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ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 
 Հոդվածում ուսումնասիրված է Սահմանադրության քաղաքական 

վեկտորն իր՝ որպես հասարակության մեջ համակեցություն ապահովող 
հատուկ սոցիալական և իրավական համակարգում առանձնահատուկ 
դերով պայմանավորված՝ արժեքաբանական գերակա մոտեցման 
կարևորագույն ուղղությամբ։ Ելակետ է ընդունված այն, որ Սահմա-
նադրությունը ստեղծվում է նպատակամետ պետության կողմից՝ որո-
շակի քաղաքական երկխոսության և համակեցության հասնելու, ինչ-
պես նաև` քաղաքական իշխանության իրականացման արժեքաբանա-
կան նորմերի սահմանակարգման համար ու պետք է օժտված լինի դրա 
համար անհրաժեշտ հատկություններով: Տասնամյակների ընթացքում 
քաղաքական Սահմանադրությունը հայեցակարգային նշանակություն 
է ստացել իրավական և քաղաքական շրջանակներում։  

 Կարծում ենք, որ ժողովրդավարական փոփոխությունների պայ-
մաններում չի կարելի «քաղաքական» Սահմանադրությունը հակադրել 
«իրավական» Սահմանադրությանը՝ ստեղծելով հակասություն իրա-
վական և քաղաքական սահմանադրությունների միջև։ 

 Հոդվածում քննարկվում են քաղաքական սահմանադրության 
առավել քննարկված հայեցակարգային մոտեցումները և սահմանադ-
րության՝ որպես քաղաքական փաստաթղթի ընկալման առանձնա-
հատկությունները։ 

Բանալի բառեր. սահմանադրություն, պետական իշխանություն, 
քաղաքականություն, քաղաքական փաստաթուղթ, սահմանադրա-
կան կարգավորում, իշխանություն։  

 
 Ժամանակակից պետությունների սահմանադրությունները երկր-

ների և ժողովուրդների եզակի պատմական փորձի վկայությունն են, սա 
քաղաքական-սոցիալական այլընտրանքի ընտրված օրինաչափ արդ-
յունքն է, որն ազգի զարգացման հեռանկարների որոշման իրավաբանո-
րեն ընդհանրացված միջոց է [1, c. 7]: Ավելին, սահմանադրական արժե-
բանության շուրջ բանավեճը շարունակաբար պտտվում է այն նախադր-
յալների շուրջ, որոնք այս կամ այն կերպ կենտրոնացած են ժողովրդավա-
րության գործընթացի մեջ օրենքի գերակա դերի վրա:  
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 Ժողովրդավարական անցումային գործընթացում մեծանում է Սահ-
մանադրության նշանակությունը, գերակա նշանակություն է ստանում քա-
ղաքական իշխանության օրինականացման (լեգիտիմացման) ձևերի և 
պայմանների կարգավորման գործում։ Դրա համար էլ քաղաքական դաշ-
տի միջոցով Սահմանադրությունն ապահովում է ժողովրդավարական 
ինստիտուտների, սահմանադրական ժողովրդավարության ռեժիմի հաս-
տատումը [2, c. 62]: 

 Քաղաքականությունը ենթադրում է կառավարողների և կառավար-
վողների փոխներգործություն, համագործակցություն և դիրքորոշվածութ-
յուն [3, էջ 25]: 

 Քաղաքականությունը մարդկային գործունեության հատուկ տեսակ 
է, որը ներկայացնում է մի կողմից օրինական տիրապետության ապարա-
տը, իսկ մյուս կողմից՝ հատուկ մասնագիտական գործունեություն, որը 
ներթափանցում է ողջ հասարակական կյանքում:  

