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ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Նարե Չոբանյան 

Երևանի պետական համալսարան 
 

ոդվածը դիտարկում է իրավական գործընթացի լեզվական դրսևորման ա-

ռանձնահատկությունները, ինչպես նաև լեզվի դերն ու նշանակությունը դատա-

կան համակարգում։ Հոդվածը նպատակ ունի նաև բարձրացնել իրազեկման մա-

կարդակը դատական լեզվաբանության վերաբերյալ և անդրադառնում է դատա-

կան լեզվի  օգտագործման որոշակի սկզբունքների: Դատական լեզվաբանությու-

նը կիրառական լեզվաբանության ենթահամակարգ է, որն ուսումնասիրում է 

քրեական և քաղաքացիական հետաքննության վերաբերյալ տեքստերի լեզվա-

կան առանձնահատկությունները: 21-րդ դարում իրավաբանների և լեզվաբաննե-

րի համագործակցությունը արդարադատության բնագավառում ավելի սերտ է, 

քան երբևէ, ուստի լեզվաբանները պետք է ընդլայնեն իրենց գիտելիքները միջազ-

գային իրավունքի, մարդու իրավունքների միջազգային հարցերի վերաբերյալ՝ 

ճիշտ մոտեցումներ ցուցաբերելու լեզվի կիրառմանը այդ ոլորտներում:  

 

Բանալի բառեր. կիրառական լեզվաբանություն, դատական լեզվաբանություն, 
դատաիրավական տեքստեր, միջազգային իրավունք, իրավական գործընթաց, 
քրեական գործի փաստարկների շարադրում,  տեքստի վերլուծություն: 

    
Ներածություն 

Դատական լեզվաբանությունը կրում է միջգիտակարգային բնույթ և ներառում 

է լեզվաբանության, ճարտասանության, իրավաբանության, հոգեբանության, փաս-

տարկման տեսության, հոգեվերլուծության և այլ գիտությունների հիմքերը: Այն կի-

րառական լեզվաբանության ճյուղ է, որը կիրառելի է երեք հիմնական ոլորտնե-

րում. գրավոր իրավական տեքստեր, խոսակցական իրավական պրակտիկա, ինչ-

պես նաև քրեական ու քաղաքացիական հետաքննության ու դատական վեճերի 

վերաբերյալ ապացույցների տրամադրում (Coulthard, Grant and Kredens 2010):  

Դատական լեզվաբանության ստեղծումը, որպես լեզվաբանության ուսումնա-

սիրության առանձին դաշտ, կիրառական լեզվաբանության մեջ հաճախ կապ-

վում է Յան Սվարտվիկի անվան հետ: Ինչպես դատաբժշկական լեզվաբանությա-

նը վերաբերող շատ վաղ հրապարակումներում, այնպես էլ Սվարտվիկի «Էվան-

սի հայտարարությունները. Դատական լեզվաբանության գործը» (Svartvik 1968) 

աշխատությունը մանրամասն նկարագրում և քննարկում է դատական եզրակա-

ցություններ տալու համար օգտագործվող մեթոդները տեքստի մեջ: Իր հրապա-

րակման մեջ Սվարտվիկը ներկայացրել է իր վերլուծությունը Թիմոթի Էվանսի՝ 

ոստիկանությանը տված իր «խոստովանության» վերաբերյալ: Էվանսը մեղադր-

վում էր իր կնոջը և շատ երիտասարդ դստերը սպանելու մեջ և մահապատժի են-

թարկվեց 1950 թ․-ին: Սվարտվիկը օգտագործեց որակական և քանակական վեր-

Հ
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լուծության համադրություն՝ փաստաթղթերի հեղինակության մասին կասկածի 

տեղիք տալու համար: Նա ցույց տվեց, որ հայտարարություններում առկա են ան-

համապատասխանություններ, ներառյալ նկատելի քերականական տարբերութ-

յուններ հանցագործության մեղադրանքի բաժիններում և  ապացուցեց, որ այդ 

լեզվական առանձնահատկությունները ցույց են տալիս, որ եթե ոստիկանությու-

նը տեքստային հավելումներ չաներ և եթե քննիչները ճնշում չգործադրեին Էվան-

սի վրա, ապա նա անմեղ կճանաչվեր: Այս դատական գործում անսպասելի շրջա-

դարձ եղավ երկու տարի անց, երբ Ջոն Քրիստին, Էվանսի հարևանը, ձերբակալ-

վեց և դատապարտվեց՝ ութ կանանց սպանության համար: Այդ ութ կանանցից 

երկուսն Էվանսի կինն ու դուստրն էին: Ջոն Քրիստին կախաղան հանվեց 1953 

թ.-ին, իսկ Էվանսը հետմահու արդարացվեց:   

