վոր վենք, որ 
մեզ կամ մեր կող մից վե րա բե րող բո լոր ո րո շում նե րը կա յաց նե լու ե նք ի նք նու
րույն... »)։

5. Ագ րե սիվ զրու ցա կից. նման զրու ցա կից նե րը վր դով վում են ա ռան ձին հար
ցե րի քն նարկ ման ժա մա նակ, թա փա հա րում են ձեռ քե րը և այլն։ Այդ ժա մա նակ 
նրանց շատ դժ վար է հան դար տեց նել։ Խոր հուրդ է տր վում սպա սել ո րոշ ժա մա
նակ, ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թյուն տալ նրանց և հանգս տաց նել։

6. «Ան կեղծ մարդ». նման զրու ցա կի ցը սկ սում է մեծ խոս տում ներ տալ։ Հար
կա վոր է ան մի ջա պես զգու շա նալ նրա նից. Ան կաս կած, նա բախ տախն դիր մարդ 
է։ Որ պես ա պա գա գոր ծըն կե րոջ նման մար դուն առ հա սա րակ հար կա վոր է պա
հել ո րո շա կի տա րա ծու թյան վրա։

 Բա նակ ցե լիս ան հրա ժեշտ է մշա կել քն նարկ ման մար տա վա րու թյու նը։ Այդ 
մար տա վա րու թյու նը պետք է ուղ ղոր դի Ձեր ա պա գա գոր ծըն կե րո ջը դե պի այն 
ո րո շում, ո րի մա սին մտո րում և ե րա զում եք։ Ի սկ Դուք պետք է ար տա հայ տեք 
հիմ նա վոր ված և կշ ռա դատ ված մտ քեր և բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում ստու
գեք,    թե ի նչ պես է նա ար ձա գան քում Ձեր գա ղա փար նե րին. ա րդյոք պատ րաստ 
է ըն դու նել դրանք, թե ոչ։ Ե թե նա չըն դու նի տվյալ ա ռա ջար կը, ա պա ներ կա յաց
րեք նա խա պես մտած ված մեկ այլ գա ղա փար։ Ե թե զրու ցա կի ցը չըն դու նի նաև 
այդ գա ղա փա րը, ա պա ա ռա ջար կեք եր րորդ տար բե րա կը և այդ պես շա րու նակ։ 
Ե թե նա վեր ջա պես ըն դու նի Ձեր ա ռա ջար կած տար բե րա կը, նշա նա կում է, որ 
Դուք հա ջո ղու թյան եք հա սել, և հենց դա է լի նե լու բա նակ ցու թյուն նե րի լա վա
գույն ար դյուն քը։

 Հաշ վի ա ռեք, որ խոր հուրդ չեն տա լիս հար ցադր ման ժա մա նակ «ա նե լա նե լի 
դրու թյան մեջ դնել» Ձեր զրու ցակ ցին։ Խու սա փեք կտ րուկ մի ջոց նե րից։ Գոր ծըն
կե րը պետք է այ լընտ րանք տես նի։ Հար կա վոր է հաշ վի առ նել այդ ա մե նը։ Ե թե 
Ձեր զրու ցա կի ցը ստիպ ված է մեր ժել Ձեր ա ռա ջար կը, ա պա պետք է փնտ րել 
եր կու կող մե րի հա մար ըն դու նե լի լու ծում։ Դա չի դի տարկ վի որ պես հար ված Ձեր 
ի նք նա սի րու թյա նը կամ հե ղի նա կու թյա նը։

 Բա նակ ցու թյուն նե րը հա ճախ ար ձա նագր վում են։ Դրանք կա րե լի է ար ձա
նագ րել նաև բա ցեի բաց։ Ար ձա նագ րու թյու նը պետք է ար տա ցո լի բա նակ ցու
թյուն նե րի է ու թյու նը և բո լոր կար ևոր հար ցե րը։ Դա կո լեկ տիվ աշ խա տանք է, և 
գրա ռում նե րը պետք է հա մա ձայ նեց նել բա նակ ցու թյուն նե րի բո լոր մաս նա կից
նե րի հետ։ Պատ վի րա կու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի կող մից հաս տատ ված ար ձա
նագ րու թյունն ան հրա ժեշտ է նաև հե տա գա աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման 
հա մար։ Մաս նա վո րա պես, ան հրա ժեշտ է ար ձա նագ րու թյուն նե րը ներ կա յաց նել 
այն ան ձանց, ով քեր չեն կա րո ղա ցել մաս նակ ցել բա նակ ցու թյուն նե րին։
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Զ րույ ցը կա րե լի է ձայ նագ րել միայն բա նակ ցու թյուն նե րի սե ղա նի շուրջ 
նստած գոր ծըն կեր նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ում հե տա գա յում կա րե լի է ա ռա
ջար կել նաև ձայ նագ րու թյան օ րի նա կը։

2.2. Բա նակ ցային հմ տու թյուն ներ և հնարք ներ

 Բա նակ ցու թյուն նե րը հա ջող վա րե լու հա մար պետք է ու նե նալ մի շարք 
հմտու թյուն ներ` հս տակ ձևա կեր պել մտ քե րը, գտ նել հա մո զիչ փաս տարկ ներ, 
տալ « ճիշտ» հար ցեր, « հաղ թա հա րել» ա ռար կու թյուն նե րը, դի մա կայել գոր ծըն
կե րոջ ազ դե ցու թյա նը։ 

Անհ րա ժեշտ է դրս ևո րել կամ քի ուժ և ի նք նավս տա հու թյուն` միա ժա մա նակ 
ձգ տե լով գոր ծըն կե րոջ հետ հաս տա տել վս տա հու թյան վրա հիմն ված հա րա
բե րու թյուն ներ և հաս նել փոխ շա հա վետ հա մա ձայ նու թյան «իմ հաղ թա նա կը քո 
հաղ թա նակն է» սկզ բուն քով։

 Սա կայն նույն քան կար ևոր է հաս կա նալ, թե ի նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում Ձեր 
գոր ծըն կե րը և հա մա պա տաս խա նա բար ը նտ րել բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու 
լա վա գույն ձևը։

 Պետք է ի մա նալ այդ ճիշտ ձևը և զար գաց նել հա ջո ղակ բա նակ ցո ղի հմ տու
թյուն նե րը։ Այդ հմ տու թյուն նե րը կա րե լի է և պետք է զար գաց նել։

 Բա նակ ցու թյուն նե րին նա խա պատ րաստ վե լու հիմ նա կան խոր հուրդ նե րը
Հս տակ սահ մա նեք գա լիք բա նակ ցու թյուն նե րի նպա տա կը, այ սինքն` ցան

կա լի ար դյուն քը։ Ի նչ պե՞ս կձ ևա կեր պեք այդ նպա տա կը։ Նա խօ րոք մի պատ
րաստ վեք բա նակ ցու թյուն նե րին որ պես բարդ մր ցույ թի, որ տեղ յու րա քան չյուր 
կողմ պաշտ պա նե լու է իր դիր քո րո շու մը։ Հա մե մա տեք Ձեր դիր քո րոշ ման և Ձեր 
բա նակ ցային գոր ծըն կե րոջ դիր քո րոշ ման հիմ քում ըն կած հնա րա վոր շա հե րը։ 
Տրա մադր վեք Ձեր և գոր ծըն կե րոջ շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը, ա ռաջ նորդ
վեք հա մա գոր ծակ ցե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ։ Դա սա կար գեք Ձեր շա հե րը ը ստ 
ա ռաջ նա հեր թու թյան, այ սինքն` հա րա բե րա կան նշա նա կու թյան։ Այդ պի սով կա
րող եք ա ռանձ նաց նել Ձեզ հա մար ա ռա վել կար ևոր հար ցե րը։

 Պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար ցե րին.
√	 Ի՞նչն եմ ա ռա վել կար ևո րում ա ռա ջի կա բա նակ ցու թյուն նե րում։ 

√	 Ին չու՞։ 

√	 Իսկ ի ՞ն չը կկար ևո րեի, ե թե լի նեի գոր ծըն կե րոջս տե ղը։
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 Բա նակ ցու թյուն նե րին պատ րաստ վե լիս նա խա պես կազ մեք հա մա ձայ նու
թյան մի քա նի տար բե րակ (տ նային աշ խա տանք), ո րոնք կա րող եք քն նարկ ման 
ներ կա յաց նել։ Այդ պի սով կմե ծաց նեք հա վա նա կա նու թյու նը, որ տար բե րակ նե
րից որ ևէ մեկն ըն դու նե լի կլի նի եր կու կող մե րի հա մար։

 Թեև Ձեր մշա կած բո լոր տար բե րակ նե րը պետք է հար մար լի նեն Ձեզ, դրանք 
չպետք է հա կա սեն Ձեր գոր ծըն կե րոջ շա հե րին։

Հ նա րա վոր տար բե րակ ներ ո րո շե լիս պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար ցե րին.
√	 Ո՞ր տար բե րակն է ա ռա վե լա գույնս բխում եր կու կող մե րի շա հե րից։ 

√	 Ո րո՞նք են այդ տար բե րա կի դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը։ 

√	 Ինչ պի սի՞ փաս տարկ ներ է հար կա վոր բե րել հօ գուտ այդ  տար բե րա կի։ 

√	 Ե թե բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում քն նարկ վի Ձեզ հա մար ա ռա վել 
ան նպաստ տար բե րա կով հա մա ձայ նու թյու նը, կա րե լի է ա րդյո՞ք շտկել 
տար բե րա կը` այն ա վե լի ըն դու նե լի դարձ նե լու հա մար։

 
Ե թե բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյու նը (կող

մե րի ը նտ րած տար բե րա կը) Ձեր շա հե րից չբ խի, ա պա սահ մա նեք այլ հնա րա
վո րու թյուն ներ։

 Պատ րաս տեք բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում ստաց վող հա մա ձայ նու թյան 
լա վա գույն այ լընտ րան քը (պա հես տային տար բե րակ)։ Նման նա խա պատ րաս
տու թյու նը ոչ թե գոր ծըն կե րոջ վրա ճն շում գոր ծադ րե լու մի ջոց է, այլ ի նք նավստա
հու թյուն հա ղոր դող մի գոր ծոն, ո րը թույլ է տա լիս ո րո շում ըն դու նել բա նակ ցու
թյուն նե րը շա րու նա կե լու կամ դա դա րեց նե լու մա սին։ Հի շեք, բա նակ ցու թյուն նե րի 
ար դյուն քը դրա կան կլի նի, ե թե ը նտր ված հա մա ձայ նու թյան տար բե րակն ա վե լի 
բա րեն պաստ լի նի, քան բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում ստաց վող հա մա ձայ նու
թյան Ձեր լա վա գույն այ լընտ րան քը։

Մ տա ծեք նաև գոր ծըն կե րոջ` բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում ստաց վող հա
մա ձայ նու թյան լա վա գույն այ լընտ րանք տար բե րակ նե րի մա սին` նման ը նտ րու
թյու նը նրա հա մար պա կաս գրա վիչ դարձ նե լու հա մար։

 Միշտ ձեռ քի տակ ու նե ցեք մի քա նի օբյեկ տիվ փաս տեր (հ ղում ներ չա փա
նիշ նե րին, ի րա վա կան նոր մեր, նա խա դե պեր և այլն)` Ձեր տար բե րա կը ծան
րակշիռ փաս տարկ նե րով հիմ նա վո րե լու կամ ա ռա ջարկ վող տար բե րա կից հրա
ժար վե լու հա մար։
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 Պատ շաճ կար գով պատ րաստ վեք նաև գոր ծըն կե րոջ կող մից Ձեր «ան կախ 
փաս տարկ նե րի» ըն կալ մա նը։

 Բա նակ ցու թյուն նե րում ար տա ցոլ վում է կող մե րի հա մա ձայ նու թյան գա լու 
պատ րաս տա կա մու թյու նը, ուս տի նախ պատ րաս տեք « զի ջում նե րի փա թե թը»։ 
Վեր լու ծեք փո խա դարձ զի ջում նե րի և ա ռա ջարկ նե րի նշա նա կու թյու նը։ Այդ 
նպա տա կով օգ տա կար է նախ դի տար կել այն պի սի զի ջում նե րը, ո րոնք Ձեզ հա
մար ան նշան են, ի սկ գոր ծըն կե րոջ հա մար` է ա կան։

 Նա խա տե սեք նաև գոր ծըն կե րոջ կան խավ հնա րա վոր ա ռա ջարկ նե րը զի
ջում նե րի մա սին։ Դա թույլ կտա մշա կել Ձեզ հա մար ձեռն տու հա կաա ռա ջարկ
ներ։ 

Այժմ ներ կա յաց նենք փոխ զի ջում նե րի հիմ նա կան սկզ բունք նե րը։
 Խու սա փեք հեշտ և ա րագ զի ջում նե րից և եր բեք զի ջում մի «ն վի րեք», քա նի 

որ դրա նով կար գե լա կեք մյուս կող մի պա տաս խան ռե ակ ցիան։ Ըն դու նեք մյուս 
կող մից զի ջու մը, ե թե այն հա մար ժեք է Ձեր զիջ մա նը (կամ ա ռա վել կար ևոր)։ 

Ե թե Ձեզ հա մո զում են «ըն դա ռա ջել», ա պա Դուք էլ հա մո զեք մյուս կող մին 
փոխ զիջ ման գնալ։

 Մի ըն դու նեք մյուս կող մի ա ռա ջին ի սկ ա ռա ջար կու թյու նը։ Ա վե լի լավ է որ ևէ 
զիջ ման գնալ հե տա գա յում, քան ետ վերց նել խոս տու մը։

 Մի սահ մա նա փակ վեք ան հաս կա նա լի ա ռար կու թյուն նե րով. ե թե գոր ծըն կե
րոջ ա ռա ջարկն ա նըն դու նե լի եք հա մա րում, բե րեք հա կա փաս տարկ ներ։

 Խու սա փեք նման կտ րուկ ար տա հայ տու թյուն նե րից. «Ոչ, նման քայ լի ես ոչ մի 
դեպ քում չեմ դի մի…»։.

 Բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում կար ևո րա գույն բա ռե րը պետք է լի նեն «ե
թե» և «են թադ րենք», օ րի նակ` «Ե թե հա մա ձայ նեք…., ես կհա մա ձայ նեմ ….», 
«Են թադ րենք, մենք կգ նանք զի ջում նե րի …., ա պա այդ դեպ քում….» և այլն։

 Նա խա պես մշա կեք հա մա ձայ նու թյան հաս նե լու բո լոր տար բե րակ նե րի պար
տա վո րու թյուն նե րը, այ սինքն` բա նակ ցու թյուն նե րի ա վար տին յու րա քանչյուր 
կող մին ներ կա յաց վող հս տակ պա հանջ նե րը։

 Կազ մեք եր կու կող մե րի պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման մո տա վոր ժա
մա նա կա ցույց` պա տաս խա նե լով հետ ևյալ հար ցե րին` ի նչ պե՞ս եք կա տա րե լու 
Ձեր պար տա վո րու թյուն նե րը։ Ի նչ պե՞ս է կա տա րե լու պար տա վո րու թյուն նե րը 
մյուս կող մը։ Ի նչ պի սի՞ քայ լեր է պետք ձեռ նար կել այդ նպա տա կով։ Ի նչ պի սի՞ 
ռե սուրս ներ են ան հրա ժեշտ այդ նպա տա կով։ Ա րդյո՞ք նման ռե սուրս ներ առ
կա են։ Ո րո՞նք են պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ըն թա ցիկ և վերջ նա կան 
ժամ կետ նե րը։ Ի նչ պե՞ս եք վե րահս կե լու ժամ կետ նե րում պար տա վո րու թյուն նե րի 
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կա տա րու մը։ Ի նչ պի սի՞ պատ ժա մի ջոց ներ եք նա խա տե սում կի րա ռել պար տա
վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու դեպ քում։

 Բա նակ ցու թյուն նե րին ըն թաց քում դի մա ցի նին տվեք ո րոշ տե սա կի հար ցեր։ 
Հայտ նի կա նո նում աս վում է հետ ևյա լը. «Եր կու զրու ցո ղից հո գե բա նա կան ա ռա
վե լու թյուն ու նի նա, ով հար ցեր է տա լիս, այլ ոչ թե նա, ով շատ է խո սում»։

 Գոր ծա րար հա ղոր դակց ման ո լոր տում ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն 
ունեն եր կու տե սա կի հար ցե րը` բաց (ամ բող ջա կան պա տաս խան են թադ րող) և 
փակ (դ րա կան կամ բա ցա սա կան հա կիրճ պա տաս խան են թադ րող) հարց րե րը։ 

Են թադ րե լով ե րկ խո սու թյուն` բաց հար ցե րը գոր ծըն կե րո ջից ա կն կա լում են 
բո վան դա կա լի ամ բող ջա կան պա տաս խան ներ։ Նման հար ցե րը սո վո րա բար 
սկս վում են «Ի՞նչ», «Ե՞րբ», «Ինչ պե՞ս», «Որ տե՞ղ», «Ո՞վ», «Ինչ պի սի՞» հար ցա կան 
բա ռե րով։ «Ին չու՞» հար ցա կան դե րա նու նով սկս վող հարցն ա վե լի ճիշտ կլի նի 
փո խա րի նել հետ ևյալ հար ցե րով` «Ինչ պե՞ս…», «Ի՞նչն է պատ ճա ռը, ո ր…», «Ին չի՞ 
հետ է կապ ված…»։ «Ին չու՞է հար ցը, հատ կա պես նե րա ծա կան խոս քում, կա րող 
է ըն կալ վել որ պես հար ցաքն նու թյուն և վր դո վեց նել գոր ծըն կե րո ջը։ Սա կայն այդ 
նույն հար ցը կա րող է գոր ծած վել որ պես հա մըն թաց հետ ևյալ կա պակ ցու թյան 
մեջ. « Հե տաքր քիր է։ Ին չու՞ եք կար ծում, ո ր…» կամ « Հաս կա նա լի է։ Ու րեմն ին
չու՞…»։ Նման դեպ քում գոր ծըն կե րոջ կար ծի քով Ձեր հե տաքրքր վա ծու թյու նը 
ա ռաջ կբե րի բա րե հաճ պա տաս խան ար ձա գանք։

 Բաց հար ցե րը մղում են գոր ծըն կե րոջն ար տա հայտ վել։
 Մինչ դեռ փակ հար ցե րը են թադ րում են դրա կան կամ բա ցա սա կան հա կիրճ 

պա տաս խան ներ։ Նման հար ցե րը տա լիս են ո րոշ փաս տեր, ո րո շում կա յաց նե լու 
հակ վա ծու թյու նը, հա մա ձայ նու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նը ստու գե լու և 
ար դյունք ներն ամ փո փե լու հա մար, օ րի նակ` «Արդյո՞ք դա հա մա պա տաս խա նում 
է…», «Արդյո՞ք հար մար եք գտ նում նման տար բե րա կը…», «Արդյո՞ք հա մա ձայն 
եք, որ …», «Այս պի սով պայ մա նա վոր վե ցի՞նք հիմ նա կան դրույթ նե րի շուրջ…»։

 Բա նակ ցու թյուն նե րի սկզ բում խու սա փեք նման հար ցե րից։ Դրանք կա րող 
են բա ցա սա կան ար ձա գանք ա ռա ջաց նել գոր ծըն կե րոջ մոտ` ստեղ ծե լով այն 
տպա վո րու թյու նը, որ նրա վրա ճն շում են գոր ծադ րում։ 

Ե թե բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում փակ հարց եք տա լիս, ա պա ը նտ րեք 
այն պի սի հարց, ո րը են թադ րի դրա կան պա տաս խան։ Ի սկ ե թե Դուք ի նք ներդ 
տաք բա ցա սա կան պա տաս խան, ա պա գոր ծըն կե րո ջը են թա գի տակ ցա բար 
կտ րա մադ րեք հա կազ դե ցու թյան։

 Թեև են թադ րա կան հար ցե րը («Ի՞նչ կա նեիք, ե թե…») բա վա կա նին տա րած
ված են, սա կայն կա րող են խտ րա կան բնույթ ստա նալ, ե թե են թադր վող ի րա
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վի ճակն ամ բող ջու թյամբ դուրս է ը նկ նում թեկ նա ծուի փոր ձի շր ջա նակ նե րից։ 
Ո ւս տի, ան հրա ժեշտ է զգու շու թյամբ ը նտ րել նման հար ցե րը։

 Շատ օգ տա կար է բա նակ ցու թյուն նե րին պատ րաստ վե լիս նա խօ րոք ձևա
կեր պել զրու ցակ ցին ուղղ վե լիք բաց հար ցե րը։

 Բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում գոր ծա ծեք հետ ևյալ հար ցե րը։

Հար ցի տե սակ Ն պա տակ Օ րի նակ

Հու շող հարց

Հու շող հար ցին պա տաս
խա նե լով` գոր ծըն կերն 

ար տա հայ տում կամ հաս
տա տում է որ ևէ հս տակ 

դիր քո րո շում։

Հե տաքր քիր է..., այն պե՞ս 
չէ։

Ուղ ղոր դող 
հարց

Ուղ ղոր դող հար ցի մի ջո ցով 
կա րող եք ուղ ղել գոր ծըն

կե րոջ մտ քե րը Ձեզ հա մար 
ձեռն տու հու նով։ 

Ի՞նչ կա սեք նման ա ռա
ջար կի մա սին։

Այ լընտ րան
քային հարց

 

Այ լընտ րան քային հար ցը 
են թադ րում է, որ պա տաս

խա նը պետք է ը նտր վի 
եր կու կամ ա վե լի տար բե

րակ նե րից։

Ձեզ ա վե լի շատ է հե
տաքրք րում ..., թե՞...։

Պն դում 
Հարց

Պնդ մա նը հա ջոր դում է 
հարց, ո րի ազ դե ցու թյամբ 
գոր ծըն կե րը պետք է մտո
րի պնդ ման բուն է ու թյան 

շուրջ։ 

Ա ռա ջար կում եք...։ Ի սկ 
ի նչ պե՞ս եք...։

Կտ րուկ հար
ցադ րում

Կտ րուկ դր ված հար ցի ազ
դե ցու թյամբ գոր ծըն կե րը 

հակ ված է հս տակ ձևա կեր
պել իր դիր քո րո շու մը։ 

Կա րող եք ե րաշ խա վո րել 
ար դյուն քը...։

Տ վյալ ներ հա
վա քե լը

Տ վյալ ներ հա վա քե լու ար
դյուն քում ձևա վոր վում է 

ի րա վի ճա կի մա սին հս տակ 
պատ կե րա ցու մը։

Կոնկ րետ ի ՞նչ խն դիր ներ եք 
Դուք...։
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Հար ցեր կար
ծի քի մա սին

Ն ման հար ցե րը հու զա կան 
ար ձա գանք են ա ռա ջաց

նում պա տաս խա նո ղի մոտ 
և հս տա կեց նում նրա տե

սա կե տը։

Ի՞նչ եք կար ծում,...։

Հաս տա տող 
հարց

Հաս տա տող հար ցը գոր
ծած վում է որ ևէ պնդ ման 

վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու
թյուն կամ ան հա մա ձայ նու

թյուն ստա նա լու հա մար։

Հա մա ձա՞յն եք։

Հս տա կեց նող 
հարց

Հս տա կեց նող հար ցը պար
զում է ա նո րոշ, բազ ման շա
նակ կամ ո չն չի չպար տա
վո րեց նող հայ տա րա րու

թյուն նե րը։

Ա սա ցիք …, ի սկ կոնկ րետ 
ի ՞նչ նկա տի ու նեք։

Ներգ րա վող 
հարց

Ն ման նուրբ հար ցե րի ազ
դե ցու թյամբ գոր ծըն կե րո ջը 
հակ վում է մտո րել տվյալ 

թե մայի շուրջ։ 

Կար ծում եմ` շա հագրգռվա՞ծ 
եք վս տա հու թյան վրա 

հիմն ված հա մա գոր ծակ
ցային հա րա բե րու թյուն նե

րի հաս տատ ման մեջ։

Տար հա մո զիչ 
հարց

Տար հա մո զիչ հար ցի մի
ջո ցով կա րե լի է տե ղե կու
թյուն ներ ստա նալ բարդ 

ի րա վի ճակ նե րում։

Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ …
իսկ Ձեզ մոտ այս պես պա

տա հու՞մ է։

Ան ցու մային 
հարց

Ն ման հար ցե րը տա լիս են 
բա նակ ցու թյուն նե րի մեկ 
փու լից մյու սին ան ցնե լու 

հա մար։ 

Իսկ այժմ կցան կա նայի 
խո սել… մա սին, դեմ չե՞ք։

Հա կա դար ձող 
հարց

Հա կա դար ձող հար ցի մի
ջո ցով բա նակ ցու թյուն ներ 
վա րե լու նա խա ձեռ նու թյու
նը փո խանց վում է գոր ծըն
կե րո ջը` հար ցին հար ցով 

պա տաս խա նե լու մի ջո ցով։

«Ե՞րբ սպա սեմ»... (ի պա
տաս խան` « Ձեզ ե ՞րբ է 
հար կա վոր» հար ցին)։
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 Գո յու թյուն ու նեն բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու բա զում ո ճեր։ Բա նակ ցու թյուն
նե րին պատ րաստ վե լիս օգ տա կար է ծա նո թա նալ տար բեր տե սա կի « բա նակ
ցող նե րի» հիմ նա կան վար քագծ նե րի հետ և տրա մադր վել հա մա պա տաս խան 
վար քագ ծի որ դեգր մա նը։

                           Ագրեսիվություն   Բարյացակամություն

Գերիշխանություն Ա
            Կ 
     Տ   
   Ի
   Վ
   Ո
   Ւ
Զիջողականություն Թ
   Յ
   Ո
   Ւ
   Ն
    ՀՈՒԶԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ճնշող 
(«դրայվեր»)

Արհեստավարժ 
(պրոֆեսիոնալ)

«Այսբերգ» Ընկերասեր

 Պար զա բա նենք ո րոշ հաս կա ցու թյուն ներ։
 Գե րիշ խա նու թյունն ի րա վի ճա կին « տի րե լու» և շր ջա պա տող մարդ կանց ղե

կա վա րե լու ձգ տումն է։ Բա ցի այդ, գե րիշ խող ան ձին բնո րոշ է ան կա խու թյան 
հաս նե լու ու ժեղ ձգ տու մը։

 Զի ջո ղա կա նու թյու նը գոր ծըն կե րոջ ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու հա կումն է։ 
Նման կար գի մար դիկ ներ քուստ զգում են այլ մարդ կանց են թարկ վե լու, հար
մար վե լու և ցան կա ցած ը նդ հա րում նե րից խու սա փե լու ան հրա ժեշ տու թյուն։ 

Ագ րե սի վու թյու նը մարդ կանց նկատ մամբ կա րեկ ցան քի պա կասն է։ Ագ րե սիվ 
մար դիկ մե ծա միտ են, սառ նա րյուն և կաս կա ծա միտ։ Ե թե զրու ցա կի ցը հայտն վի 
դժ վա րին ի րա վի ճա կում, նրանք չեն հա պա ղի հի շեց նել. «Իսկ ես զգու շաց նում 
էի»։  

Բա րյա ցա կա մու թյու նը մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րում դրա կան հատ
կա նիշ նե րի, լա վա տե սու թյան և վս տա հե լի ու թյան դրս ևո րումն է։

Գոր ծըն կեր նե րի տե սակ նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը

Խոր հուրդ է տր վում որ դեգ րել 
հետևյալ վար քագ ծի մո դել նե րը.
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«Ճն շող» («դ րայ վեր») տե սա կի մար
դիկ գե րիշ խող են, ու նեն ագ րե
սիայի դրս ևոր ման մի տում, ա ղմ ոտ 
են, զրու ցա սեր և հա մառ։ Լի նե լով 
աննրբան կատ և պա հանջ կոտ` նման 
մար դիկ չու նեն տակ տի զգա ցում։ 
Նրանց հետ շատ դժ վար է հա ղոր
դակց վել, քա նի որ կա րող են վի
րա վո րել և նույ նիսկ ան պատ վել։ 
Հակ ված են ան տե սել գոր ծըն կե րոջ 
շա հե րը` փո խա րենն ակ տի վո րեն 
ի րա կա նաց նե լով և ը ստ է ու թյան 
պար տադ րե լով ի րենց շա հե րը և 
ա ռա ջարկ նե րը։ «Ճն շող» տե սա կի 
մարդ կանց նպա տակն է հաղ թա նա
կի հաս նել ա մեն գնով։

Ն րանց հար գան քին ար ժա նա նա
լու հա մար` ան հրա ժեշտ է սե փա
կան գե րիշ խա նու թյան աս տի ճա նը 
հասցնել գոր ծըն կե րոջ աս տի ճա
նին։ Այդ նպա տա կով պետք է ու ղիղ 
նստել, նայել զրու ցակ ցի աչ քե րի 
մեջ, լսել հար գան քով (սա կայն պա
սիվ) և հար ցե րին տալ ու ղիղ պա
տաս խան ներ։ Միայն այն ժա մա նակ, 
ե րբ «դ րայ վե րը» գի տակ ցի, որ գործ 
ու նի հա վա սար հո գե բա նա կան կա
րո ղու թյուն ներ ու նե ցող զրու ցակ ցի 
հետ, կա րե լի է խո սել կա ռու ցո ղա
կան զրույ ցի կա յաց ման մա սին։

 «Այս բերգ» տե սա կի մար դիկ մե կու
սի, ա ռանձ նա ցած, սա ռը, ի նք նամ
փոփ և ան մար դա մոտ են։ Նման 
մար դիկ սո վո րա բար կարճ պա
տաս խան ներ են տա լիս հար ցե րին, 
օ րի նակ` « գու ցե», «ա մեն ի նչ լավ է», 
«հ նա րա վոր է»։ Բա նակ ցու թյուն նե րի 
ըն թաց քում նման մար դիկ որ դեգրում 
են պա սիվ վար քա գիծ, բո լո րին վե
րա բեր վում են թե րա հա վա տո րեն, 
քիչ հար ցեր են տա լիս։

 «Այս բերգ» տե սա կի մարդ կանց հետ 
ծա նո թա նա լուց ան մի ջա պես հե
տո մի փոր ձեք գե րիշ խա նու թյան 
հաս նել. ա վե լի լավ է նրանց վս տա
հու թյու նը շա հել աս տի ճա նա բար։ 
Նրբան կատ մո տե ցում ցու ցա բե րե լով 
և « բաց» հար ցեր տա լով` խրա խու
սեք նման մարդ կանց խո սել։ Հի շեք, 
որ Ձեր և Ձեր զրու ցակ ցի աչ քե րը և 
գլուխ նե րը պետք է լի նեն նույն մա
կար դա կի վրա։
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Ըն կե րա սեր մար դիկ հաղորդակցվող, 
բա րյա ցա կամ, լա վա տես և ը մբռ նող 
են։ Նման մար դիկ ու շադ րու թյուն են 
գրա վում և ցան կա նում են դուր գալ 
մյուս նե րին։ Նրանք հա ղոր դա սեր 
են և ու նեն կա ռու ցո ղա կան մտա ծե
լա կերպ։ Թեև ըն կե րա սեր մար դիկ 
ը ստ է ու թյան ա ռաջ նորդ ներ չեն, 
հակ ված են ու րիշ նե րին են թարկ վե
լուն և կա րող են ըն դու նել բա նակ
ցային գոր ծըն կե րոջ բո լոր պայ ման
նե րը (նույ նիսկ սե փա կան շա հե րից 
վեր դա սե լով նրա շա հե րը), սա կայն 
ա մե նա փոքր կաս կա ծի դեպ քում 
ո րոշ ժամա նակ կձգձ գեն ո րոշ ման 
կա յա ցու մը` կր կին ա մեն ին չի շուրջ 
մտո րելու կամ որ ևէ մե կի կար ծի քը 
պարզե լու հա մար։