 Քաղաքական փաստաթղթի գործառույթի ուսումնասիրությունը 
միանշանակ չէ։ Քաղաքականությունը հարաճուն երևույթ է։ Նրա դրսևոր-
ման ձևերը բազմազան են: Քաղաքական ինստիտուտները դիտարկվում 
են որպես այդ գործընթացի տարրեր։ Փաստաթղթերն ապահովում են 
քաղաքականության այնպիսի տարրերի կառուցվածք, ինչպիսիք են՝ քա-
ղաքական կազմակերպությունը, քաղաքական գիտակցությունը, քաղա-
քական հարաբերությունները: 

 Քաղաքական փաստաթղթերը ընդհանուր առմամբ կազմում են «հա-
տուկ» փաստաթղթավորման համակարգ, որը ձևավորվում է արտաքին 
քաղաքական հարաբերությունների (մեգաքաղաքականություն), առան-
ձին պետությունների հարաբերությունների (մակրոքաղաքականություն), 
առանձին տարածաշրջանների, տեղական կառույցների, ինստիտուտնե-
րի մակարդակով խմբային հարաբերությունների մակարդակներում և 
կազմակերպությունները (միջքաղաքականություն), պետական կառույց-
ների կողմից կարգավորվող միջանձնային կամ ներխմբային հարաբե-
րությունների մակարդակում (միկրոքաղաքականություն) [4, c. 25]: 

 Անդրադառնալով Սահմանադրությանը՝ կարող ենք նշել, որ, ըստ 
էության, այն ուղղված է իշխանության տարբեր ձևերը թույլատրելուն և 
սահմանափակելուն։ Սահմանադրությունն ապահովում է բոլոր սոցիալա-
կան շերտերի մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին և սահ-
մանում ու մեկնաբանում է այս գործընթացի իրավական հիմքերը։ Նրա 
հիմնական նպատակն է ձևավորել և սահմանափակել կառավարության 
լիազորությունները, ինչպես նաև ապահովել կառավարման համար 
անհրաժեշտ իշխանությունը՝ արդյունավետ կառավարում ապահովելու 
նպատակով [5]: 
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 Սահմանադրությունը պետական քաղաքականություն է բովանդա-
կում, որը հաճախ ներմուծվում է նախագծի մշակողների կողմից` որոշակի 
քաղաքական արժեքներ և սկզբունքներ ամրագրելու նպատակով: Սահ-
մանադրության քաղաքական հիմքը իր հիմնական հատկություններից 
մեկն է:  

 Մի կողմից, քաղաքական Սահմանադրության գաղափարը բավա-
կանին կայացած է թվում, առնվազն այնքանով, որքանով քաղաքական 
սահմանադրագետների մեծամասնությունը հավատարիմ է նմանատիպ 
պարտավորությունների, փաստարկների ու ենթադրությունների հավա-
քագրմանը։ Սակայն երկրորդ, ավելի ռեֆլեքսիվ մակարդակում մնում են 
որոշ կասկածներ, թե արդյոք քաղաքական Սահմանադրությունը հավակ-
նում է լինել իրական աշխարհի Սահմանադրության նկարագրական կամ 
նորմատիվ նկարագրությունը:  

 Ընդունված է քաղաքական Սահմանադրության գաղափարը հա-
մադրել իրավական Սահմանադրության գաղափարի հետ։ Ընդ որում՝ այն 
ասոցացվում է քաղաքական իշխանություն իրականացնող անձանց պա-
տասխանատվության ենթարկելու հետ՝ զգալի և ավելի մեծ չափով դա-
տական վերահսկողության միջոցով։ Նման հարցերը չճշտված թողնելն 
անտեսում է քաղաքական սահմանադրության ներուժը։ Քաղաքական 
սահմանադրության և իրավական սահմանադրության միջև հարաբե-
րությունները սովորաբար ներկայացվում են որպես մրցակցային հարա-
բերություններ: Այս տեսակետի համաձայն՝ սրանք մրցակցող մոդելներ 
են, որոնք հիմնականում հակասում են միմյանց, պայքարում են ոչ միայն 
առաջնահերթության, այլև՝ կարծես, բացառիկության համար [6, p. 15]: 