Այսօր դատաբժշկական լեզվաբանության միջազգային ասոցիացիան աշխա-

տում է դատական լեզվաբանական փորձագետների համար ստեղծել չափանիշներ: 

Ակնհայտ է, որ օրենքը մեծապես կախված է լեզվից, և ինչպես ասում է Գիբբոնսը. 

«Օրենքը անհաղթահարելի լեզվաբանական համակարգ է: Օրենքները կոդավորված 

են լեզվով և հասկացությունները, որոնք օգտագործվում են օրենքը կառուցելու հա-

մար, հասանելի են դառնում միայն լեզվի միջոցով (Gibbons & Turell 2008):  

Իրավագիտության մեջ իրավունքը սահմանվում է որպես հաղորդակցության 

հատուկ ձև, որն ունի իր առանձնահատկությունները՝ համեմատած այլ հաղոր-

դակցական գործունեության տարատեսակների հետ: Իրավունքի հաղորդակցա-

կան ասպեկտի ըմբռնումը հանգեցնում է այն բանին, որ այն դիտարկվում է որ-

պես հարաբերությունների համակարգ, որի սուբյեկտները իրավական տեղե-

կատվություն են ստանում և փոխանցում են իրավական տեղեկատվությունը ի-

րավական փաստաթղթերի միջոցով, որոնք ստեղծվում են սեփական պարտավո-

րությունների և իրավունքների իրականացման արդյունքում: Իրավունքը, այս-

պիսով, համարվում է և՛ որպես առանձնահատուկ սոցիալական լեզու, և՛ որպես 

սոցիալական փոխազդեցության բազմակողմանի, ունիվերսալ միջոց, որն իրենից 

ներկայացնում է իրավական հաղորդակցման հաճախակի վերարտադրության 

գործընթաց (Поляков 2001):   

 

Բանավոր և գրավոր դատաիրավական տեքստեր 

Լեզվաբաններն ընդունում են, որ բանավոր և գրավոր դատաիրավական 

տեքստերի միջև տարբերությունը որոշ չափով անհասկանալի է և կամայական: 

Ոստիկանության նախազգուշացումը գրավոր իրավական տեքստի լավ օրինակ 

է, որը պետք է իրականացվի որպես բանավոր տեքստ: Նախազգուշացումը հար-

տարարություն է, որ ոստիկաններն անում են կալանավորվածներին զգուշացնե-

լու իրենց իրավունքների մասին: Ինչպես օրինակ, ՀՀ օրենսգրքի 336 հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն` ամբաստանյալին պարզաբանվում է, որ նա իրավունք ունի 

ցուցմունքներ չտալ, և դա չի կարող մեկնաբանվել ի վնաս նրա: Մեծ Բրիտանիա-

յում ոստիկանության նախազգուշությունը տվյալ պարագայում այսպես է շա-

րադրված. 
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“You do not have to say anything. But it may harm your defence if 
you do not mention when questioned something which you later rely on 
in court. Anything you do say may be given in evidence.”  

                       (Police and Criminal Evidence Act, 1984, code C, p. 34) 

 

Նախազգուշացումը կառուցված է որպես գրավոր տեքստ, բայց պետք է կա-

տարվի բանավոր, և հենց սա է առաջացնում դժվարություններ: Լեզվաբանները 

զգալի մտահոգություն են հայտնել այդպիսի նախազգուշացումների պատշաճ 

ըմբռնման վերաբերյալ:    

Ինչ վերաբերում է բանավոր իրավաբանական խոսույթին, ապա դրանք ներա-

ռում են հատվածներ բանակցություններից, իրավաբանական բնույթի խոսակ-

ցություններից, փաստաբանական գործունեությունից, իրավական տեքստերից: 