Ըստ է ու թյան, նման մար դիկ լա վա
տես են, վս տա հում են ու րիշ նե րին 
և պատ րաստ են հա մա գոր ծակ ցել 
նրանց հետ։ Հետ ևա բար, նրանց 
հետ պետք է վար վել սի րա լիր և ըն
կե րա բար` չձգ տե լով գե րիշ խա նու
թյան։ Բա րյա ցա կա մու թյան և վս տա
հու թյան մթ նո լոր տի հաս տա տու մից 
ան մի ջա պես հե տո կա րե լի է ան ցնել 
բա նակ ցու թյուն նե րի հիմ նա կան 
հար ցե րին։
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 «Ար հես տա վարժ» (պ րո ֆե սի ո նալ) 
տե սա կի մար դիկ հար մար վո ղա
կան են և պատ րաս տա կամ հա
մա գոր ծակ ցել։ Նման մար դիկ չեն 
վա խե նում բարձ րա ձայ նել ի րենց 
կար ծի քը։ Նրանք ցան կա նում են, որ 
զրու ցա կից նե րը հաս տա տեն ի րենց 
մտ քե րը, որ պես զի հա մոզ վեն դրանց 
ճշ տու թյան մեջ։ Նրանց համ բե րու
թյու նը սպառ վում է խառ նաշ փոթ 
և խու սա փո ղա կան պա տաս խան
նե րից։ Նման մար դիկ ձգ տում են 
ա ռաջ նորդ վել ի նչ պես սե փա կան, 
այն պես էլ գոր ծըն կե րոջ շա հե րով։ 
Նրանք սի րում են վա րել գործ նա կան 
բա նակ ցու թյուն ներ և ան մի ջա պես 
ըն դու նում են հա մո զիչ փաս տարկ
նե րով հաս տատ ված ա ռա ջար կու
թյու նը։

 «Ար հես տա վարժ» մար դիկ ա մե նից 
ա ռա վել կար ևո րում են հար գան քը։ 
Նման մարդ կանց հա մակ րան քին 
հա ջող վում է ար ժա նա նալ այն ան
ձանց, ում սե փա կան գե րիշ խա նու
թյան մա կա րա դա կը մոտ է «ար
հես տա վար ժի» մա կար դա կին։ Ը նդ 
ո րում` չի կա րե լի դուրս գալ գործ նա
կան հա ղոր դակց ման սահ ման նե րից։ 
Ա ռա ջար կու թյուն նե րը հիմ ա վո րող 
բո լոր փաս տարկ նե րը պետք է հնա
րա վո րինս հիմ ա վոր վեն ա պա
ցույց նե րով և հս տակ փաս տե րով։ 
Հար կա վոր է ու շադ րու թյուն դարձ նել 
նման մարդ կանց վրա` չվի րա վո րե
լով նրան զգաց մունք նե րը։

 Գոր ծըն կե րոջ նկատ մամբ ու նե ցած ան հա տա կան նա խա պա շար մունք նե րը 
մի տա րա ծեք աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի վրա. փո խա րե նը, փոր
ձեք ստեղ ծել բա նակ ցու թյուն նե րի բո վան դա կու թյան և բա րեն պաստ գործ նա
կան մթ նո լորտ։ Բա նակ ցու թյուն նե րի հա ջող ըն թաց քին նպաս տում է լա վա գույն 
ո ճի սահ մա նու մը ո րո շա կի հո գե բա նա կան խառն վածք ու նե ցող գոր ծըն կեր նե
րին հետ բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու հա մար։

 Հի շեք բա նակ ցու թյուն նե րին նա խա պատ րաստ վե լու ևս մեկ կար ևոր կա նոն։ 
Նա խօ րոք ձևա կեր պեք հս տակ գործ նա կան ա ռա ջար կու թյուն ներ հա մա գոր
ծակ ցու թյան պայ ման նե րի վե րա բե րյալ և կան խա տե սել գոր ծըն կե րոջ հնա րա
վոր ա ռար կու թյան տար բե րակ նե րը։ Յու րա քան չյուր հնա րա վոր ա ռար կու թյան 
հա մար պատ րաս տեք նվա զա գույ նը ե րեք հա մո զիչ և հիմ նա վոր փաս տարկ։
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Ձեր ա ռա ջար կու թյուն
նե րը

Գոր ծըն կե րոջ ա ռար
կու թյուն նե րը (հ նա րա
վոր տար բե րակ ներ)

Ձեր փաս տարկ նե րը 
(ո րոնք դժ վար կլի նի 

հեր քել)

 Բա նակ ցու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցի կա ռուց ված քը կա րե լի է պատ կե րաց նել 
հետ ևյալ հա ջոր դա կան փու լե րի տես քով։

o  Մաս նա կից նե րի շա հե րի, տե սա կետ նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի փո
խա դարձ ճշ տում

o Տ վյալ պն դում նե րը հաս տա տող տե սա կետ նե րի քն նար կում և փաս
տարկ նե րի ներ կա յա ցում

o  Դիր քո րո շում նե րի հա մա ձայ նե ցում և պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի 
մշա կում։

 Հաշ վի առ նե լով այս ա մե նը` կա րե լի է ձևա կեր պել ար դյու նա վետ բա նակ ցու
թյուն նե րի կա նոն նե րը.

 
1. Ա ռա ջին հեր թին քն նար կեք այն հար ցե րը, ո րոնց շուրջ Դուք հա մա կար
ծիք եք զրու ցակ ցի հետ, ի սկ հե տո ան ցեք այն թե մա նե րին, որ տեղ կա րող 
են ծա գել ան նշան տա րա ձայ նու թյուն ներ, և հե տո ան ցեք` ա ռա վել բարդ 
հար ցե րին։

2. Հս կո ղու թյան տակ պա հեք ի րա վի ճա կը, նույ նիսկ ե թե մյուս կող մը հուզ
վի։ Բա նակ ցու թյուն նե րի նախ նա կան փու լե րում վա րեք չե զոք քա ղա քա
կա նու թյուն։ Ա վե լորդ հու զա կան վե րա բեր մուն քը բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյուն է գոր ծում ո րո շում նե րի կա յաց ման վրա։

3.  Գոր ծա ծեք հիմ նա վոր ված հա մոզ մուն քի մի ջոց նե րը։

4.  Պատ րաս տա կամ ըն դու նեք գոր ծըն կե րոջ տե սա կե տը, ա ռար կու թյուն
նե րը և փաս տարկ նե րը։ Ար դյուն քում կկա րո ղա նաք փո խա դար ձա բար ըն
դու նե լի ո րո շում կա յաց նել։ 

5. Ար ձա նագ րեք բա նակ ցու թյուն նե րը` թղ թի վրա գրե լով հիմ նա կան գա
ղա փար նե րը, փաս տե րը և տվյալ նե րը։

6.  Կապ պահ պա նեք գոր ծըն կե րոջ հետ, ներգ րա վեք նրան հար ցե րի 
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քննար կում նե րում, խորհր դակ ցեք նրա հետ և հաշ վի ա ռեք նրա կար ծի քը։

7.  Հա ղոր դեք ար ժա նա հա վատ տե ղե կու թյուն ներ։ Կեղծ տե ղե կու թյուն նե
րի ար դյուն քում բար դա նում է հիմ նա վո րու մը, ի նչն էլ թու լաց նում է գոր
ծըն կե րոջ վս տա հու թյու նը։

8.  Գոր ծըն կե րո ջը հա մա րեք իր գոր ծում իր գոր ծում ար հես տա վարժ մաս
նա գետ։

9. Դ րա կան հու զա կան վե րա բեր մունք դրս ևո րեք` հիմք ստեղ ծե լով բա րյա
ցա կամ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար։

10.  Պա հան ջեք ա ռա վե լա գույ նը։ « Ցած» իջ նել կա րե լի է միշտ, ի սկ կր կին 
« վեր» բարձ րա նալ` գրե թե ան հնար է։

11.  Գոր ծա ծեք «ակ տիվ» բա ռեր։ « Կա րե լի է դի տար կել» բա ռա կա պակ ցու
թյան փո խա րեն ա սեք « դի տար կենք», ի սկ «անհ րա ժեշտ է պատ րաս տել» 
փո խա րեն` « պատ րաս տենք»։

12.  Գոր ծըն կե րոջ մոտ ստեղ ծեք այն զգա ցո ղու թյու նը, որ կնք ված հա մա
ձայ նու թյունն իր հա մար նույն քան ձեռն տու է, որ քան Ձեզ հա մար։

Ի՞նչ չի կա րե լի թույլ տալ բա նակ ցու թյուն նե րի ժա մա նակ։
 Մի՛  ա րեք են թադ րու թյուն ներ։
 Մի՛  ըն դու նեք ա ռա ջին ի սկ ա ռա ջար կը։
 Մի՛  ար տա հայ տեք Ձեր դժ գո հու թյու նը։ 
Ու շադ րու թյուն միԲ  դարձ րեք ա մեն ին չի վրա։
 ՄիԲ  խրա տեք։ 
Ոչ ո քի թույլ մի տվեք որ ևէ կերպ ազ դե ցու թյուն գոր ծել Ձեզ վրա։
 Խու սա փեք ան մի ջա կա նու թյու նից։
 Խու սա փեք հույ զե րի դրս ևո րու մից։
 Խու սա փեք ա վե լորդ ժես տե րից։
 Հա մա ձայ նու թյան չգա լու դեպ քում մի ստեղ ծեք այն տպա վո րու թյու նը, որ 

մյուս կող մը պարտ վել է։

 Միշտ հի շեք, որ Ձեր վար քով զրու ցակ ցին տրա մադ րում եք ո րո շա կի փո
խազ դե ցու թյան։

 Դի մե լու ձևը. հնա րա վո րինս հա ճախ զրու ցակ ցին դի մեք ա նու նով, քա նի որ 
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նման դի մե լու ձևն ա ռաջ է բե րում փո խա դարձ հա մակ րանք։
 Վե րաձ ևա կեր պում. վե րար տադ րեք զրու ցակ ցի ա սած նե րը հա մա ռոտ և 

ը նդ հան րաց ված տես քով և հա կիրճ ձևա կեր պեք է ա կան հար ցե րը։ Նա խա դա
սու թյուն նե րը սկ սեք նե րա ծա կան բա ռե րով` « Ձեր կար ծի քով, ...», «Այլ կերպ 
ա սած`...» և այլն։ Այդ պի սով կա պա հո վեք հե տա դարձ կա պը և կզ բա ղեց նեք հա
վա սար գոր ծըն կե րոջ դիր քը։

Ճշտ ման հար ցեր. որ ևէ բան ճշ տե լու հա մար, ան մի ջա պես հարց րեք` «Արդյո՞ք 
ճիշտ եմ հաս կա ցել, որ...»։ Ու շա դիր լսեք դի մա ցի նի պա տաս խա նը նախ քան սե
փա կան տե սա կե տը հիմ նա վո րող փաս տարկ նե րի ներ կա յա ցու մը։ 

Ակ տիվ լսե լու կա րո ղու թյուն. ա պա հո վեք հե տա դարձ կապ։ Զրու ցակ ցին լսե
լիս ար ձա գան քեք հետ ևյալ կերպ` «Այո, այո, հաս կա նա լի է...», «Ի հար կե...», 
« Հե տաքր քիր է...», սա կայն եր բեք մի ա սեք « դե» կամ « հա»։

Խ թա նում. զրու ցակ ցի ա սա ծից դուրս բե րեք տրա մա բա նա կան հետ ևան քը 
կամ են թադ րու թյուն ներ ա րեք նրա ա սա ծի պատ ճառ նե րի մա սին. « Ձեր ա սա
ծից պարզ վում է, որ ...», «ըստ եր ևույ թին` Դուք այդ պես եք կար ծում այն պատ
ճա ռով, որ ...» և այլն։ Պահ պա նեք ոչ թե հաս տա տա կան, այլ հար ցա կան ա ռո
գա նու թյուն։ 

Ոչ խոս քային ազ դան շան ներ. աչ քե րով կապ հաս տա տեք զրու ցակ ցի հետ. 
նայեք ու ղիղ նրա աչ քե րին ոչ թե ակ նա պիշ, այլ ու շա դիր, մի հե ռաց րեք հա յաց
քը։

« Բաց» կեց վածք ըն դու նեք, մի քիչ ա ռաջ շարժ վեք, ձեռ քե րը մի խա չեք։ Ձեր 
զրու ցակ ցին ա ջակ ցեք գլ խի շար ժու մով, ար տա լեզ վա կան խրա խու սա կան ձայ
նե րով (տար բեր տե սա կի ձայ նար կու թյուն ներ)։

 Հայե լային ար տա ցո լում և «ար ձա գանք». ո րոշ ժա մա նակ ան ց նմա նա կեք 
(բայց ա կն հայ տո րեն մի ըն դօ րի նա կեք) Ձեր գոր ծըն կե րոջ ո րոշ կեց վածք նե րը, 
շար ժում նե րը և դի մա շար ժու թյու նը։ Ձեր խոս քում գոր ծա ծեք նրա խոս քի տեմ
պը, ձայ նի բարձ րու թյու նը, հն չե րան գը և ձայ նե րան գը։

 Գոր ծըն կե րոջ հետ փո խըմբռ նու մը բա րե լա վե լու հա մար` օ գտ վեք «ար ձա
գանք» հնար քից, այ սինքն` նախ քան զրու ցակ ցին պա տաս խա նե լը կրկ նեք նրա 
ար տա սա նած վեր ջին բա ռե րը, օ րի նակ` «...կ ցան կա նայի ճշ տել»  «Կ ցան կա
նայիք ճշ տել...»։.

Ամ փո փում. բա նակ ցու թյուն նե րի յու րա քան չյուր փու լում ի մի բե րեք հար ցե
րի քն նարկ ման ար դյունք նե րը` «Ե թե ճիշտ եմ հաս կա ցել, ա պա Ձեր հիմ նա կան 
ա ռա ջարկ ներն են...», «Այս պես, մենք պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ ե նք ձեռք 
բե րել հետ ևյալ կե տե րով...»։ 
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 Հե ղի նակ նե րը նպա տա կա հար մար են գտել ու շադ րու թյուն դարձ նել նաև 
բա նակ ցե լու տեխ նի կայի վրա։

 Գո յու թյուն ու նի բա նակ ցե լու եր կու հիմ նա կան մե թոդ` դիր քային բա նակ ցու
թյուն նե րի մե թոդ և սկզ բուն քային բա նակ ցու թյուն նե րի մե թոդ։

 Դիր քային բա նակ ցու թյուն նե րի մե թո դի է ու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ 
բա նակ ցող նե րը նախ նա կան դիր քե րը հե տա գա յում զի ջում են ո րո շա կի հա ջոր
դա կա նու թյամբ։ Նախ հար կա վոր է շա րադ րել ե լա կե տային դիր քե րը, ո րոնք են
թադ րում են բա վա կա նին մեծ նա խա պայ ման ներ։ Սկզ բից հար կա վոր է գրա վել 
ծայ րա հեղ դիրք։ 

Գոր ծըն կեր նե րի ան ցու մը դիր քային բա նակ ցու թյուն նե րի ա ռա վել հա ճախ 
բե րում է սե փա կան դիր քո րոշ ման հետ ի րենց նույ նաց մա նը, ի նք նա սի րու թյան 
պաշտ պա նու թյա նը և գոր ծըն կե րոջ փաս տարկ նե րը ող ջամ տո րեն գնա հա տե լու 
կա րո ղու թյան կորս տին։

 Դիր քային բա նակ ցու թյուն նե րի նպա տակն է ա ռա վել լիար ժեք և նվա զա գույն 
զի ջում նե րով պաշտ պա նել սե փա կան ել քային դիր քո րո շու մը։ Նման բա նակ ցու
թյուն ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են խաղ սա կար կու թյան տես քում, ո րը են
թադ րում է դի մա ցի նի վրա նե րազ դե լու փորձ և ո րո շա կի ճնշ ման գոր ծադ րում։ 

Որ պես բա նակ ցե լու լուրջ մե թոդ` դիր քո րո շու մային սա կար կու թյունն ու նի 
սահ մա նա փակ ար դյու նա վե տու թյուն։ Այն բնու թագր վում են ար դյուն քի կան
խա տե սե լի ու թյու նը, ժա մա նա կի մեծ կո րուստ նե րը, գոր ծըն կե րոջ հետ հա րա բե
րու թյուն նե րի վատ թա րա ցու մը և հա վա նա բար` հե տա գա յում հա մա գոր ծակ ցե լու 
մեր ժու մը։

Սկզ բուն քային բա նակ ցու թյուն նե րի մե թո դը կա յա նում է նրա նում, որ գոր
ծըն կեր նե րը չեն բա նակ ցում յու րա քան չյուր կող մի հնա րա վոր զի ջում նե րի մա
սին, այլ ձգ տում են հաս տա տել փոխ շա հա վետ պայ ման ներ։ Բո լոր այն ո լորտ
նե րում, որ տեղ ի րենց շա հե րը չեն հա մընկ նում, կող մե րը հաս նում են օբյեկ տի
վո րեն հիմ նա վոր վող ար դյուն քի։ Նման բա նակ ցու թյուն նե րում կող մե րը գոր ծում 
են ա վե լի թա փան ցիկ և բա վա կա նին մեծ նախ նա կան պա հանջ ներ չեն ներ կա
յաց նում։ 