 Քաղաքական սահմանադրությունը նույնպես, ըստ սահմանման, 
հիմնված է խորհրդարանական ինքնիշխանության վրա. խորհրդարանը 
կարող է օրենսդրություն ընդունել ամեն ինչի մասին, և չկա ավելի բարձր 
օրենք սովորական օրենքից վեր և օրենքներ ընդունելու, փոփոխելու կամ 
չեղյալ հայտարարելու խորհրդարանի լիազորությունից դուրս: Ի հակադ-
րություն, իրավական սահմանադրությունը վերաբերում է փաստաթղթին 
կամ փաստաթղթերի հավաքածուին, որը ծառայում է որպես գերագույն 
օրենք սովորական կանոնադրական իրավունքի վերևում և, հետևաբար, 
կարող է փոփոխվել միայն հատուկ միջոցներով, և ոչ միայն օրենսդիր 
մարմնի կամքով: 

 Սահմանադրության քաղաքական բնույթն արտահայտվում է նաև 
այն սահմանման մեջ, որ Սահմանադրությունը երաշխիք է հասարակութ-
յան մեջ համակեցություն ստեղծելու և սոցիալական տարբեր շերտերի մեջ 
համագործակցություն զարգացնելու համար։ Իրականում այս մոտեցման 
սահմանումը քաղաքական գիտության մեջ պայմանավորված է Լասսալ--
Մարքս բանավեճով։  
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Քաղաքականությունը՝ որպես հասարակական երևույթ, ներառում է 
հասարակական կյանքի այլ բնագավառների հետ նրա փոխհարաբեր-
վելու գործընթացը և նրա հետագիծը: Կ. Մարքսը պնդում էր, որ հասա-
րակության քաղաքական վերնաշենքը ծագումնաբանորեն պայմանավոր-
ված է տնտեսական և դասակարգային հարաբերություններով: 

Կ. Մարքսը մարդկանց մասնակցությունը քաղաքական գործընթա-
ցին հանգեցնելով պրոլետարիատի դիկտատուրայի` ոչ միայն անտեսեց 
հասարակական այլ բնագավառների ազդեցությունը քաղաքականության 
վրա, այլև պարզեցրեց սոցիո և էթնո-մշակութային քաղաքականության 
մասին պատկերացումները [7, էջ 27]: 

 Կարլ Մարքսն առաջ է քաշում ուսմունք, որի համաձայն սահմանադ-
րական և բոլոր այլ իրավական ու պետական գաղափարներն ու կանոնա-
կարգերը ո՛չ վճռորոշ, ո՛չ էական նշանակություն ունեն, քանի որ հասա-
րակական կյանքում գլխավորը դասակարգային տնտեսական պայքարն 
է։ Քանի որ հասարակական կյանքում գլխավորը սոցիալական շերտերի, 
տնտեսական դասերի, առավելապես կապիտալիստների ու աշխատողնե-
րի պայքարն է տնտեսական բարիքների համար։ Կ. Մարքսը «Գոթայի 
ծրագրի քննադատություն» աշխատությունում, որտեղ քննադատում է  
Ֆ. Լասսալի (գերմանացի փիլիսոփա, իրավաբան, տնտեսագետ, քաղա-
քական գործիչ, գերմանական սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնադիր 1825-
1864) առաջարկած հայեցակարգերը, զարգացնում է պրոլետարիատի 
դիկտատուրայի գաղափարը, այսինքն՝ բանվոր դասակարգը պայքարի 
շնորհիվ ինքն է դառնում հասարակարգի երաշխավոր։ Մարքսը նշված 
աշխատությունում մասնավորապես նշում է. «Իրավունքն արտադրվում է 
նրանց կողմից մատակարարվող աշխատանքին համամասնորեն. հավա-
սարությունն այն է, որ չափումը կատարվում է հավասար չափով՝ աշխա-
տանքով: 