Այդպիսի խոսույթներում կիրառվում են ինչպես նշութավորված, այնպես էլ ոչ 

նշութավորված կաղապարային դարձվածներ: 

Իրավաբանական տեքստերի ուսումնասիրման գործընթացում մեծ նշանա-

կություն ունեն ճարտասանական տեքստերը, քանի որ իրավական ոլորտը հնա-

րավոր չէ ամբողջական ներկայացնել առանց դրանց հետևողական ուսումնա-

սիրման: Ցանկացած համաժողով, դատական նիստ, դատավորների, հաշտա-

րարների, երդվյալ ատենակալների հանդիպում պարունակում է ճարտասանա-

կան արվեստի տարրեր: 

Ըստ Ն. Կ. Պրիգարինայի՝ դատական խոսքին բնորոշ է հռետորի և ունկնդիր-

ների միջև հեռավորության հաղթահարումը: Դրան հասնում են դերանվանական 

նշույթների կիրառմամբ (we all, together with you / Now, we all know that the killer 

cut his left hand because we have the blood drops to the left side of the bloody shoe 

prints/)։ Ն. Կ. Պրիգարինան ցույց է տալիս, որ հռետոր-դատավորը կամ մեղադ-

րող կողմը տարբեր հնարներ է կիրառում դատական ընթացակարգում տեղ 

գտած թեժ պայքարը, հակադրվող կողմերի հակամարտությունը ցույց տալու հա-

մար (Пригарина 2009)։ 

 

Երկլեզու իրավական համակարգ 

Մեկ այլ հարթակ, որտեղ դատական լեզվաբանները կարող են զգալի ներդրում 

ունենալ, երկլեզու իրավական համակարգն է: Շատ իրավաբաններ և լեզվաբան-

ներ «միալեզու» դատական դահլիճը համարում են ավելի հարմար, սակայն գնա-

լով աճում է այն մարդկանց թիվն, ովքեր հայտնվում են այնպիսի դատական իրա-

վիճակում, որտեղ չեն խոսում իրենց մայրենի լեզվով: Հաղորդակցական դժվա-

րությունները առաջանում են ոչ միայն երկրորդ լեզվի չիմացության պատճառով, 

այլև մշակութային տարբերություններից: Այդ տարբերություններից մի օրինակ է 

«լռությունը»: Իտալական կամ իսպանական մշակույթում երկար ժամանակ լռելը 

կարող է ցույց տալ անորոշություն, որը կարող է նվազեցնել վկայի ցուցմունքի հա-

վաստիությունը: Մինչդեռ, Ասիական մշակույթում, ինչպես նաև Հայաստանում, 

լռությունը կարող է դիտվել որպես հարգանքի նշան, ցույց տալու, որ պատասխա-

նելուց առաջ վկայություն տվողը հարցի մասին մտածում է: 
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Իրավական համակարգերի տարբերություն 

Անգլերեն իրավական տեքստերում, օրինակ` իրավական փաստաթղթերում, 

հաճախ են կիրառվում եզրույթներ, որոնք Հայաստանի իրավական համակար-

գում ուղղակիրորեն գոյություն չունեն: Հետևաբար, դրանք թարգմանվում են ի-

մաստային առումով հնարավորինս մոտ բառերի օգնությամբ: Իրավական փաս-

տաթղթերի թարգմանության ընթացքում թիրախ լեզվում լակունայի առկայութ-

յան դեպքում հաճախ կատարվում է եզրույթի տառադարձում, օրինակ` անգլե-

րեն փաստաթղթերում առկա եզրույթների համարժեքների բացակայությունը թի-

րախ լեզվում ստիպում է թարգմանչին փոխառել բառը աղբյուր լեզվից թիրախ 

լեզու տառադարձությամբ, որը վերջին տասնամյակում դարձել է ավելի ընդունե-

լի, քան եզրույթի թարգմանությունը, քանի որ թիրախ լեզվում գոյություն ունեցող 

համարժեքը կամ նոր ստեղծված եզրույթը շատ հաճախ իր իմաստային ծավալով 

չի համապատասխանում աղբյուր տեքստի եզրույթին։ Օրինակ` «coach» բառը 

ընդունված է թարգմանել  «քոուչ» կամ «քոաչ», կամ օրինակ «franchise»-ը` «ֆրեն-

չայզինգ» (<http://www.arlis.am>): 