Ե թե դիր քո րո շու մային սա կար կու թյան պա րա գա յում բա նակ ցու թյուն նե րի 
մաս նա կից նե րը « խա ղում են փակ խա ղա քար տե րով», ա պա սկզ բուն քային բա
նակ ցու թյուն նե րի պա րա գա յում նրանց խա ղա քար տե րը բաց են։ 

ԱՄՆի Հար վար դի հա մալ սա րա նի գիտ նա կան նե րը մշա կել են հետ ևյալ 
խոր հուրդ նե րը սկզ բուն քային բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու հա մար։

1. Տա րան ջա տեք ծա գող տա րա ձայ նու թյուն նե րը և լու ծե լի խն դիր նե րը։
 Մար դիկ տար բեր կերպ են ըն կա լում նույն ի րո ղու թյուն նե րը, ու նեն տար բեր 



40

հա յացք ներ և դիր քո րո շում ներ։ Բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում կող մե րի փո
խազ դե ցու թյան հիմ քում պետք է ըն կած լի նի նրանց փո խա դարձ հար գան քը, 
այլ ոչ թե մի կող մի դիր քո րո շու մը մյու սին պար տադ րե լու ձգ տու մը։ Սա կայն ե թե 
Ձեր գոր ծըն կե րը չի ըն դու նում Ձեր դիր քո րո շու մը, Ձեզ մոտ չպետք է բա ցա սա
կան վե րա բեր մունք հաս տատ վի նրա նկատ մամբ։ Դա չի նշա նա կում, որ Ձեր 
գոր ծըն կե րը Ձեր նկատ մամբ չու նի պատ շաճ հար գանք կամ վս տա հու թյուն։

2. Խն դիր նե րի հետ վար վեք խիստ, ի սկ մարդ կանց հետ` մեղմ։ 
Այ սինքն` փաս տարկ նե րը պետք է լի նեն ա մուր, ի սկ դրանց ներ կա յաց ման 

ձևը` մեղմ։
3. Կենտ րո նա ցեք օ գու տի, այլ ոչ թե դիր քո րո շում նե րի վրա։ 
Ան կախ գոր ծըն կեր նե րի դիր քո րո շում նե րից` նրանք պետք է ու շադ րու թյու նը 

կենտ րո նաց նեն փոխ շա հա վետ լու ծում նե րի գտ նե լու վրա։
4. Պար զեք կող մե րի շա հե րը։
 Փո խըն դու նե լի հա մա ձայ նու թյան կա րե լի է հաս նել միայն փո խա դարձ շա

հե րի կամ դրանց հատ ման կե տը ո րո շե լուց հե տո։ Հար կա վոր է հա մա պա տաս
խա նեց նել ոչ թե դիր քո րո շում նե րը, այլ` շա հե րը։ Բա ցատ րեք Ձեր շա հե րի բուն 
է ու թյու նը և դրանց կար ևո րու թյան պատ ճառ նե րը։ Հաշ վի ա ռեք գոր ծըն կե րոջ 
շա հե րը` դրանք հա մա րե լով մշակ վող հա մա ձայ նու թյան ան բա ժա նե լի մա սը։

5. Ձեր հայե ցո ղու թյամբ նա խա տե սեք մի քա նի փոխ շա հա վետ տար բե րակ
ներ, ի սկ ո րո շու մը կա յաց րեք ա վե լի ուշ։

 Տար բե րակ նե րը վեր լու ծե լիս մի դի տար կեք միայն նրան ցից մե կը` Ձեզ հա
մար ա ռա վել շա հա վե տը։

6. Բա նակ ցու թյուն նե րի ժա մա նակ մի դրեք խիստ սահ ման ներ։ 
Ի՞նչ է նշա նա կում խիստ սահ ման։ Դա տվյալ ի րա վի ճա կում ըն դու նե լի ա մե

նա վատ տար բե րակն է, ո րին պատ րաստ եք հա մա ձայ նել։ Սահ մա նի հաս տատ
ման նպա տակն է կան խել ձա խող ված հա մա ձայ նու թյան կն քու մը և հապշ տապ 
ո րո շում նե րի ըն դու նու մը, այ սինքն` գոր ծըն կեր նե րին ետ պա հել ա նող ջա միտ 
քայ լե րից։ Սա կայն, այդ սահ մա նը չա փա զանց հետ ևո ղա կա նո րեն հաս տա տե լու 
պա րա գա յում կա րող է կաշ կանդ վել մարդ կանց նա խա ձեռ նու թյու նը և եր ևա կա
յու թյու նը։ Ա վե լի գե րա դա սե լի է միշտ մշա կել լա վա գույն այ լընտ րան քը բա նակ
ցու թյուն նե րի ժա մա նակ մշակ վող հա մա ձայ նու թյա նը։

7. Պա հան ջեք օբյեկ տիվ չա փո րո շիչ նե րի կի րա ռու մը։
 Գոր ծըն կե րոջ ճն շու մից պաշտ պան վե լու հա մար` կախ ման մեջ մի ըն կեք 

ի րա վի ճա կից կամ հույ զե րից։ Ձեր գոր ծըն կե րոջ հետ նա խօ րոք ո րո շեք այն 
օբյեկ տիվ նոր մե րը, ո րոնց հի ման վրա պետք է կա ռուց վի հա մա ձայ նու թյու նը։
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2.3. Կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վար ման մե թոդ նե րը և ե ղա նակ նե րը

 Կոնֆ լիկ տի հիմ նա կան փու լեր. կոնֆ լիկ տի կա ռա վա րում
 Կոնֆ լիկ տային են կոչ վում այն ի րա վի ճակ նե րը, ո րոն ցում փո խազ դող կող

մե րը մի մյանց նկատ մամբ ու նեն հա կա ռակ ան հա մա տե ղե լի հա յացք ներ, շա հեր 
և դիր քո րո շում ներ։ 

Կոնֆ լիկ տը կա րող է լի նել ի նչ պես բա վա կա նին հաս կա նա լի, այն պես էլ բա
վա կա նին ան հաս կա նա լի կամ թվա ցյալ հաս կա նա լի։ Ա ռա ջին դեպ քում կող մե
րը ճիշտ են գնա հա տում ի րա կան կոնֆ լիկ տի առ կա յու թյու նը, այ սինքն` տա լիս 
են ի րա վի ճա կի հա մար ժեք մեկ նա բա նու թյու նը։ Ի րա վի ճա կի ոչ հա մար ժեք ըն
կալ ման պա րա գա յում կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակն ի րա կան է, և կող մե րը գի
տակ ցում են այն, սա կայն ի րա վի ճա կի նրանց ըն կա լու մը լի ո վին չի հա մա պա
տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը։ Կոնֆ լիկ տի թվա ցյալ ըն կալ ման պա րա գա յում 
կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճա կը բա ցա կա յում է, ի սկ կող մե րը հակ ված են ի րենց հա
րա բե րու թյուն նե րը ո րա կել որ պես կոնֆ լիկ տային։

 Դի տար կենք կոնֆ լիկ տի փու լե րը`
1.  կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճա կի ծա գում, 

2. ի րա վի ճա կի ըն կա լու մը որ պես կոնֆ լիկ տային ա ռն վազն մեկ մաս նակ
ցի կող մից,

3.  կոնֆ լիկ տային վար քա գիծ կամ փո խազ դե ցու թյուն. կոնֆ լիկ տային 
վար քա գի ծը կամ փո խազ դե ցու թյու նը մի մյանց դեմ ուղղ ված հու զա կան 
բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներն են, ո րոնք խո չըն դո տում են հա ղոր դակ ցու մը։

 Կոնֆ լիկ տային վար քագ ծի շր ջա նը կա րող է ու նե նալ եր կու փուլ` կա ռու ցո
ղա կան և ա պա կա ռու ցո ղա կան։ 

Կոնֆ լիկ տի ա պա կա ռու ցո ղա կան փու լը սկս վում է այն ժա մա նակ, ե րբ խնդիր
նե րի լուծ ման մի ջոց նե րից դժ գո հու թյան պատ ճա ռով հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյու
նը դառ նում են ան կա ռա վա րե լի։ Ա պա կա ռու ցո ղա կան փու լը կա րե լի է բա ժա նել 
եր կու աս տի ճա նի։ 

Ա ռա ջին աս տի ճա նին բնո րոշ են սե փա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը մե ծաց
նե լու և գոր ծըն կե րոջ հնա րա վո րու թյուն նե րը փոք րաց նե լու և նրա հաշ վին ի նք
նա հաս տատ վե լու ձգ տու մը, ան հիմն քն նա դա տա կան դի տո ղու թյուն նե րը, ար
հա մար հա կան խոս քե րը, ժես տե րը, հա յացք նե րը։ Նման ար ձա գան քը սո վո րա
բար ըն կալ վում է որ պես ան ձնա կան վի րա վո րանք և ակ տի վաց նում է պաշտ
պա նու թյան և հա կազ դե ցու թյան մե խա նիզմ նե րը։ 
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Երկ րորդ աս տի ճա նին բնո րոշ են բարձր ակ տի վու թյու նը, ի նք նա վե րահս կո
ղու թյան կո րուս տը և ըն կալ ման և պա տաս խան ար ձա գան քի խախ տում նե րը։ 
Բա ցի այդ, կող մե րը հա ճախ շեղ վում են խնդ րից, փո խա րի նում վե ճի ա ռար կան 
և մի մյանց հասց նում ան ձնա կան վի րա վո րանք։ Այս փու լում գոր ծըն թա ցը դառ
նում է ան կա ռա վա րե լի և ան շր ջե լի։ 

Ե թե կոնֆ լիկ տի 3րդ փուլն ը նդ հա կա ռա կը կա ռու ցո ղա կան է, ա պա դրան 
կա րող է հա ջոր դել ել քային կան կոնֆ լիկ տի լուծ ման (մաս նա կի կամ ամ բող ջա
կան) փու լը։ 

Ե թե կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակն այ նուա մե նայ նիվ զար գա նում է ա պա կա
ռու ցող կան ձևով, ա պա այն կա րող է ու նե նալ մի շարք ա պա կա ռու ցո ղա կան 
հետ ևանք ներ.

	դժ գո հու թյուն, ը նկճ վա ծու թյուն, 

	թի մի ան դամ նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան թու լա ցում,

	 մյուս կող մի ըն կա լում որ պես «թշ նա մի», հա մա պա տաս խա նա բար սե փա
կան և մյուս կող մի նպա տակ նե րի դրա կան և բա ցա սա կան ըն կա լում,

	 կոնֆ լիկ տի կող մե րի միջև փո խազ դե ցու թյան և հա ղոր դակց ման թու լա ցում,

	 կոնֆ լիկ տի կող մե րի միջև թշ նա ման քի աճ, 

	ի րա կան խնդ րի լուծ ման հա մե մատ կոնֆ լիկ տում « հաղ թա նա կի» 
ա ռա վել կար ևո րում։

Կոնֆլիկտներ

Կոնֆլիկտի 
փուլեր

Կոնֆլիկտի 
փուլեր

1. Ծագում
2. Գիտակցում
3. Կոնֆլիկտային  
    վարք Կառուցողական

Ելք
Կոնֆլիկտի 
կարգավորում

*Խնդրից խուսափելը     
*Թեմայի 
փոփոխություն
*Անձնական 
վիրավորանք

Պատշաճ ըմբռնում Ոչ պատշաճ ըմբռնում Թյուր ըմբռնում

Ապակառուցողական
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 Կոնֆ լիկտ նե րի հիմ նա կան տե սակ ներն են` նե րանձ նային, մի ջանձ նային, 
ներխմ բային, միջխմ բային, սո ցիա լա կան, միջ դա սային, ներ կազ մա կերպ չա կան 
և այլն։

 Կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վար ման պրակ տի կա յում ա ռանձ նաց նում են ե րեք ուղ
ղու թյուն` կոնֆ լիկ տից խու սա փե լը, կոնֆ լիկ տի ճն շու մը և ը ստ է ու թյան կոնֆ լիկ
տի կա ռա վա րու մը։ Նշ ված ուղ ղու թյուն նե րից յու րա քան չյուրն ի րա կա նաց վում է 
հա տուկ մի ջոց նե րով։

 Կոնֆ լիկ տից խու սա փե լու ա ռա վե լու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ հա մա
պա տաս խան ո րո շու մը որ պես կա նոն կա յաց վում է ա րագ։

 Կոնֆ լիկ տից խու սա փե լու մի ջո ցը կի րառ վում է հետ ևյալ պայ ման նե րում` 
կոնֆ լիկ տի ծա վալ ման ար դյուն քում նշա նա կա լի կո րուստ նե րի վտանգ, կոնֆ
լիկ տի հիմ քում ըն կած ան նշան խնդ րի, այլ առ կախ խն դիր նե րի կար ևո րու թյուն, 
հան դարտ վե լու ան հրա ժեշ տու թյուն, հար կա վոր տե ղե կու թյուն նե րը գտ նե լու և 
ան մի ջա պես ո րո շում կա յաց նե լուց խու սա փե լու հա մար ժա մա նակ շա հե լու ան
հրա ժեշ տու թյուն, կոնֆ լիկ տը լու ծե լու գոր ծում այլ ու ժե րի ներգ րա վում, մյուս 
կող մի կամ մո տա լուտ կոնֆ լիկ տի հան դեպ վա խի առ կա յու թյուն։        

Մի խու սա փեք կոնֆ լիկ տից, ե թե դրա հիմ քում ըն կած խն դի րը շատ կար ևոր 
է, կամ առ կա է բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ այդ կոնֆ լիկ տի շա րու նակ ման 
հնա րա վո րու թյուն։

 Կոնֆ լիկ տից խու սա փե լու տա րա տե սակ է ան գոր ծու թյան մե թո դը։ Նման մե
թո դի ը նտ րու թյան պա րա գա յում ի րա վի ճա կը հանձն վում է ժա մա նա կի քմա հա
ճույ քին, ի րա դար ձու թյուն ներն ըն թա նում է ի րենց հու նով, տա րե րայ նո րեն։ Ան
գոր ծու թյունն ար դա րաց ված է հա մար վում լրիվ ա նո րո շու թյան պայ ման նե րում, 
ե րբ ան հնար է կան խա տե սել ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց ման տար բե րակ նե
րը կամ դրանց հետ ևանք նե րը։

 Կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վար ման ըն թաց քը պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր
ծոն նե րով, ո րոնց նշա նա կա լի մա սը դժ վա րու թյամբ է են թարկ վում որ ևէ ազ դե
ցու թյան։ Նման գոր ծոն նե րից են` ան ձանց հա յացք նե րը, ան հատ նե րի և խմ բե րի 
դր դա պատ ճառ նե րը և կա րիք նե րը։ Ի հայտ ե կած կարծ րա տի պե րը, պատ կե րա
ցում նե րը, նա խա պա շար մունք նե րը և կան խա կալ կար ծիք նե րը եր բեմն կա րող 
են զրո յաց նել կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճա կի լու ծում ներ մշա կող ան ձանց ջան քե
րը։ Կոնֆ լիկ տի տե սա կից կախ ված` դրա լուծ մամբ կա րող են զբաղ վել տար բեր 
ծա ռա յու թյուն ներ` կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րու թյու նը, ան ձնա կազ մի կա ռա
վար ման ծա ռա յու թյու նը, հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գիայի բա ժի նը, ա րհ մի ու թե
նա կան կո մի տեն, ոս տի կա նու թյու նը, դա տա րան նե րը։

 Կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վա րու մը են թադ րում է ի րա վի ճակն այն մա կար դա կից 
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ցած պա հե լու կա րո ղու թյու նը, ո րում այն դառ նում է վտան գա վոր կամ ան վե
րահս կե լի։ Կոնֆ լիկ տի բա նի մաց կա ռա վար ման ար դյուն քում այն կա րող է լուծ
վել, այ սինքն` կոնֆ լիկ տի հիմ քում ըն կած խն դի րը կա րող է վե րա նալ, և կող մե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են վե րա կանգն վել այն ծա վա լով, ո րն ան
հրա ժեշտ է դրանց գոր ծու նե ու թյան հա մար։ Կոնֆ լիկ տի նման կա ռա վա րու մը 
կա րող է նպաս տել դրա կար գա վոր մա նը, վե րաց մա նը, կանխ մա նը, հա մե րաշ
խու թյա նը, հե տա գա կան խար գել մա նը, թու լաց մա նը, ճնշ մա նը, հե տաձգ մա նը 
և այլն։ 