Բանվոր դասակարգն իր ազատագրման համար գործում է նախ և 
առաջ ժամանակակից ազգային պետության շրջանակներում՝ գիտակցե-
լով, որ նրա ձգտումների անհրաժեշտ արդյունքը, որոնք ընդհանուր են 
բոլոր մշակութային երկրների աշխատողներին, լինելու է ժողովուրդների 
միջազգային եղբայրությունը» [8, c. 9]: 

 Ըստ նրա՝ այս պայքարում սահմանադրությունները կարծես ինքնա-
բերաբար կառուցվում են հասարակության տնտեսական հիմքի վրա՝ ար-
տացոլելով նրանում առկա ուժերի իրական հավասարակշռությունը։ Իրերի 
նման ըմբռնման տեսանկյունից իրավաբանների և քաղաքական գործիչ-
ների բոլոր ջանքերը՝ իրենց երկրին լավագույն սահմանադրությունը տա-
լու համար, անպտուղ են. ի վերջո յուրաքանչյուր երկիր առանց այդ էլ ունի 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2022 
 

 

110 

իր միանգամայն բնական Սահմանադրությունը, այլ կերպ ասած՝ հասա-
րակական ուժերի իրական հարաբերակցությունը։  

 Ի հակադրություն սրան՝ Լասսալը պնդում է, որ հասարակական 
ուժերի փաստացի հարաբերությունները գրվում են թղթի վրա, գրավոր 
արտահայտվում և դադարում են լինել միայն փաստացի հարաբերություն-
ներ, այլ դառնում են օրենք կամ իրավական ինստիտուտներ, որոնց 
նկատմամբ անհնազանդությունը պատժվում է [9, c. 6]: 

 «Սահմանադրական հարցերն առաջին հերթին ոչ թե իրավունքի, այլ 
իշխանության խնդիր են,- դիտարկել է Ֆ.Լասսալը,- նշում, որ երկրի իրա-
կան սահմանադրությունը գոյություն ունի միայն երկրում առկա իշխա-
նության փաստացի վիճակում. Հետևաբար, քաղաքական սահմանադ-
րություններն արժեքավոր և մնայուն են միայն այն դեպքում, երբ ճշգրիտ 
արտահայտում են այն ուժային վիճակները, որոնք գործնականում առկա 
են հասարակության մեջ։ 

 Լասսալը պնդում է, որ երկրի իրական սահմանադրությունը երկրում 
առկա ուժերի փաստացի հարաբերակցությունն է: Գրված սահմանադ-
րությունը միայն այն դեպքում է դիմացկուն և իմաստ ունի, երբ հասարա-
կական ուժերի իրական հարաբերակցության ճշգրիտ արտահայտումն է»: 
Այս դեպքում ուժերի հարաբերակցություն ասելով Ֆ. Լասսալը ի նկատի 
ունի ոչ թե դասակարգերի հարաբերակցությունը, այլ տարատեսակ 
խմբերի՝ սկսած տարբեր դասերից մինչև հասարակության կարծիք: Բեր-
ված օրինակներից հետևում է, որ Սահմանադրությունը կարող է փոփոխ-
վել երկու դեպքում. նախ, երբ քաղաքական իշխանությունը մի դասակար-
գից մյուսին է փոխանցվում, այսինքն՝ պետության էության փոփոխության 
(պետության նոր տիպի առաջացում), երկրորդ երբ պետության և հասա-
րակության մեջ փոխվում է դասակարգային ուժերի հարաբերակցությունը 
[10, c. 24]: Հենց այդ պատճառով էլ նա կոչ էր անում ոչ թե հորինված 
գրված Սահմանադրություն ստեղծել, այլ զբաղվել Սահմանադրության 
իրական կառուցմամբ, այսինքն՝ փոխել երկրում առկա հասարակական 
ուժերի հարաբերակցությունը։ Ասել է թե՝ իրավական Սահմանադրությունը 
փոխելու համար նախ պետք է փոխել փաստացի Սահմանադրությունը։ 