Իրավական համակարգերի տարբերությունը ազդում է իրավական տեքստե-

րը վերլուծելու և թարգմանելու ձևի վրա: Ինչպես Նյումարկն է նշել, ոչ տեխնիկա-

կան տեքստերում թարգմանիչը բառային համարժեքությունն ու իմաստային հա-

մապատասխանությունը պահպանելու համար պետք է ընթերցի ամբողջ տեքս-

տը, նույնիսկ մեկ կամ մի քանի անգամ, որոշում կայացնի կիրառվելիք նորմերի 

ընտրության հարցում (Newmark 1988): Սա հաճախ պարտադիր է այն դեպքում, 

երբ անհնար է տեքստի միայն մի փոքր հատվածը ընթերցելով` հասնել թարգմա-

նության համարժեքության: Սակայն իրավական տեքստերը արագ թարգմանելի 

են`չնայած իրենց բարդ լեզվին: Հաճախ իրավական տեքստերի թարգմանության 

դեպքում թարգմանչին բավարար է պարբերությունը մեկ անգամ ընթերցել, քանի 

որ այն պարունակում է մեկ ամբողջական իրավական գաղափար, պայման, կա-

նոն և եզրակացություն: Փաստաթղթի վերնագիրը կարող է ինքնին մի քանի բա-

ռային լուծում տալ թարգմանչին: Օրինակ` լիազորագրի մեջ ենթադրվում է, որ 

գործողության կրողը «լիազորված անձն» է, ով գործում է «լիազորողի» անունից: 

Ընդ որում` անգլերենում լիազորագիրը թարգմանվում է «letter of attorney» կամ 

«power of attorney», որտեղ attorney բառը կորցրել է բառարանային իր առաջին 

նշանակությունը` որպես փաստաբան և փաստաթղթի տեսակից ելնելով` ստա-

ցել նոր նշանակություն` «լիազորող» (<http://www.strategiimanageriale.ro>): 

 

Ապրանքանիշների կիրառում 

Դատական լեզվաբանության մեկ այլ նախադեպ է ապրանքանիշների կիրա-

ռումը: Այդ դատական  գործերից մեկն է McDonald’s արագ սննդի ապրանքանիշի 

վերաբերյալ դատավճիռը՝ կապված Mc-  նախածանցի հետ: Quality Inns ընկե-

րությունը մտադիր էր բացել McSleep հյուրանոցների ցանց, սակայն, McDonald’s 
կորպորացիան դատական հայց ներկայացրեց՝ համոզմունք հայտնելով, որ Mc- 

նախածանցի օգտագործումը կեղծ տպավորություն է թողնում, որ նրանք 

McDonald’s-ի ֆրենչայզի մի մասն են: Հայցվորը ոչ միայն անուղղակի սեփակա-

նության իրավունք էր հայտարարում Mc- նախածանցի վերաբերյալ, այլև հայց էր 



101 
 

ներկայացնում դատարանին՝ արգելել ձևաբանական սկզբունքով Mc- նախա-

ծանցի հավելումը ցանկացած ապրանքային նշանի: Դատարանը վճռեց գործը 

փակել հօգուտ McDonald's-ի, իսկ McSleep հյուրանոցների ցանցը ստիպված էր 

գտնել մեկ այլ անվանում: 

Հայաստանի հանրապետությունում ապրանքային նշանի կիրառման նմանա-

տիպ դատական գործ է ընթացել Ucom և Utaxi ընկերությունների միջև: Այս դեպ-

քում «Յուքոմ» ընկերությունը պահանջում էր «Յուտաքսի»-ի գործողություննե-

րը որակել որպես անբարեխիղճ մրցակցություն և պարտադրել վերջինիս՝ դա-

դարեցնել «Utaxi» ապրանքային նշանի օգտագործումը՝ մասնավորապես վերցնե-

լով U տառի մենաշնորհը: Այս դատական հայցը  ՀՀ Տնտեսական Մրցակցության 

Պաշտպանության Պետական Հանձնաժողովը 2017 թ. Հոկտեմբերի 30-ին բավա-

րարվեց մասամբ` պահանջելով «Յուտաքսի» ընկերությունից  միայն ապրանքա-

յին նշանի գույների փոփոխություն:  