Գո յու թյուն ու նեն բա վա կա նին մեծ թվով կա ռա վար ման մե թոդ ներ, ո րոնց 
նպա տակն է կոնֆ լիկտ նե րի ծագ ման կան խու մը, օ րի նակ`

o  նե րանձ նային մե թոդ ներ` ա ռան ձին ան հա տի վրա ազ դե լու մի ջոց ներ,

o  կա ռուց ված քային մե թոդ ներ` կազ մա կերպ չա կան կոնֆ լիկտ նե րի կան
խար գել ման և վե րաց ման մի ջոց ներ,

o  վար քագ ծի վե րա փոխ ման մի ջանձ նային մե թոդ ներ, 

o ան հա տա կան մե թոդ ներ,

o  բա նակ ցու թյուն ներ,

o  ան հա տա կան վար քագ ծի վրա ազ դե լու և աշ խա տող նե րի պաշ տո նա
կան դե րե րը նրանց գոր ծա ռու թային պար տա կա նու թյուն նե րին (հ նա րա
վոր է աշ խա տող նե րի մա նի պու լյա ցիան) հա մա պա տաս խա նեց նե լու մե
թոդ ներ, 

o այն պի սի ագ րե սիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի ակ տի վաց ման մե թոդ ներ, 
ո րոնք գոր ծած վում են ար տա կարգ դեպ քե րում, ե րբ սպառ ված են բո լոր 
թվարկ ված մե թոդ նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը։

 Մի ջանձ նային մե թոդ նե րը են թադ րում են կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճա կի ա ռա
ջաց ման կամ կոնֆ լիկ տի ծա վալ ման փու լե րում ազ դե ցու թյան հա մար ժեք ձևի 
ը նտ րու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն` ան հա տա կան շա հե րի խախ տու մը կան խե լու 
նպա տա կով կոնֆ լիկ տի մաս նա կից նե րի ան հա տա կան վար քա գիծն ուղ ղե լու 
հա մար։ Ի լրումն ա վան դա կան կոնֆ լիկ տային վար քագ ծե րի, ո րոնց շար քին են 
դաս վում նաև` հար մար վո ղա կա նու թյու նը (զի ջո ղա կա նու թյու նը), շե ղում նե րը, 
ը նդ դի մու թյու նը, հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և փոխ զի ջու մը` ան հրա ժեշտ է ու շադ
րու թյուն դարձ նել նաև հար կադ րան քին և խն դիր նե րի լուծ մա նը։
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 Հար կադ րան քը ա սե լով` պետք է հաս կա նալ սե փա կան տե սա կետն ա մեն 
գնով ու րիշ նե րին պար տադ րե լու ջան քե րը։ Նման մի ջո ցին դի մող մարդ կանց 
չի հե տաքրք րում այ լոց կար ծի քը։ Նրանք սո վո րա բար դրս ևո րում են ագ րե սիվ 
վար քա գիծ և ու րիշ նե րի վրա ներ գոր ծե լու հա մար չա րա շա հում են ի րենց պաշ
տո նա կան դիր քը։

 Հար կադ րան քի վար քա գի ծը կա րող է ազ դե ցիկ լի նել այն պի սի ի րա վի
ճակ նե րում, ե րբ ղե կա վա րը նշա նա կա լի իշ խա նու թյուն ու նի իր են թա կա նե րի 
նկատ մամբ։ Այս վար քագ ծի թե րու թյուն ներն են հա մար վում են թա կա նե րի նա
խա ձեռ նո ղա կա նու թյան ճն շու մը, կար ևոր գոր ծոն նե րի թե րագ նա հատ ման մեծ 
հա վա նա կա նու թյու նը, քա նի որ ներ կա յաց վում է միայն մեկ տե սա կետ։ Նման 
վար քա գի ծը կա րող է վր դով մունք ա ռա ջաց նել, հատ կա պես ե րի տա սարդ և 
կրթ ված աշ խա տող նե րի մոտ։ Խնդ րի լու ծու մը են թադ րում է բազ մա կար ծու թյան 
ըն դու նում, այլ տե սա կետ նե րին ծա նո թա նա լու պատ րաս տա կա մու թյուն` կոնֆ
լիկ տի ստույգ պատ ճառ նե րը պար զե լու և բո լոր կող մե րի հա մար ըն դու նե լի գոր
ծե լա կերպ ը նտ րե լու հա մար։ Նման գոր ծե լաոճ ու նե ցող մար դիկ չեն փոր ձում 
ի րենց նպա տակ ներն ի րա գոր ծել ու րիշ նե րի հաշ վին, այլ ա վե լի ճիշտ` գտ նում 
են կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճա կը հաղ թա հա րե լու լա վա գույն տար բե րա կը։ Բարդ 
ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ մո տե ցում նե րի բազ մա զա նու թյու նը ող ջա միտ ո րո շում
նե րի կա յաց ման է ա կան հատ կա նիշն է, ան հրա ժեշտ է խթա նել կոնֆ լիկ տային 
կար ծիք նե րի ար տա հայ տու մը և ի րա վի ճա կը վե րահս կել խնդ րի լուծ ման գոր ծե
լաո ճի մի ջո ցով։

 Ժա մա նա կա կից կոնֆ լիկ տա գի տու թյան մեջ ա ռանձ նաց նում են կոնֆ լիկ
տային ի րա վի ճա կում վար քագ ծի 5 ռազ մա վա րու թյուն` պայ մա նա վոր ված եր
կու հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով` սե փա կան շա հե րի բա վա րար ման 
հաս տա տա կա մու թյան աս տի ճան և ու րիշ նե րի շա հե րի բա վա րար մանն ուղղ ված 
հա մա գոր ծակ ցու թյան աս տի ճան։

	 Հար մար վո ղա կա նու թյան պայ ման նե րում կող մե րից մեկն ա մեն ին չում 
հա մա ձայ նում է մյու սի հետ, բայց ու նի իր սե փա կան կար ծի քը, ո րը 
չի ար տա հայ տում (ա մա չե լու կամ նման ցան կու թյան բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով)։

	 Կոնֆ լիկ տից խու սա փու մը կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճա կից խու սա փելն է։

	Մր ցակ ցու թյու նը մյուս կող մին ակ տիվ հա կադ րու թյունն է։ 

	Փոխ զի ջու մը եր կու կող մե րը բա վա րա րող հա մա տեղ ո րո շումն է։

	 Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը միաս նա կան ո րո շում կա յաց նե լու փորձն է։
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Ինչ վե րա բե րում է կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակ նե րում ան հա տա կան    վար քի 
աս պեկտ նե րին, ա պա խնդ րի լուծ ման մի ջո ցով կոնֆ լիկ տի կա ռա վա րումն ի րա
գործ վում է հետ ևյալ կար գով. 

	սահ մա նել խն դի րը ոչ թե լու ծում նե րի, այլ նպա տակ նե րի կա տե գո
րիա նե րով,

	 վե րաց նել (ն վա զա գույ նին հասց նել) կոնֆ լիկ տի պատ ճառ նե րը,

	 վեր հա նել կոնֆ լիկ տի եր կու կող մե րի հա մար ըն դու նե լի լու ծու մը,

	 կենտ րո նա նալ ոչ թե կոնֆ լիկ տի կող մե րի ան հա տա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի, այլ խնդ րի վրա, 

	ա պա հո վել վս տա հու թյան մթ նո լոր տի հաս տա տու մը, մե ծաց նել փո
խազ դե ցու թյան և տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման շր ջա նա կը,

	 կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճա կի մաս նա կից նե րի միջև ձևա վո րել դրա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, հա մակ րանք և լսել մյուս կող մի կար ծիք նե
րը, ի նչ պես նաև նվա զա գույ նի հասց նել զայ րույ թի և սպառ նա լիք նե րի 
դրս ևո րում նե րը։ 

Այս պի սով, կա ռու ցո ղա կան բա նակ ցու թյուն ներն այն հա վա սար և ան կախ 
գոր ծըն կեր նե րի հա ղոր դակց ման ըն թացքն է, ով քեր փո խա դարձ հա մա ձայ նու
թյան հաս նե լու նպա տա կով մի մյանց տե ղե կաց նում են ի րենց հիմ նա կան շա հե
րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին։ Ներ կա յաց նե լով ո րո շա կի խն դիր նե րի լուծ
ման հս տակ ա ռա ջար կու թյուն ներ` բա նակ ցող կող մերն ի րենց ա ռջև նպա տակ 
են դնում սե փա կան և մյուս կող մե րի շա հե րի բա վա րա րու մը։ Բա նակ ցու թյուն
նե րի ըն թաց քում հա մա ձայ նեց վում են ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը։ Բա նակ
ցու թյուն նե րի ար դյուն քում մշակ վում է խնդ րի լուծ ման պլա նը, հս տա կեց վում են 
գոր ծըն կեր նե րի մաս նակ ցու թյան բա ժի նը և հս տակ գոր ծո ղու թյուն նե րի փո խա
դարձ խոս տում նե րը։

2.4. Սահ մա նա կից ե րկր նե րի հա մա ռոտ նկա րա գիր

Ի թիվս մի շարք այլ պայ ման նե րի` սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի աշ խա
տան քում շատ են կար ևոր վում գի տե լիք նե րը սահ մա նա կից ե րկր նե րի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի, պատ մու թյան, քա ղա քա կա նու թյան և տն տե սու թյան ար
դի վի ճա կի, մշա կույ թի, զին ված ու ժե րի, սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյան, կրո նի 
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և սահ մա նա մերձ շր ջան նե րում բնակ վող ազ գու թյուն նե րի մա սին։ 
Ն ման գի տե լիք ներն օգ նում են սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ճիշտ 

կազ մա կեր պել սահ մա նային ներ կա յա ցուց չա կան աշ խա տան քը, կապ հաս
տա տել սահ մա նա կից պե տու թյան գոր ծըն կեր նե րի հետ, խու սա փել վար քագ ծի 
սխալ նե րից կամ ան բա րե կիրթ վե րա բեր մուն քից հար ևան ժո ղովր դի սո վո րույթ
նե րի և ա վան դույթ նե րի և հար ևան ե րկ րի սահ մա նային ներ կա յա ցուց չա կան 
աշ խա տա կազ մի սո վո րու թյուն նե րի և հա կում նե րի նկատ մամբ։

Վ րաս տան 
Հյու սի սից Հա յաս տա նը սահ մա նա կից է Վրաս տա նին։ Վրաս տա նի մայ րա

քա ղա քը Թբի լի սին է։ Ե րկ րի բնակ չու թյու նը (2012 թվա կա նի տվյալ նե րով) կազ
մում է 4 497 600 մարդ։ Բնակ չու թյան հիմ նա կան մա սը վրա ցի ներ են։ Նրան ցից 
բա ցի` Վրաս տա նում ապ րում են նաև ռուս ներ, հայեր, ա դր բե ջան ցի ներ, ա ջար
ներ և այլ ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ Պե տա կան լե զուն վրա ցե րենն է։ Հա յաս
տա նի և Վրաս տա նի միջև սահ մա նի եր կա րու թյու նը կազ մում է 265 կի լո մետր։

Վ րաս տա նի կա ռա վար ման կար գը ժո ղովր դա վա րա կան է։ Օ րենս դիր մար
մի նը խորհր դա րանն է, ի սկ գոր ծա դիր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է կա ռա
վա րու թյու նը։ 

Վ րաս տա նի բնակ չու թյան հիմ նա կան մասն ուղ ղա փառ է։ Քրիս տո նե ու թյու նը 
մուտք է գոր ծել Վրաս տան մեր թվար կու թյան սկզ բում և 337 թվա կա նին ըն դուն
վել է որ պես պե տա կան կրոն։ Վրաս տա նի ուղ ղա փառ ե կե ղե ցին ձևա վոր վել է 
VIII դա րում որ պես ան կախ ուղ ղա փառ ե կե ղե ցի` ստա նա լով ի նք նա վա րու թյուն։ 
1811 թվա կա նին, ե րբ Վրաս տա նը մտավ Ռու սաս տա նի կազ մի մեջ, վրա ցա կան 
ուղ ղա փառ ե կե ղե ցին միաց վեց ռու սա կան ե կե ղե ցուն։ Վրա ցա կան ուղ ղա փառ 
ե կե ղե ցու վար դա պե տու թյու նը հա մընկ նում է այլ ուղ ղա փառ ե կե ղե ցի նե րի վար
դա պե տու թյա նը, ը նդ ո րում պահ պան վում են հիմ նա կան ծե սե րը և տո նե րը։

Վ րա ցա կան ուղ ղա փառ ե կե ղե ցին գլ խա վո րում է Հա մայն Վրաս տա նի կա
թո ղի կոսպատ րիար քը, Մց խե թաԹ բի լի սիի ար քե պիս կո պո սը, ում նս տա վայ րը 
Թբի լի սիի Սի ո նի տա ճարն է։ Վրաս տա նի ուղ ղա փառ ե կե ղե ցին միա վո րում է 13 
թեմ։

Վ րաս տա նի տա րած քում բնակ վող ա դր բե ջան ցի նե րը և ա ջար նե րը սու նի 
մահ մե դա կան ներ են։

Բ նակ չու թյան մի փոքր մասն էլ դա վա նում է հու նա կա թո լիկ կրոն և պահ
պա նում հա մա պա տաս խան ծե սեր։ Հու նա կա թո լիկ նե րի թի վը հաս նում է 10 հա
զա րի։ Կա թո լիկ կրո նը հիմ նա կա նում տա րած ված է Վրաս տա նի ա րև մուտ քում 
գտն վող մի շարք գյու ղե րում` Ա խալց խայի և Ա դի գե նի շր ջան նե րում։ Վրաս տա նի 
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հու նա կա թո լիկ նե րի հոգ ևոր ա ռաջ նորդն է Հռո մի Պա պին են թա կա ա ռա քե լա
կան կա ռա վա րի չը։ Հու նա կա թո լիկ նե րի խում բը դա վա նում է կա թո լիկ հոգ ևոր 
ուս մուն քը` պահ պա նե լով բյու զան դա կան ծե սե րը և ե կե ղե ցա կան տո նե րը։

Վ րաս տա նի հիմ նա կան տո ներն են`
 Հուն վա րի 1` Ա մա նոր,
 Հուն վա րի 7` Սուրբ Ծնունդ,
 մար տի 3` Մայ րե րի օր,
 մար տի 8` Կա նանց մի ջազ գային օր, 
մայի սի 9` Հաղ թա նա կի օր,
 մայի սի 26` Ան կա խու թյան օր,
 նոյեմ բե րի 23` Գի որ գո բա` Սուրբ Գե որ գի Հաղ թա կա նի օ րը
 հոկ տեմ բե րի վեր ջում` Թբի լի սիի օր (Թ բի լի սո բա)

 
Ադր բե ջան 
Ադր բե ջա նը կա ռա վար ման ձևով հան րա պե տու թյուն է։ Ա դր բե ջա նի մայ րա

քա ղա քը Բա քուն է։ Ե րկ րի բնակ չու թյու նը կազ մում է 9 200 000 մարդ։ Բնակ
չու թյան 82,7 տո կոսն ա զե րի ներ են։ Մյուս ազ գու թյուն նե րից ա ռա վել մեծ թիվ 
են կազ մում ե րկ րի հա րա վում` Աս տա րաԼեն կո րան շր ջա նում կենտ րո նա ցած 
թա լիշ նե րը (500800 հա զար), Դաղս տա նի հետ սահ մա նա մերձ շր ջան նե րում 
բնակ վող լեզ գին նե րը (250500 հա զար), թա թե րը (մոտ 100 հա զար) և ռուս նե րը 
(ա ռն վազն 230 հա զար)։ Ե րկ րի պե տա կան լե զուն` ա դր բե ջա նե րե նը, ու նի լա տի
նա տառ այ բու բեն։ Պե տու թյան գլուխ կանգ նած է նա խա գա հը, ով նաև Պաշտ
պա նու թյան խորհր դի, Ազ գային ան վտան գու թյան խորհր դի և Պետ խորհր դի 
նա խա գահն է, Զին ված ու ժե րի գե րա գույն գլ խա վոր հրա մա նա տա րը։ 

Օ րենս դիր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է միա պա լատ խորհր դա րա նը 
(Մի լիմեջ լիս), ո րը կազ մում են 125 պատ գա մա վոր ներ։ Պատ գա մա վոր ներն 
ը նտր վում են 5 տա րի ժամ կե տով։