 Սահմանադրության քաղաքական բնույթի իրական էությունը բնու-
թագրելիս առավել ողջամիտ է թվում Ֆ.Լասսալի դիրքորոշումը, որով-
հետև հասարակական ուժերի իրական հարաբերակության ճշգրիտ ար-
տահայտումը Սահմանադրության բուն էության հատկանիշն է։  

 Իսկ արդեն Ջ.Գրիֆիտի, Ադամ Թոմկինսի և Ռիչարդ Բելամիի կող-
մից շարադրանքում ուսումնասիրվում են, թե ինչու քաղաքական Սահմա-
նադրության նորմատիվությունը կարող է լինել հստակ որոշված, և ինչ 
հիմնավոր պատճառներ պետք է փնտրել քաղաքական սահմանադրութ-
յան բուն գաղափարի մեջ: Քաղաքական սահմանադրությունն այստեղ 
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ընկալվում է որպես «մոդել», որն ապահովում է բացատրական շրջանակ, 
որի շուրջ կարող ենք իմաստավորել մեր սահմանադրական ինքնաըմբռ-
նումները:  

 «Քաղաքական Սահմանադրություն» հայեցակարգի ի հայտ գալը որ-
պես առանձին տերմին մեր սահմանադրական բառապաշարում նպաս-
տել է Ջոն Գրիֆիտի «Քաղաքական սահմանադրություն» հանրահայտ 
դասախոսությունը (1978)։ Սահմանադրությունը «ոչ ավել, ոչ պակաս, քան 
այն, ինչ տեղի է ունենում».-այսպես է գրել պրոֆեսոր Ջոն Գրիֆիտը։ Նա 
ցույց տվեց սահմանադրության և առօրյա քաղաքական գործունեության 
հարաբերությունները. նա կարծում է, որ սահմանադրությունը քաղաքա-
կան գործունեության արտահայտություն է և ենթակա է փոփոխվող քա-
ղաքական հանգամանքների։ 

 Գրիֆիտի ներդրումն էր առաջարկել այն, ինչ 1978-ին Բրիտանիայի 
սահմանադրական պայմանավորվածությունների նոր պատմություն էր, 
այն իր էությամբ ենթադրում էր, թե ինչ էր նա համարում սահմանադրութ-
յան հստակ քաղաքական բնույթը։ 

 Նա պնդում էր, որ բրիտանական չգրված «քաղաքական սահմա-
նադրության» մեջ ամեն ինչ սահմանադրական է։ Սահմանադրությունը 
«ապրում է՝ օր օրի փոխվելով։ Այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում, սահմա-
նադրական է։ Իսկ եթե ոչինչ չլիներ, դա նույնպես սահմանադրական կլի-
ներ» [11, c. 280]: Ըստ նրա՝ քաղաքականությունն է, որ պետք է որոշի, թե 
ինչն է սահմանադրական և քաղաքականությունն է, որ պետք է որոշի, թե 
ինչ է նշանակում «սահմանադրական». և քաղաքականությունն է, որ 
պետք է պարտադրի այդ արժեքները: Գրիֆիտը նշում է, որ օրենքը քա-
ղաքականություն է, որն իրականացվում է այլ միջոցներով։ 

 Նա մերժեց օրենքի գաղափարը՝ որպես ի սկզբանե բարոյական 
հասկացություն, և, հետևաբար, մարդու համընդհանուր իրավունքների 
հասկացությունը՝ իր փիլիսոփայական առարկությունը բրիտանական 
սահմանադրության բարեփոխմանը, փոխարենը բնութագրելով դրանք 
որպես «քաղաքական պահանջներ» [12]: 

