
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը 

  
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ (ԿԻՑ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ) ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է. 
Վավերացնել 1992 թվականի նոյեմբերի 5-ին Ստրասբուրգ քաղաքում ստորագրված «Տարածաշրջանային կամ 

փոքրամասնությունների լեզուների եվրոպական խարտիան (կից հայտարարությամբ)ե։ 
  

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի նախագահ 

Ա. Խաչատրյան 

 

28 դեկտեմբերի 2001 թվականի, 
քաղ. Երևան 

Ն-247-2 

  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

«ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՅԻե ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  
«Համաձայն Տարածաշրջանային կամ փոքրամասնությունների լեզուների 

եվրոպական խարտիայի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետի` Հայաստանի Հանրապետությունը 
հայտարարում է, որ «Տարածաշրջանային կամ փոքրամասնությունների լեզուների 
եվրոպական խարտիայիե իմաստով Հայաստանի Հանրապետության 
փոքրամասնությունների լեզուներ են ասորերենը, եզդիերենը, հունարենը, ռուսերենը 
և քրդերենը։ 

Համաձայն «Տարածաշրջանային կամ փոքրամասնությունների լեզուների 
եվրոպական խարտիայիե 2-րդ հոդվածի 2-րդ կետի` Հայաստանի 
Հանրապետությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 
պարտավորվում է Տարածաշրջանային կամ փոքրամասնությունների լեզուների 
եվրոպական խարտիան կիրառել ասորերենի, եզդիերենի, հունարենի, ռուսերենի և 
քրդերենի նկատմամբ` 

  
Հոդված 8 
  
Կրթություն 
  
1-ին կետի ա-ի iv ենթակետ 
1-ին կետի բ-ի iv ենթակետ 
1-ին կետի գ-ի iv ենթակետ 
1-ին կետի դ-ի iv ենթակետ 
1-ին կետի ե-ի iii ենթակետ 
1-ին կետի զ-ի iii ենթակետ 
  
Հոդված 9 
  



Դատական մարմիններ 
  
1-ին կետի ա-ի ii, iii, iv ենթակետեր 
1-ին կետի բ-ի ii ենթակետ 
1-ին կետի գ-ի ii և iii ենթակետեր 
1-ին կետի «դե ենթակետ 
3-րդ կետ 
  
Հոդված 10 
  
Վարչական մարմիններ և հասարակական ծառայություններ 
  
1-ին կետի ա-ի iv և v ենթակետեր 
1-ին կետի «բե ենթակետ 
2-րդ կետի «բե ենթակետ 
2-րդ կետի «զե ենթակետ 
2-րդ կետի «էե ենթակետ 
3-րդ կետի «գե ենթակետ 
4-րդ կետի «գե ենթակետ 
5-րդ կետ 
  
Հոդված 11 
  
Լրատվամիջոցներ 
  
1-ին կետի ա-ի iii ենթակետ 
1-ին կետի բ-ի ii ենթակետ 
1-ին կետի գ-ի ii ենթակետ 
1-ին կետի ե-ի i ենթակետ 
2-րդ կետ 
3-րդ կետ 
  
Հոդված 12 
  
Մշակութային գործունեություն և հնարավորություններ 
  
1-ին կետի ա, դ, զ ենթակետեր 
2-րդ կետ 
3-րդ կետ 
  
Հոդված 13 
  
Տնտեսական և հասարակական կյանք 
  
1-ին կետի «բե ենթակետ 
1-ին կետի «գե ենթակետ 
1-ին կետի «դե ենթակետ 
2-րդ կետի «բե ենթակետ 
2-րդ կետի «գե ենթակետ 
  
Հոդված 14 
  
Միջսահմանային փոխանակումներ 
  
«աե կետ 
«բե կետ 

 

 
 
 