 Գոր ծա դիր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է կա ռա վա րու թյու նը, ո րը գլխա վո
րում է վար չա պե տը։ Վար չա պե տին նշա նա կում է ե րկ րի նա խա գա հը խորհրդա
րա նի հա մա ձայ նու թյամբ։ 

Ադր բե ջան ցի նե րի մեծ մա սը դա վա նում է իս լամ։ Հա վա տա ցյալ բա ժան վում 
են եր կու խմ բի` շիա մահ մե դա կան ներ (60%) և սու նի մահ մե դա կան ներ (30%), 
ո րոնք հիմ նա կա նում ապ րում են Ա դր բե ջա նի հյու սի սում։ Նշ ված եր կու ուղ ղու
թյուն նե րից բա ցի` Ա դր բե ջա նի բնակ չու թյան ան նշան մա սը դա վա նում է իս լա
մի շատ այլ կրո նա կան հո սանք նե րի ուս մունք ներ։ Այ դու հան դերձ, Ա դր բե ջա նում 
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բնակ վող բո լոր մահ մե դա կան նե րի շր ջա նում տա րած ված է այն կար ծի քը, որ 
ար դի աշ խար հում նրանք բո լո րը կազ մում են մեկ հա մայնք` միա վոր ված ը նդ հա
նուր կրո նով, ա վան դույթ նե րով, պատ մու թյամբ և շա հե րով։ 

Ադր բե ջա նում կրո նա կան տո ներ են հա մար վում իս լա մի ը նդ հա նուր տո նե րը։
Կ րո նա կան տո նե րից բա ցի` ե րկ րում նշ վում են նաև պե տա կան աշ խար հիկ 

տո նե րը. Դրանք են`
 հուն վա րի 12` Ա մա նոր,
 մար տի 8` Կա նանց մի ջազ գային օր,
 մայի սի 9` Հաղ թա նա կի օր,
 մայի սի 28` Հան րա պե տու թյան օր,
 հու նի սի 15` Ազ գային փր կու թյան օր, 
հու նի սի 26` Զին ված ու ժե րի օր,
 Հոկ տեմ բե րի 18` Պե տա կան ան կա խու թյան օր, 
նոյեմ բե րի 12` Սահ մա նադ րու թյան օր, 
նոյեմ բե րի 17` Ազ գային վե րածնն դի օր,
 դեկ տեմ բե րի 16` Սահ մա նա պահ զոր քե րի օր,
 դեկ տեմ բե րի 31` Ամ բողջ աշ խար հի ա դր բե ջան ցի նե րի հա մե րաշ խու թյան օր։

 
Ի րան 
Ի րա նը գտն վում է Ա սիայի հա րա վարևմ տյան մա սում` հա րա վում Օ ման և 

Պար սից ծո ցե րի և հյու սի սում` Կաս պից ծո վի միջև։ Ե րկ րի մայ րա քա ղա քը Թեհ
րանն է, պաշ տո նա կան լե զուն` պարս կե րե նը։ Ե րկ րի բնակ չու թյու նը կազ մում է 
78 868 717 մարդ (2012 թվա կա նին ան ցկաց րած մար դա հա մա րի տվյալ նե րով)։ 

Ի րա նի տա րած քը կազ մում է 1 648 000 քա ռա կու սի կի լո մետր։ Հա յաս տա նը 
սահ մա նա կից է Ի րա նին ար ևել քից։ Հա յաս տա նի և Ի րա նի սահ մա նի եր կա րու
թյու նը 45կմ է։ 

1979 թվա կա նի ապ րի լին Ի րա նը հռ չակ վեց իս լա մա կան հան րա պե տու թյուն։ 
1979 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին ըն դուն ված սահ մա նադ րու թյան հիմ քում ըն կած 
են շիա կան ուս մուն քի նոր մե րը, ո րոնց գլ խա վոր սկզ բունքն է գե րա գույն իշ խա
նու թյան պատ կա նե լի ու թյու նը հոգ ևո րա կան նե րին (« վի լայե թե ֆա կիհ»)։

 Պե տա կան իշ խա նու թյու նը սահ ման վում է որ պես կրո նա կան նպա տա կին 
հաս նե լու ճա նա պար հին միա հա վատ ազ գի քա ղա քա կան ձգ տում նե րի հայե ցա
կարգ։ 

Եր կի րը ղե կա վա րում է ա ռաջ նոր դը` « ռաh բա րը» (կամ Ղե կա վար խոր հուր
դը)։ Ա ռաջ նորդն ի րա վունք ու նի նշա նա կել ե րկ րի վե րին դա տա կան ա տյա նի 
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գոր ծիչ նե րին, վե րահս կել զին ված ու ժե րը, ստո րագ րել նա խա գահ նշա նա կե
լու և պաշ տո նից ա զա տե լու մա սին հրա մա նագ րեր, պա տե րազմ հայ տա րա րել, 
խա ղա ղու թյուն կն քել և հա մա նե րում հայ տա րա րել։ 

Ա ռաջ նոր դից հե տո` ե րկ րի բարձ րա գույն պաշ տո նա տար ան ձը նա խա գահն 
է, ով ը նտր վում է չորս տա րի ժամ կե տով` ուղ ղա կի ը նտ րու թյուն նե րում։ 

Ըստ վար չա կան բա ժան ման` Ի րա նը կազ մում են 32 շր ջան ներ (օս թան), 
ո րոնք բա ժան վում են նա հանգ նե րի (շախ րիս թան)։ Նա հանգ ներն ի րենց հեր թին 
բա ժան վում են գա վառ նե րի (բախ շի), ո րոնք էլ բա ժան վում են փոքր գա վառ նե րի 
(դե խիս թան)։ Փոքր գա վառ նե րը կազմ ված են մի քա նի գյու ղե րից։ 

Ի րա նում ըն դուն ված ժա մա նա կագ րու թյան մի ջոց ներն են ի րա նա կան ար
ևային և մահ մե դա կան լուս նային օ րա ցույց նե րը։ Մեծ գոր ծա ծում ու նի նաև Գրի
գո րյան օ րա ցույ ցը։

Բ նակ չու թյան տա րե կան ա ճը մի ջի նում կազ մում է 2,9%։ Ան կախ լեզ վա կան 
և մշա կու թային բազ մա զա նու թյու նից` Ի րա նը որ պես պե տու թյուն ի րեն ցից ներ
կա յաց նում է միաս նա կան էթ նիկ հիմք։ Բնակ չու թյան 75 տո կո սից ա վե լին կազ
մում են պար սիկ նե րը, ով քեր ապ րում են ե րկ րի կենտ րո նա կան, հա րա վային և 
ար ևե լյան շր ջան նե րում, խո շոր քա ղաք նե րում, ի նչ պես նաև ե րկ րի պարս կա խոս 
բնա կիչ նե րը։  

Մոտ 8 մի լի ոն ա դր բե ջան ցի բնակ վել է ե րկ րի հե ռա վոր հյու սի սարևմ տյան 
մա սում և Հա մա դա նի, Քազ վի նի, Սա վեի, Ա րա լի և Զեն ջա նի ար վար ձա նային 
շր ջան նե րում։ 

Ա վե լի քան 3,5 մի լի ոն քուրդ բնակ վում են Թուր քիայի և Ի րա քի հետ սահ մա
նա մերձ շր ջան նե րում։

 Բա վա կա նին մեծ թիվ կազ մող բնակ չու թյան այդ ե րեք խմ բե րից բա ցի` Ի րա
նում ապ րում են նաև հայեր (150 000), գի լան ցի ներ և թա լիշ ներ (1,7 մի լի ոն), մա
զան դա րան ցի ներ (1,1 մի լի ոն), լու րեր (1 մի լի ոն), բե լու ջին ցի ներ (մոտ 700 000), 
բախ տիար ցի ներ (800 000), ա րաբ ներ (800 000), քաշ քայ ցի ներ (400 000), թուրք
մեն ներ (1 մի լի ոն), տա ջիկ ներ, աֆ ղան ցի ներ, աշ ֆար ներ, կա րա կալ պակ ներ, 
քա ջար ներ և այլն։ Բնակ չու թյան շուրջ 17 տո կո սը կազ մում են քոչ վոր և կի սա
քոչ վոր ցե ղե րը։ 

Երկ րում դա վա նում են շիա ուղ ղու թյան իս լամ։ Մահ մե դա կան նե րը կազ մում 
են բնակ չու թյան մոտ 90 տո կո սը։ 

Որ պես պե տա կան կրոն պաշ տո նա պես ըն դուն ված է իս լա մը, ո րը ձևա վոր վել 
է VII դա րում Ա րա բա կան թե րակղ զում։ 

Իս լա մից բա ցի` Ի րա նում դա վա նում են քրիս տո նե ու թյուն, հու դաիզմ, զրա
դաշ տա կա նու թյուն (կ րա կա պաշ տու թյուն)։ 
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Ի րա նում նշ վում են հետ ևյալ կար ևոր կրո նա կան տո նե րը` Մու հա մեդ մար գա
րեի և « սուրբ ի մամ նե րի» ծնն դյան և մահ վան օ րե րը, Ռա մա դան, Ֆեթր (պահ քի 
ա վարտ), Քուր բան (զո հա բե րու թյուն), Գա դի րա (Ի մամ Ա լիին մար գա րեի փո
խա նորդ հռ չակ ման օր), սգո օ րե րը` մու խա րա նի` լուս նային տար վա ա ռա ջին 
ա մս վա ին նե րորդ, տաս նե րորդ, տաս նե րե քե րորդ օ րե րը, ի մամ Հու սեյ նի մահ
վան քա ռա սու նե րորդ օ րը։ Շիա մահ մե դա կան նե րը յու րա հա տուկ ձևով են նշում 
ի մամ Հու սեյ նի մա հը ող բա լու օ րը։ Մո լե ռանդ հա վա տա ցյալ նե րը եր թեր են անց
կաց նում` ի րենց դա նա կա հա րե լով, շղ թա յա հա րե լով և բա ցա կան չե լով « Շաէյ
վահ սեյ»։ 

Ա ռա վել եր կա րատև և հա մա տա րած տոնն Ա մա նորն է` Նավ ռու զը։ Տո նա կա
տա րու թյուն նե րը սկս վում են մար տի 20ին և տևում 13 օր։ Ա ռա ջին հն գօ րյա կը և 
տաս նե րե քե րորդ օ րը ոչ աշ խա տան քային են։

 Բա ցի այդ, Ի րա նում պաշ տո նա պես նշ վում են նաև այլ տո ներ, օ րի նակ`
1979թ. փետր վա րի 11ի Իս լա մա կան հե ղա փո խու թյան հաղ թա նա կի տա րե

դարձ, 
Ի րա նի հռ չա կու մը Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյուն Ի մամ Խո մեյ նիի կող մից 

(1979) ապ րի լի 1։
Նշ վում են նաև հի շա տա կի օ րե րը`
1979 թվա կա նի հե ղա փո խու թյան զո հե րի հի շա տա կի օր,
1963 թվա կա նին շա հի բա րե փո խում նե րի դեմ Կում սր բա զան քա ղա քում Խո

մեյ նիի գլ խա վո րու թյամբ Ի րա նի հոգ ևո րա կան նե րի բո ղո քի ցույ ցե րը նշ վում են 
որ պես «իս լա մա կան շարժ ման» սկիզ բը։

 Հու նի սի 3ին նշ վում է ի մամ Խո մեյ նիի մահ վան օր վա տա րե դար ձը։ 
Հու նի սի 28ին նշ վում է 1981 թվա կա նի ա հա բեկ չու թյան ժա մա նակ զոհ ված 

Ի րա նի իս լա մա կան հան րա պե տու թյան կու սակ ցու թյան ա ռաջ նորդ ա յա թո լա Մ. 
Բե հեշ թիի մահ վան տա րե դար ձը։ 

Օ գոս տո սի 30ին նշ վում է 1981 թվա կա նի ա հա բեկ չու թյան ժա մա նակ զոհ ված 
Ի րա նի նա խա գահ Մ.Ա. Ռա ջաիի և վար չա պետ Մ. Դ. Բա հո նա րայի մահ վան 
տա րե դար ձը։ 

Սեպ տեմ բե րի 22ին նշ վում է Ի րա քի դեմ պա տե րազմ սկ սե լու օ րը, ի դեպ` 
Խո մեյ նին այդ պա տե րազմն ան վա նել է « մեծ ջի հադ»։

 Թուր քիա 
Թուր քիան գտն վում է Եվ րո պայի և Ա սիայի խաչ մե րու կում։ Ե րկ րի մայ րա

քա ղաքն Ան կա րան է։ Մա կե րե սը կազ մում է 783 562 քա ռա կու սի կի լո մետր։ Թուր
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քիայի և Հա յաս տա նի սահ մա նի ը նդ հա նուր եր կա րու թյու նը կազ մում է 2753 
կի լո մետր։ Ե րկ րի բնակ չու թյան թի վը (2012 թվա կա նի տվյալ նե րով) կազ մում է 
74 724 269 մարդ։ Ե րկ րի պաշ տո նա կան լե զուն թուր քե րենն է։ Ը ստ պե տա կան 
կար գի` Թուր քիան խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն է։ 

Ըստ սահ մա նադ րու թյան` օ րենս դիր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է Ազ
գային մեծ ժո ղո վը (մեջ լիս), ո րը միա պա լատ է (400 պատ գա մա վոր)։ Մեջ լի սի 
պատ գա մա վոր ներն ը նտր վում են հա մընդ հա նուր քվե ար կու թյամբ հինգ տա րի 
ժամ կե տով։ Պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լու ի րա վունք ու նեն միայն 
պաշ տո նա պես գոր ծող կու սակ ցու թյուն նե րը։ Զին ծա ռայող նե րը քվե ար կե լու 
ի րա վունք չու նեն։ Ը նտ րա կան ի րա վունք ու նեն 21 տա րին լրա ցած ան ձինք։

 Մեջ լիսն ըն դու նում, փո փո խում և չե ղյալ է հայ տա րա րում օ րենք նե րը, 
հսկում է գոր ծա դիր պե տա կան մար մին նե րի աշ խա տան քը, քն նար կում և ըն
դու նում է օ րենք ներ պե տա կան բյու ջեի և դրա մի թո ղարկ ման վե րա բե րյալ, 
ո րո շում է կա յաց նում պա տե րազմ հայ տա րա րե լու մա սին, վա վե րաց նում է 
պայ մա նագ րեր և հա մա ձայ նագ րեր։

 Գոր ծա դիր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է ե րկ րի նա խա գա հը և վար չա
պե տի գլ խա վո րած նա խա րար նե րի խոր հուր դը։

 Նա խա գահն ը նտր վում է մեջ լի սի պատ գա մա վոր նե րից յոթ տա րի ժամ կե
տով և ու նի գրե թե ան սահ մա նա փակ իշ խա նու թյուն։

 Տե ղա կան մա կար դա կով պե տա կան իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում են 
նա հան գա պետ նե րը, գա վառ նե րի և փոքր գա վառ նե րի ղե կա վար նե րը։

 Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման ը նտ րո վի մար մին նե րը (մար զի գե րա
գույն խոր հուրդ, հա մայն քային խոր հուրդ, գյու ղի ա վա գա նու խոր հուրդ և 
շրջա նային ա վա գա նու կո մի տե) կար գա վո րում են տե ղա կան տն տե սու թյան, 
ֆի նանս նե րի, կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ ման, ա ռող ջա պա հու թյան և այլ 
հար ցեր։ 

Ըստ վար չա կան բա ժան ման` Թուր քիան կազմ ված է 67 նա հան գից, 571 գա
վառ նե րից և 35 780 փոքր գա վառ նե րից։ Յու րա քան չյուր նա հանգ (վի լայեթ) 
բա ժան վում է գա վառ նե րի (իլ չե), ի սկ գա վառ նե րը` փոքր գա վառ նե րի (բու ջա
քի)։ Փոքր գա վառ նե րի կազ մի մեջ են մտ նում մի քա նի գյու ղեր և ա վան ներ։ 
Քա ղաք նե րում ա մե նա փոքր վար չա կան միա վո րը թա ղա մասն (մա խա լե) է, ի սկ 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում` գյու ղը (քյոյ)։