 Օրենքները, պնդում է Գրիֆիտը, «ուղղակի ուժային հարաբերութ-
յունների մասին հայտարարություններ են և ոչ ավելին»: Արդյունքում, 
Գրիֆիտը պնդում էր, որ «քաղաքական պահանջների» ընդունումը կամ 
մերժումն ավելի լավ է թողնել քաղաքական գործիչներին, քան դատավոր-
ներին, քանի որ քաղաքական գործիչները «շատ ավելի խոցելի են» քան 
դատավորները և կարող են պաշտոնանկ արվել կամ առնվազն տուժել 
իրենց համբավից։ Դրանով Գրիֆիտն իր կասկածներն արտահայտեց ավ-
տորիտարիզմը սահմանափակող դատական ճանապարհով կիրառվող 
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սահմանադրությունների և իրավունքների օրինագծերի արդյունավե-
տության վերաբերյալ՝ պնդելով, որ «մեր կառավարիչների պատասխա-
նատվությունը պետք է լինի իրական և ոչ թե ֆիկտիվ»։ Այսպիսով, իրա-
վունքների օրինագծերը չեն լուծում քաղաքական պահանջները, այլ 
դրանք վերածում են վեճի: Գրիֆիտի կարծիքով, քաղաքական որոշումնե-
րը պետք է կայացնեն քաղաքական գործիչները [14, p. 16]: 

 Ըստ էության՝ Գրիֆիտը հերքել է քաղաքական Սահմանադրության 
նորմատիվային բովանդակությունը, միևնույն ժամանակ, սակայն, դժվար 
է խուսափել այն եզրակացությունից, որ Գրիֆիտի համար քաղաքական 
Սահմանադրությունը «լավ» Սահմանադրության օրինակ է, որը պետք է 
նորմատիվային կշռիռ հաղորդվի։ Ինչպես նշում է Քերոլ Հարլոուն, Գրի-
ֆիտի քաղաքական Սահմանադրությունը «ուղենիշ է ծառայում նրանց 
համար, ովքեր ներկայացուցչական և խորհրդարանական կառավարումը 
համարում են կարևոր սահմանադրական ցանկություններ» [15, p. 190]: 

 Քաղաքական սահմանադրությունը դարձավ նոր ակադեմիական 
բանավեճի առարկա, որի գիտական ուսումնասիրության հետաքրքրութ-
յունը պահպանվեց հատկապես Ադամ Թոմկինսի և Ռիչարդ Բելլամիի աշ-
խատանքներում [16, p. 101]:  

 Քաղաքական սահմանադրության մասին Ադամ Թոմկինսի ակնար-
կը հստակորեն կրկնում է Գրիֆիտի այն համոզմունքը, որ խորհրդարանը 
նախընտրելի համաժողովն է քաղաքական պահանջների վիճարկման 
համար՝ հաշվի առնելով այն, որ քաղաքական գործիչներն ավելի հաշվե-
տու են, քան դատավորներն իրենց գործողությունների համար: Նա 
պնդում է, որ սահմանադրությունը եզակի է և ուշագրավ, քանի որ «այն 
օգտագործում է քաղաքականությունը որպես միջոց, որի միջոցով կարող 
է իրականացվել սահմանադրության նպատակը (այսինքն՝ ստուգել իշխա-
նությունը): 

 Արևմտյան հասարակության սահմանադրությունների մեծ մասը, 
պնդում է Թոմկինսը, «հիմնված չեն իդեալի վրա՝ կառավարությունը պա-
տասխանատու դարձնելու այնպիսի քաղաքական ինստիտուտի, ինչպի-
սին է խորհրդարանը», այլ փոխարենը հիմնված է դատավորների վրա՝ 
«կառավարության վերահսկողության ապահովման գործում գլխավոր 
դերն ապահովելու համար» [17, p. 3]: 

 Հետևաբար, Թոմկինսի համար «քաղաքական սահմանադրությունն 
այն է, որտեղ նրանք, ովքեր քաղաքական իշխանություն են իրականաց-
նում (ասենք՝ կառավարությունը) ենթարկվում են սահմանադրական պա-
տասխանատվության քաղաքական միջոցների և քաղաքական ինստի-
տուտների (օրինակ՝ խորհրդարանի) միջոցով»: Հետևաբար, Թոմկինսի 
քաղաքական սահմանադրությունը, ըստ երևույթին, կիսում է Գրիֆիտի 
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նախապատվությունը քաղաքական գործիչների նկատմամբ՝ դատավորնե-
րի փոխարեն՝ հաշվետվողականության հիման վրա։ 