Դատական լեզվաբանության մեջ նման գործընթացները բավականին շատ են, 

ուստի իրավական լեզվաբանի ճշգրիտ մոտեցումը և օժանդակությունը մեծապես 

կարող են նպաստել դատական հայցը շահելու գործին: 

  

Եզրակացություն 

Սոցիալական լրատվամիջոցները, ինչպիսիք են Twitter-ը, Facebook-ը այսօր 

ավելի շատ են ներգրավված դատական գործերում, քանի որ դրանք այսօր մեր 

առօրյայի մի մասն են կազմում, ուստի դատական լեզվաբանները ուսումնասի-

րում են նաև այս հարթակների լեզվական առանձնահատկությունները: 

Դեռևս հին ժամանակներից իրավաբանական տեսության մեջ առկա է եղել ի-

րավունքի հաղորդակցական բնույթի նշանակության իմաստավորման միտումը: 
Լեզվական հաղորդակցման կառուցվածքում լեզուն դիտվում է արդեն ոչ թե որպես 
գործիք, այլ որպես իրավունքի կեցության հիմնական ձև, որը ներկայացվում է ինչ-
պես լեզվաբանների այնպես էլ իրավագետների գիտական աշխատություններում: 
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The Linguistic Peculiarities of Legal-Judicial Texts 

The present article deals with the study of some linguistic peculiarities of the legal-

judicial texts, as well as the role and significance of language and the ways of its 

manifestation in the legal-judicial system. The article is also aimed at raising awareness 

about judicial linguistics as a sub-system of applied linguistics examining the linguistic 

peculiarities of the criminal and civil investigation texts. The cooperation between 

lawyers and linguists in the system of justice is closer than ever in the 21st century, 

therefore linguists, and particularly translators, should expand their knowledge of the 

international law and human rights issues so as to apply proper approaches to the 

utilization of language in this specific area. 

  

Лингвистические особенности судебно-правовых текстов 

Статья посвящена изучению некоторых лингвистических особенностей 

судебно-правовых текстов, а также роли и значения языка и способов его 

проявления в судебно-правовой системе, что повысит уровень осведомленности о 

судебной лингвистике как подсистеме прикладной лингвистики, изучающей 

лингвистические особенности текстов уголовного и гражданского расследования. 

В XXI веке сотрудничество юристов и лингвистов в системе правосудия стало 

теснее, чем когда-либо, поэтому лингвистам, особенно переводчикам, необходимо 

расширить свои знания в области международного права и прав человека с целью 

применения соответствующих подходов при  использовании языка в этой 

конкретной области. 
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էլ․ հասցե՝ nairamkryan@ysu.am 
 

Նատալյա Գոնչար-Խանջյան – ԵՊՀ ար-

տասահմանյան գրականության ամբիո-

նի դոցենտ, բ.գ.թ.  

էլ․ հասցե՝ 

 natalie.goncharkhanjyan@ysu.am 
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Նարե Հակոբյան – ԵՊՀ անգլիական բա-

նասիրության ամբիոնի ասպիրանտ    

էլ․ հասցե՝ narekaytser@gmail.com 

 

Նարե Մկրտչյան – Հայ-Ռուսական (Սլա-

վոնական) համալսարանի արտասահմա-

նյան գրականության ամբիոնի ասպիրանտ 

էլ․ հասցե՝ mkrtchyan.nare@gmail.com 

 

Նարե Չոբանյան – ԵՊՀ թարգմանության 

տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի աս-

պիրանտ 

էլ․ հասցե՝ nare.chobanyan@gmail.com  

 

Ջեմմա Միլիտոնյան – ԵՊՀ Իջևանի 

մասնաճյուղի անգլերեն լեզվի և 

գականության ամբիոնի դասախոս    

էլ․ հասցե՝ jemmamilitonyan@yandex.com  

 

Ռուզաննա Առաքելյան – ԵՊՀ անգլիա-

կան բանասիրության ամբիոնի դոցենտ, 

բ.գ.թ.  