Բ նակ չու թյան տա րե կան ա ճը մի ջի նում հաս նում է մինչև 1 մի լի ոն կամ 
2.5%։ Ե րկ րում գե րակշ ռում են ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (60/40%)։ 
Բնակ չու թյան ազ գային կազ մը հա մե մա տա բար միա տարր է։ Թուր քե րը կազ
մում են 80% (55 մի լի ոն), քր դե րը` մոտ 18% (ա վե լի քան 9 մի լի ոն), ա րաբ նե րը` 2% 
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(մոտ 600 000), չեր քեզ նե րը` 150 000, հույ նե րը` 120 000, թուրք մեն նե րը` 200 000, 
հայե րը` 100 000, լա զե րը` 500 հա զար մարդ և այլն։ Ը նդ հա նուր առ մամբ ե րկ րում 
բնակ վում է 25 ազ գային փոք րա մաս նու թյուն, այդ թվում` յու րյուկ ներ, վրա ցի ներ, 
կա րա կալ պակ ներ, ա սո րի ներ, բուլ ղա րա ցի ներ, բոս նիա ցի ներ, հրե ա ներ, գն չու
ներ, ալ բա նա ցի ներ, թա թար ներ, գա գաուզ ներ, չեր քեզ ներ։ 

Ան կախ ազ գու թյու նից` ե րկ րի բո լոր քա ղա քա ցի նե րը հա մար վում են միաս
նա կան թուր քա կան ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։

 Թուր քիան ու նի կա պի տա լիզ մի զար գաց ման մի ջին մա կար դա կով ե րկրնե
րին բնո րոշ սո ցիալդա սա կար գային կա ռուց վածք, ո րի հիմ քը կազ մում են գյու
ղա ցի նե րը (ե րկ րի ամ բողջ բնակ չու թյան թվի 2/3ը)։

 Կա պի տա լիս տա կան տն տե սու թյուն նե րի դիր քերն ա վե լի են ամ րա նում 
ե րկ րի տն տե սա կան կյան քում։

 Ներ կա յումս Թուր քիայի կյան քում մեծ դե րա կա տա րում ու նի կրո նը։ Ը ստ 
պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի` Թուր քիայի բնակ չու թյան 85 
տո կո սը դա վա նում է իս լամ (սու նի ներ), ի սկ շիա նե րը կազ մում են միայն 7 
մի լի ոն (բ նակ չու թյան 10 տո կո սը)։

Յու րա քան չյուր մահ մե դա կան իր պարտքն է հա մա րում ձեռք բե րել 
Ղու րան` հա վա տա լով, որ այն պաշտ պա նում է տու նը չա րի քից և դժ բախ
տու թյու նից։ Ղու րա նի քա ռյակ նե րով թուղ թը, կտո րը կամ մա գա ղա թը հա մար
վում է հա ջո ղու թյան լա վա գույն հու ռու թը (թա լիս մա նը)։ Ղու րա նը և այն լրաց
նող սուն նան կազ մում են ի րա վուն քի, է թի կայի և բա րո յա կա նու թյան իս լա մա
կան ուս մուն քի հիմ քը։

 Մահ մե դա կան կրո նը դրս ևոր վում է հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան և ըն տա
նե կան կյան քում։ Կրո նը ազ դե ցիկ դեր ու նի ա ռօ րյա վար քագ ծային հմ տու
թյուն նե րի, կեն ցա ղային սո վո րու թյուն նե րի, ծե սե րի և սո վո րույթ նե րի ձևա
վոր ման գոր ծում։ 

Ըստ Ղու րա նի` բո լոր մահ մե դա կան նե րը պար տա վոր են նա մազ ա նել 
(ա ղո թել) օ րա կան հինգ ան գամ` ա ռա վո տյան ա ղոթք նախ քան ար ևա ծա գը, 
ճա շի ա ղոթք` ժա մը 12ին, ի րիկ նա դի մի ա ղոթք` ժա մը 15ի և մայ րա մու տի 
սահ ման նե րում, ե րե կո յան` մայ րա մու տից հե տո և ա ղոթք քնե լուց ա ռաջ։  

Ա ղոթ քին նա խոր դում է դեմ քի, ոտ քե րի (մինչև կո ճե րը) և ձեռ քե րի (մինչև 
ար մունկ նե րը) լվա ցու մը, ի սկ ջրի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում մա քուր 
ա վա զով շփու մը։

Լ վաց վե լուց հե տո չի կա րե լի սուտ ա սել, նայել կա նանց, ալ կո հոլ օգ տա գոր ծել, 
հո գալ բնա կան կա րիք նե րը։ Այդ ար գել քը խախ տե լու դեպ քում մահ մե դա կա նը 
կրկ նում է ծե սը։ Ա ղոթ քի ժա մի մա սին հա վա տա ցյալ նե րին ազ դա րա րում է մո լան 
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մի նա րե թի փոքր պատշ գամ բից։
 Մահ մե դա կան նե րը նա մազ են կա տա րում այն տեղ, որ տեղ լսում են մո լայի 

կո չը։ Նա մա զի ժա մա նակ ար տա սան վում է Ղու րա նից մի քա նի քա ռյակ։ Ա ղոթքն 
ու ղեկց վում է մաս նա կի կամ ե րես նի վայր ծն րադ րու թյամբ։

 Թուր քիա յում խիստ ար գել ված է խո զի մի սը։ Տա րե կան 30 оր մահ մե դա կան
նե րը պահք են պա հում։ Պահ քի ժա մա նակ չի կա րե լի ու տել խմել և ծխել ամ
բողջ օ րը` ար ևա ծա գից մինչև մայ րա մուտ։

 Ռա մա դան պահ քի ա մս վա ըն թաց քում ալ կո հոլ օգ տա գոր ծե լը խս տիվ դա
տա պարտ վում է։ Ամ բողջ ա մս վա ըն թաց քում խա նութ նե րի վա ճա ռա սե ղան նե
րից բա ցա կա յում են օ ղին և գի նին։ Յու րա քան չյուր ա ռողջ և բա րե կե ցիկ չա փա
հաս մահ մե դա կան պար տա վոր է կա տա րել ուխ տագ նա ցու թյուն` « հաջ» դե պի 
Մեք քա, ին չից հե տո ստա նում է « հա ջի» պատ վա վոր կո չու մը։

 Թուր քիա յում, հատ կա պես գյու ղե րում ըն դուն ված են վաղ ա մուս նու
թյուն նե րը (1216 տա րի քում)։ Կնոջ հետ ա մուս նա նա լու հա մար վճա րում են 
հարս նա գին, ո րի չա փը կա րող է շատ մեծ լի նել։ Տա րած ված է ա մուս նու թյան 
նպա տա կով աղ ջիկ նե րի առ ևան գու մը։ Թուր քե րը չեն կա րող ա մուս նա նալ այ
լակրոն կա նանց հետ։ Նման կա նայք ա մուս նու թյու նից ա ռաջ պետք է ըն դու
նեն իս լամ։

 Թեև բազ մակ նու թյու նը պաշ տո նա պես ար գել ված է, հոգ ևո րա կան նե րը մշտա
պես քա րո զում են չորս կին ու նե նա լու ի րա վուն քը։ 

Իս լա մի ուս մունքն ար դա րաց նում է կա նանց ան հա վա սար կար գա վի ճա կը։ 
Ժա ռան գու թյան բա ժան ման ժա մա նակ տղա մար դու մաս նա բա ժի նը հա վա սար 
է եր կու կնոջ մաս նա բաժ նի։ Դա տա րա նում տղա մար դու ցուց մուն քը հա վա սա
րա զոր է եր կու կնոջ ցուց մուն քի։ Տղա մար դը կա րող է շատ պարզ ե ղա նա կով 
բա ժան վել կնո ջից` եր կու վկայի ներ կա յու թյամբ ե րեք ան գամ կրկ նե լով` «Ես 
բա ժան վում եմ քեզ նից»։

 Կա նայք կա րող են ող ջու նել ի րենց հյու րե րին միայն տան տի րոջ հա մա
ձայ նու թյամբ։ Ե թե տան տղա մար դու բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ կա նայք մե նակ 
են տա նը, ա պա որ ևէ կողմ նա կի տղա մարդ չի կա րող մտ նել այդ տուն։

Տ ղա մար դը չպետք է սեղ մի ան ծա նոթ կնոջ ձեռ քը, նայի նրա դեմ քին կամ 
զրույ ցի բռն վի նրա հետ։ Որ պես կա նոն, կա նայք պար տա վոր են զի ջել ճա նա
պար հը տղա մարդ կանց։ Կողմ նա կի տղա մար դիկ չպետք է հարց նեն թուր քին 
նրա կնոջ և դուստ րե րի ա ռող ջու թյան մա սին։

 Հա սա րա կա կան վայ րե րում կա նայք սո վո րա բար ա ռանձ նա նում են տղա
մարդ կան ցից։ Եր բեմն կա նայք և տղա մար դիկ ա ռան ձին հեր թեր են կազ մում 
խա նութ նե րում։ 
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Որ պես կա նոն, ե րե խային տա լիս են եր կու ա նուն. Մե կը տա լիս է ի մա մը ե րե
խայի ծն վե լուց հե տո, ի սկ մյուս ա նու նը տա լիս են հոր, ազ գա կա նի կամ որ ևէ 
ան վա նի մար դու պատ վին։ Եր բեմն ե րե խայի ե րկ րորդ ա նու նով նշում են նրա 
մոտ որ ևէ հատ կու թյան առ կա յու թյու նը, օ րի նակ` Մուս տա ֆա Քե մալ (քե մալ` կա
տա րե լու թյուն)։

516 տա րե կան հա սա կում տղա ներն ան ցնում են թլ պատ ման ա րա րո ղա կարգ 
(սյու նեթ), ո րը հա մար վում է կար ևոր ըն տա նե կան տոն։

 Թուր քիա յում հու ղար կա վո րու թյան ա րա րո ղա կարգն ու նի իր ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը։ Ըն դուն ված չէ կրել սև հա գուստ, բարձ րա ձայն ող բալ հան գու ցյա լի 
մա հը կամ ափ սո սան քի խոս քեր ա սել։ Հան գու ցյա լին հու ղար կա վո րում են մահ
վան օ րը` ան պայ ման մինչև մայ րա մուտ։ Թաղ ման ա րա րո ղու թյու նը ե րաժշ տու
թյամբ չի ու ղեկց վում։ Կա նանց չի թույ լատր վում մաս նակ ցել հու ղար կա վոր մա նը։

 Հոկ տեմ բե րի 29ին և 30ին նշ վում է պաշ տո նա կան ազ գային տո նը` Ազ գի տո
նը` 1923թ. հոկ տեմ բե րի 29ին Թուր քիան հան րա պե տու թյուն հռ չա կե լու պատ վին։ 

Օ գոս տո սի 30ին ե րկ րում մեծ շու քով նշ վում է հաղ թա նա կի օ րը։ 1922թ. այդ 
օ րը թուր քա կան զոր քե րը Մուս տա ֆա Քե մալ Ա թա թյուր քի հրա մա նա տա րու թյամբ 
հաղ թել են հույ նե րին Դոմ լուՊի նա րե ում։ Այդ տո նե րին ան ցկաց վում են շքերթ
ներ, հան րա հա վաք ներ, պսակ ներ են դր վում զոհ ված զին ծա ռայող նե րի շի րիմ
նե րին, կազ մա կերպ վում են ցու ցա հան դես ներ, ներ կա յա ցում ներ և սպոր տային 
մր ցում ներ։

 Բա ցի այդ, հուն վա րի 1ին նշ վում է Ա մա նո րը։ Ապ րի լի 23ին նշ վում է Ան կա
խու թյան օ րը։ 1920 թվա կա նի այդ օ րը բաց վեց Թուր քիայի մեջ լի սը։

 Մայի սի 19ին նշ վում է Ա թա թյուր քի, ե րի տա սար դու թյան և սպոր տի տո նը։ 
Բո լոր տո նե րը ոչ աշ խա տան քային օ րեր են։ Մահ մե դա կան նե րի հանգս տյան 

օ րն ուր բաթն է։
 Թուր քիա յում հան դի սա վոր նշ վում են նաև Ար ևե լյան Ա նա տո լիան ռու սա

կան զոր քե րից և Ա րևմ տյան Ա նա տո լիան հու նա կան, ան գլիա կան և ֆրան սիա
կան զոր քե րից «ա զա տագ րե լու օ րե րը»։

 Պե տա կան տո նե րի հետ մեկ տեղ ամ բողջ ե րկ րում նշում են նաև կրո նա
կան տո ներ։ Գլ խա վոր կրո նա կան տո ներն են` Շե քերԲայ րա մը (քաղց րա վե նի քի 
տոն) և Կուր բանԲայ րա մը (զո հա բե րու թյան տոն)։

 Շե քերԲայ րամ ե ռօ րյա տո նով նշ վում է պահ քի ա մս վա ա վար տը։ Տո
նե րին մար դիկ նվեր ներ և շնոր հա վո րանք ներ են փո խա նա կում, այ ցե լում 
միմյանց և գնում շատ քաղց րա վե նիք։ Շե քերԲայ րա մից տա սը օր ան ց նշ վում 
է գլ խա վոր մահ մե դա կան տո նը` Կուր բանԲայ րա մը, ո րը տևում է չորս օր։ Այդ 
կրո նա կան տո նե րը հա մար վում են հանգս տյան օ րեր։ 
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ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի նս տի տու տը հար կա վոր է դի տար կել որ պես 
վե ճե րի լուծ ման մի ջազ գային ի րա վա կան գոր ծիք, ո րն օ ժան դակ և ա րագ ար ձա գանք
ման բնույ թի հետ մեկ տեղ ու նի մի ջազ գային վե ճե րի խա ղաղ կար գա վոր ման հա մար 
ան հրա ժեշտ բո լոր հատ կու թյուն նե րը։ 

Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց ա ռջև դր ված խն դիր նե րը լու ծե լիս հաշ վի 
են առ նում պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի վի ճա կի և սահ մա նային ներ կա յա ցուց չա կան 
աշ խա տան քի մա սին եզ րա կա ցու թյուն նե րը, ծա գած սահ մա նային մի ջա դե պե րի քա
նա կը և դրանց լր ջու թյան աս տի ճա նը, սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի աշ խա տա կազ մի 
պատ րաստ վա ծու թյու նը և աշ խա տան քային փոր ձը, սահ մա նա կից ե րկ րի ի րենց գոր
ծըն կեր նե րի աշ խա տա կազ մի հետ հաս տատ ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը։ 

Բո լոր սահ մա նային հար ցե րի և մի ջա դե պե րի կար գա վոր ման ժա մա նակ սահ
մա նային ներ կա յա ցուց չի աշ խա տա կազ մի գոր ծու նե ու թյու նը պետք է կազ մա կեր պել 
նպա տա կային, կա յուն և մեր պե տու թյան շա հե րից բխող ռազ մա վա րու թյամբ` միա
ժա մա նակ դրս ևո րե լով ող ջա միտ նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն, ա րագ ար ձա գան քե լու 
կա րո ղու թյուն և դի վա նա գի տա կան տակտ։ Ի սկ սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և 
նրա աշ խա տա կազ մի հա ջող գոր ծու նե ու թյան նա խա պայ մանն է ի րենց ի րա վունք նե րի 
և պար տա կա նու թյուն նե րի լավ ի մա ցու թյու նը և դրանք ճիշտ կեն սա գոր ծե լու կա րո
ղու թյու նը։

 Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այն ե րկր նե րում, ո րոնց սահ մա նա կից ներ կա յա ցու ցիչ
ներն ակ տիվ և մշ տա պես հա մա գոր ծակ ցում են սահ մա նա կից պե տու թյան ի րենց գոր
ծըն կեր նե րի հետ, պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի վի ճակն ա ռա վել շատ է հա մա պա
տաս խա նում սահ մա նա կից պե տու թյուն նե րի հետ 

Սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վող աշ խա տա կից նե րի 
պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը պայ մա նա վոր ված է տե սա կան գի տե լիք ներ և 
գործ նա կան հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե լու ուղ ղու թյամբ սպա նե րի ի նք նու րույն աշ խա
տան քի ո րա կով` փոր ձա ռու սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և նրանց աշ խա տա
կազ մի ղե կա վա րու թյամբ։ 

Ար տա սահ մա նյան պատ վի րա կու թյուն նե րի հետ ա ռնչ վող բո լոր սպա նե րը պետք է 
լավ ի մա նան և գործ նա կա նում կա տա րեն դի վա նա գի տա կան ա րա րո ղա կար գի պա
հանջ ներն ու կա նոն նե րը։

 Հե ղի նակ նե րի կար ծի քով` այս ձեռ նար կը, այդ թվում` ի րա վա կան ո լոր տին ա ռնչվող 
նյու թը, օգ տա կար է ոչ միայն սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, այլև ներ կա յումս Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան սահ մա նի պաշտ պա նու թյան մեջ ներգրավ
ված սահ մա նա պահ սպա նե րի այլ կա տե գո րիա նե րի հա մար։
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Հա վել ված 1. Տեր մին նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի 
բա ռա րան

 Քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձինք` որ ևէ ե րկ րի քա ղա քա ցի չհան դի սա
ցող ան ձանց ի րա վա կան կար գա վի ճակ։ 

Դի վա նա գի տա կան ա րա րո ղա կարգ` մի ջազ գային հա ղոր դակց ման հա մընդ
հա նուր կա նոն ներ, ա վան դույթ ներ և պայ մա նա կա նու թյուն ներ, ո րոնք պահ պա
նում է կա ռա վա րու թյու նը, ար տա քին գոր ծե րի գե րա տես չու թյուն նե րը, ա ռևտրա
կան և հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը, դես պա նու թյուն նե րի աշ խա
տող նե րը և այլ պաշ տո նա տար ան ձինք։ 

Եր կա րա ժամ կետ լու ծում ներ (փախս տա կան նե րի խն դիր ներ)` ցան կա
ցած մի ջոց ներ` ուղղ ված փախս տա կան նե րի վի ճա կի բա վա րար և վերջ նա կան 
կար գա վոր մա նը և նրանց հա մար բնա կա նոն կյանք վա րե լու հնա րա վո րու թյան 
ստեղծ մա նը։ Նման մի ջոց նե րը են թադ րում են կա մա վոր հայ րե նա դար ձու թյուն 
կամ վե րաբ նա կե ցում։ 

Մի ջա դեպ` պա տա հար, թյու րի մա ցու թյուն, բա խում։
 Սահ մա նային մի ջա դեպ` կող մե րից մե կի քա ղա քա ցիա կան բնա կիչ նե րի, 

զին ծա ռայող նե րի կամ իշ խա նու թյուն նե րի ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ար դյուն քում պե տա կան սահ մա նում ա ռա ջա ցած պա տա հար, ո րը դրս ևոր վում 
է սահ մա նա կից պե տու թյուն նե րի շա հե րի և պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մի հետ 
կապ ված մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի և սահ մա նային ան վտան գու թյան հա
մա ձայ նագ րե րի դրույթ նե րի տար բեր խախ տում նե րով կամ նյու թա կան կամ այլ 
կար գի վնա սով։ 

Հա կա մար տու թյուն` այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, ե րբ փո խազ դող ե րկր ներն ու
նեն ան հա մա տե ղե լի և հա կա դիր հա յացք ներ, շա հեր և դիր քո րո շում ներ։ 

Առ ճա կա տում` եր կու պե տու թյուն նե րի թշ նա մա կան հա կադ րու թյուն, նրանց 
միջև առ կա քա ղա քա կան տա րա ձայ նու թյուն նե րի սրա ցում, ո րը հղի է զին ված 
հա կա մար տու թյան ա ռա ջաց ման վտան գով։ 

Ազ գային ան վտան գու թյան հայե ցա կարգ` պե տու թյան կող մից պաշ տո նա
պես ըն դուն ված հա յացք նե րի ամ բող ջու թյուն` ուղղ ված ար տա քին և ներ քին 
սպառ նա լիք նե րից հա սա րա կու թյան և պե տու թյան պաշտ պա նու թյա նը։ 

Կոն վեն ցիա` որ ևէ հար ցին նվիր ված մի ջազ գային պայ մա նա գիր կամ հա մա
ձայ նա գիր։

 Մի ջազ գային պայ մա նա գի րը եր կու և ա վե լի պե տու թյուն նե րի միջև հս տակ 
հա մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու թյունն է քա ղա քա կան և տն տե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րում փո խա դարձ ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
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շուրջ։ Պայ մա նագ րերն ու նեն տար բեր ան վա նում ներ` պայ մա նա գիր, հա մա ձայ
նա գիր, դաշ նա գիր, հա մա ձայ նու թյուն, կոն վեն ցիա, հռ չա կա գիր, ար ձա նագ րու
թյուն և այլն։

 Միգ րա ցիան ան ձի կամ ան ձանց խմ բի տե ղա շար ժը` մի ջազ գային սահ ման 
հա տե լու մի ջո ցով կամ պե տու թյան ներ սում։ Դա բնակ չու թյան տե ղա շարժ է, 
ո րը են թադ րում է մարդ կանց ցան կա ցած տե սա կի տե ղա շարժ ան կախ դրա 
տևո ղու թյու նից, կազ մից և պատ ճառ նե րից. այն նե րա ռում է փախս տա կան նե
րի, տե ղա հան ված ան ձանց, տն տե սա կան միգ րանտ նե րի և այլ նպա տակ նե րով, 
այդ թվում՝ ըն տա նի քի վե րա միա վոր ման նպա տա կով տե ղա շարժ վող ան ձանց 
միգ րա ցիա։  

Անկանոն միգ րա ցիան  տե ղա շարժն է, ո րը տե ղի է ու նե նում ու ղար կող, տա
րանց ման և ըն դու նող ե րկր նե րի նոր մա տիվ ի րա վա կան դրույթ նե րի գոր ծո
ղու թյու նից դուրս։ «Ան կա նոն միգ րա ցիա» տեր մի նի հա մար հս տակ կամ հա
մընդ հա նուր ճա նա չում գտած որ ևէ սահ մա նում չկա։ Նպա տա կա կետ ե րկր նե
րի դի տան կյու նից՝ դա եր կիր մուտք գոր ծե լը, մնա լը կամ աշ խա տելն է ա ռանց 
ան հրա ժեշտ թույլտ վու թյան կամ ի միգ րա ցի ոն [ ներ գաղ թային] կա նո նա կար գե
րով պա հանջ վող փաս տաթղ թե րի։ Ու ղար կող ե րկ րի դի տան կյու նից՝ ան կա նոն 
բնույթն ակ ներև է այն դեպ քե րում, ե րբ, օ րի նակ, ան ձը հա տում է որ ևէ մի ջազ
գային սահ ման ա ռանց վա վեր ան ձնագ րի կամ ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թի 
կամ չի կա տա րում ե րկ րից դուրս գա լու հա մար սահ ման ված վար չա կան պա
հանջ նե րը։ Այ նուա մե նայ նիվ, նկատ վում է՝ «ա նօ րի նա կան միգ րա ցիա» տեր մի
նի գոր ծա ծու թյու նը մաք սա նենգ ճա նա պար հով միգ րանտ նե րի տե ղա փոխ ման 
և մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեպ քե րով սահ մա նա փա կե լու մի տում։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցի չը (սահ մա նային հանձ նա կա տար, սահ մա
նային լիա զոր, սահ մա նա պահ զոր քե րի ներ կա յա ցու ցիչ) ղե կա վար պաշ տո նյա 
է, ո րն ու նի ան հրա ժեշտ լիա զո րու թյուն ներ և պար տա կա նու թյուն ներ` պե տա
կան սահ մա նի ան ձեռնմ խե լի ու թյունն ա պա հո վե լու, սահ մա նի ռե ժի մը հետ ևո
ղա կան պահ պա նե լու, մի ջա դե պե րը կան խե լու և կար գա վո րե լու, տվյալ սպա
սարկ ման հատ վա ծում (շր ջա նում) սահ մա նա կից կող մի հետ բա րիդ րա ցիա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ պահ պա նե լու հա մար։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցուց չի գոր ծու նե ու թյու նը հան դի սա նում է պե տա
կան սահ մա նում պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված ծա ռայո ղա
կանռազ մա կան գոր ծու նե ու թյան տե սակ։

 Սահ մա նային մի ջա դե պե րը սահ մա նում ծա վալ ված ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ար դյուն քում ա ռա ջա ցած պա տա հարն է։

 Սահ մա նային սադ րան քը քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան զին ված խմ բե րի 
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կող մից սահ մա նի ռե ժի մի խախտ ման պլա նա վոր ված և կազ մա կերպ ված գոր
ծո ղու թյուն ներն են` ուղղ ված սահ մա նում և սահ մա նա մերձ տա րած քում ի րա վի
ճա կի սրաց մա նը և զին ված հա կա մար տու թյան կամ պա տե րազ մա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի ծա վալ մա նը։ 

Ար ձա նագ րու թյու նը մի ջազ գային փաս տաթղ թե րի ան վա նում նե րից մեկն է։ 
Նման ձևով կա րող են ներ կա յաց վել կար ևոր բազ մա կող մա նի և ե րկ կող մա նի 
հա մա ձայ նագ րե րը։ 2. Ար ձա նագ րու թյու նը նիս տե րի ժա մա նակ բարձ րաց ված 
հար ցե րի քն նարկ ման և ո րո շում նե րի կա յաց ման ըն թաց քի հա ջոր դա կան գրա
ռում ներ պա րու նա կող փաս տա թուղթ է։ 3. Ա րա րո ղա կար գի ար ձա նագ րու թյու նը 
զա նա զան դի վա նա գի տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյու նը կար գա
վո րող կա նոն նե րի ամ բող ջու թյունն է։

 Սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա րա րո ղա կար գի ար ձա նագ րու թյու նը 
սահ մա նա կից պե տու թյուն նե րի գոր ծըն կեր նե րի հետ հա ղոր դակց վե լիս պահ
պան վող հա մընդ հա նուր կա նոն նե րի, ա վան դույթ նե րի և պայ մա նա կա նու թյուն
նե րի ամ բող ջու թյունն է։ 

Հա մա ձայ նա գի րը կող մե րի ո րո շա կի պայ ման նե րը, փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րը, ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն ներն ամ րագ րող պայ մա նա գիր է։

 Հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը որ ևէ ան ձի կամ եր ևույ թի նկատ մամբ դրս ևոր վող 
համ բե րա տա րու թյունն է և նե րո ղամ տու թյու նը։ 

Սահ մա նային նշան նե րի տե ղադ րու մը սահ մա նա զատ ման աշ խա տանք նե րի 
բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում որ պես տվյալ տե ղան քում պե տա կան սահ մա նի 
նշում պարզ տե սա նե լի հա տուկ կա ռույց նե րի մի ջո ցով։ Յու րա քան չյուր սահ մա
նային նշան տե ղադ րե լիս հս տակ ո րոշ վում են դրա աշ խար հագ րա կան կոոր դի
նատ նե րը, և կազմ վում է ար ձա նագ րու թյուն։ Յու րա քան չյուր սահ մա նային նշան 
ար տա ցոլ վում է տե ղագ րա կան քար տե զի վրա։

 Հա կա մար տու թյան կար գա վո րու մը են թադ րում է այն պի սի քա ղա քա կան, 
տն տե սա կան, ռազ մա կան և այլն բնույ թի հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նար
կում, ո րոնք ուղղ ված են հա կա մար տու թյան վե րաց մա նը և հա կա մար տող կող
մե րի միջև խա ղա ղու թյան պահ պան մա նը, մինչ նրանք հաս տա տեն և կեն սա
գոր ծեն հա կա մար տու թյան կրկ նու թյու նը բա ցա ռող հա մա ձայ նու թյուն ներ։ 
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 Հա վել ված 2. Գոր ծող օ րենսդ րա կան, 
ենթաօրենսդ րա կան և նոր մա տիվ ակ տեր

1.  ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, ըն դուն վել է 27.11.2005թ.։
2.  ՀՀ Օ րենք « Պե տա կան սահ մա նի մա սին» ըն դուն վել է 20.11.2001թ.։
3.  ՀՀ Օ րենք « Սահ մա նա պահ զոր քե րի մա սին» ըն դուն վել է 17.12.2001թ.։
4.   ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի մայի սի 12ի N 702Ն ո րո շում «ՀՀ պե
տա կան    սահ մա նի ռե ժիմ սահ մա նե լու մա սին»։
5.  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1998 թվա կա նի մար տի 24ի N 200Ն ո րո շում «ՀՀ պե
տա կան    սահ մա նի ան ցման կե տե րում լիա զոր ված մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե
րի ի րա կա նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին»։
6.  ՀՀ նա խա գա հի 2007 թվա կա նի փետր վա րի 7ի հրա մա նա գիր № ՆՀ37Ն 
«ՀՀ Ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը հաս տա տե լու մա սին»։
7.  ՀՀ նա խա գա հի 2010 թվա կա նի նոյեմ բե րի 3ի հրա մա նա գիր № ՆԿ174ՆԳ 
«ՀՀ սահ մա նային ան վտան գու թյան և պե տա կան սահ ման նե րի հա մա լիր կա
ռա վար ման ռազ մա վա րու թյան ա պա հով ման մա սին»։ 
8.  ՀՀ սահ մա նային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մա սին կա նո նադ րու թյուն։ 
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 Հա վել ված 3. Օգ տա գործ ված աղ բյուր նե րի ցանկ

Գր քեր, հոդ ված ներ, գի տա կան աշ խա տանք ներ

Бочорадзе Ю.И. Пограничные представители РФ, их деятельность на 
государственной границе. Академия ФПС Россия, Москва 2001г. 
Макаров Н. И., Бочарадзе Ю. И. Погранпредставительская работа на 
государственной границе։ Учебное пособие. М.։ ВПКК, 1983г.
Макаров Н. И., Дирин И. М. Деятельность пограниных представителей на 
государственной границе։ Учебное подобие. М.։ ВПКК 1989г.
Международная организация по миграции.  Международное миграционное право.  
No 2 – Глоссарий терминов в области миграции (Glossary on Migration, Russian 
version), 2005
Некоторые вопросы дипломатического протокола и этикета/ Военно
политическое управление ЗГВ, 1991г. 
Почебут Л. Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология.  СПБ։ Речь, 
2000г.160с.
Сборник основных международных нормативных правовых документов СНГ в 
пограничной сфере. Выпуск № 5. Москва, 2012г.559с. 
Сборник основных понятий, терминов и определений, используемых 
пограничными ведомствами государствучастников СНГ в международной 
практике.М.։ Граница, 2012г.223с.
Юридический энциклопедический словарь/ под общ. ред. В.Е. Крутских, 3е изд. 
– М.։ ИНФРАМ. 2003.VI, 450c.
 

Ին տեր նե տային կայ քեր

Конфликтология. Учебное  пособие Буртовая  Е.В. http։//sbiblio.com/biblio/
archive/unknown_konflictions/default.aspx
Большой юридический словарь
 http։//sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=3
Переговоры, выработка альтернативы.
www.osvitaplaza.in.ua/publ/vyrabotka_alternativy/2801027155
Словарь юридических терминов։
http։//www.realto.ru/guide/dictionaries/dict_j/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5y
dTs0MTc2OTgzOzYxMDU0MDQ2O3Jldm9sdXRpb24uYWxsYmVzdC5ydTpndWFyYW
50ZWU
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Конфликтные ситуации в коллективе։ otherreferats.allbest.ru/
psychology/00027045_0.html
Крылов А.А.Межличностные конфликтные ситуации и их преодоление։
fictionbook.ru/author/kriylov_albert_aleksandrovich/psihologiya/read_online.
html?page=42
Рекомендации по организации и ведению деловых переговоров http։//knowledge.
allbest.ru/management/d3c0a65635b2bc68b5c43a88421216c37.html
Как приобрести навыки эффективного ведения переговоров։
http։//revolution.allbest.ru/management/00048290_0.html
Межличностные стили разрешения конфликтов։http։//azps.ru/articles/soc/soc109.
html
Национальные особенности переговоров։
http։//knowledge.allbest.ru/management/2c0a65625a2ad68a5d43a88521316d37_0.
html
Информация о МОМ  www.iom.int; http։//60years.iom.int/en/welcome.html.  
Международное миграционное законодательство  http։//www.imldb.iom.int.  
Публикации МОМ։ http։//publications.iom.int.  
Международные договора ООН www.un.am/am/UN_Treaties; www.un.am/am/
UN_Treaties_and_Armenia
RA Law on Aliens։http։//parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2861&lang=arm
La on Border Guards Troops։ parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=1283&lang=arm
Law on State Border։ http։//parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=1358&lang=arm
RA Law on Refugees։ http։//parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=3422&lang=arm
Решения Правительства РА
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=42758
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=45974
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=27119
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=70933
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=10575
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=54973
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=56984
National Security Strategy of Armenia։ www.mil.am/files/NATIONAL%20%20
SECURITY%20STRATEGYarm.pdf
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Migration Policy of Armenia and NPA։ www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=72241 
Агентство национальной статистики Грузии
http։//www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng
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