էլ․ հասցե՝ ruzanna.arakelyan@ysu.am 

 

Սիրարփի Կարապետյան – ԵՊՀ թարգ-

մանության տեսության և պրակտիկայի 

ամբիոնի դասախոս, բ.գ.թ.  

էլ․ հասցե՝ sirarpikarapetyan@ysu.am

Նարե Ջաբաղյան – ԵՊՀ թարգմանու-

թյան տեսության և պրակտիկայի ամ-

բիոնի դասախոս  

էլ․ հասցե՝ narejabaghyan@ysu.am 



 
 

210 
 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» 

գիտական հանդեսը լույս է տեսնում տարին մեկ անգամ։ Հանդեսում տպագրվելու համար 

կարող են ներկայացվել հոդվածներ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով Sylfaen 

տառատեսակով, լուսանցքները` 2 սմ, վերնագիրը՝ 14 տառաչափով (աջ կողմում, 

գլխատառերով, թավատառ), հիմնական տեքստը և ենթավերնագրերը (ձախ կողմում, 

թավատառ), հեղինակի անուն, ազգանունը (աջ կողմում, թավատառ), աշխատավայրը (աջ 

կողմում, շեղատառ)` 12 տառաչափով,  բոլոր տողերի միջև տարածությունը՝ 1.5։ 

Հոդվածին անհրաժեշտ է կցել հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն ամփոփագրեր՝ 60-80 բառի 

սահմաններում, 7-10 բանալի բառեր (հիմնական տեքստի լեզվով), հեղինակի մասին 

համառոտ տեղեկություն՝ աշխատավայր, կոչում, պաշտոն, էլ. հասցե, հեռախոսահամար 

(հայերեն)։  
• Տեքստը բաժանել հետևյալ մասերի՝ ներածություն, ենթաբաժիններ և 

եզրակացություն: 

• Այլ հեղինակների մեջբերումները` չակերտների մեջ, որպես տեքստի 

շարունակություն /եթե կարճ է/ կամ նոր տողից /եթե երկար է/: 

• Այլ հեղինակների աշխատությունների վերնագրերը` չակերտների մեջ: 

• Փաստացի օրինակները`շեղատառ, առանց չակերտների: Եթե օրինակները 

ներկայանում են մեկից ավելի նախադասություններով, առանձնացնել 

տեքստից` վերևում և ներքևում թողնելով մեկական տարածություն: Օրինակի 

մեջ ուշադրության արժանի բառերը կամ բառախմբերը ներկայացնել 

թավատառ: 

• Տեքստում աղբյուրը ներկայացնել հետևյալ ձևով` փակագծերում տալ 

հեղինակի ազգանունը և հրատարակչության տարեթիվը: Եթե մատնանշվում 

է էջը` տարեթվից հետո դնել հայկական վերջակետ, նշել էջը: Օրինակ` 

(Svartvik 2005) կամ (Bronfen 1992:330): 

• Ծանոթագրությունները` հոդվածի վերջում, գրականության ցանկից առաջ: 

• Գրականության ցանկը ներկայացնել այբբենական կարգով` խստիվ 

հետևելով ներքոնշյալ կանոններին` 

hեղինակի ազգանունը, անվանատառերը, (հրատարակման թվականը), 

աշխատանքի վերնագիրը (շեղատառերով, առանց չակերտների), 

հրատարակման վայրը, հրատարակչությունը, հայկական վերջակետ: 

 

Օրինակներ` 

1. Ջահուկյան, Գ.Բ. (2003) Շարահյուսական ուսումնասիրություններ. Երևան: Ասողիկ 

հրատարակչություն: 

2. Eisenstein, E.L. (1979) The Printing Press as an Agent of Change. Cambridge: CUP.  

3. Myer, T. (1997) The Language of Science. Available at: <http://www.sfsite.com> [Accessed June 

2012] 

4. Redbury, M. (2003) Language and Discourse. // Investigations in Linguistics. / Ed. by R.K. 

Smith. New York: Redgate Inc.   

5. Svartvik, J. (2005) A Life in Linguistics. // The European English Messenger. / Ed. by J.A. 

Stotesbury. Vol.14 (1). Portugal: Grafica de Coimbra.   

6. (1998) Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: OUP. 

 

• Հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակը ուղարկել afajournal@ysu.am էլ. հասցեին: 
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