 Ի տարբերություն Թոմկինսի, որի համար խորհրդարանի առջև նա-
խարարների պատասխանատվությունը քաղաքական Սահմանադրութ-
յան առանցքն է, օրենսդիր մարմնի օրինաստեղծ գործառույթը թել է, որն 
անցնում է Բելամիի կողմից քաղաքական Սահմանադրությունը որպես 
ժողովրդավարական սահմանադրություն սահմանելով: Դա ընդգծում է ոչ 
միայն գերակշռող սահմանադրական կառուցակարգերի քաղաքակա-
նությունը՝ Սահմանադրությունը՝ որպես քաղաքականության պայմաննե-
րում գործող ողջամիտ տարաձայնությունների վիճարկվող արդյունք, որ-
տեղ սահմանադրական փոփոխություններն իրականացվում են մեծ մա-
սամբ գերակշռող քաղաքական մեծամասնության միջոցով։ Բելամիի հա-
մար ժողովրդավարական գործընթացը Սահմանադրություն է [18]: Այդ 
իսկ պատճառով Սահմանադրությունը երբեք չի խուսափում ժողովրդա-
վարությունից, քանի որ այն երբեք կասկածի կամ փոփոխության չի են-
թարկվում սովորական քաղաքական (և մեծ մասամբ, օրենսդրական) 
գործընթացների շրջանակներում գործող հիմնական քաղաքական ինս-
տիտուտների կողմից։  

 Բելամիի քաղաքական սահմանադրության հայեցակարգը նույնպես 
կառուցված է ի հակակշիռ այն բանի, ինչ նա համարում է իրավական 
Սահմանադրության տարբերակիչ առանձնահատկությունը. մարդու իրա-
վունքների իրավական ամրապնդումը «բարձրագույն օրենքի» Սահմա-
նադրության շրջանակներում, որը ենթակա է դատական քննության: 
Սահմանադրագետները իրավունքները պաշտպանում են այս կերպ, 
պնդում է նա, քանի որ դրանք ընկալվում են «կենտրոնական ժողովրդա-
վարական հասարակության մեջ»:  

 Բելամին պնդում է, որ ժողովրդավարական գործընթացը սահմա-
նադրությունն է։ 

 Այսպիսով նկատելի է, որ Թոմկինսը քաղաքական սահմանադրութ-
յունը սահմանում է որպես նախարարական պատասխանատվություն և 
դրանք դիտում է հիմնականում որպես գործադիր իշխանության դիտորդ-
ներ այլ ոչ թե օրենսդիրներ, մինչդեռ Բելամին քաղաքական սահմանադ-
րությունը սահմանում է որպես խորհրդարանական ինքնիշխանություն և 
բանավեճի գործընթաց, որի միջոցով խորհրդարանը օրենք է ընդունում: 
Կարծում ենք՝ Բելամիի սահմանումը երկուսից ավելի ճշգրիտ է ամենա-
հիմնական և ընդհանուր իմաստով, քանի որ այն ընդգծում է հարցի էութ-
յունը. այն է՝ որևէ ծածկագրված բարձրագույն օրենքի բացակայությունը 
նշանակում է, որ խորհրդարանը կարող է օրենքներ ընդունել ամեն ինչի 
վերաբերյալ, և որ բոլոր հարցերը մնում են քաղաքական։  
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 Բելամին այդ տեսանկյունից ընդհանուր առմամբ «քաղաքական 
սահմանադրության» ավելի ընդգրկուն սահմանում է տվել։ 

 Սահմանադրության քաղաքական գործառույթի իրականացումը են-
թադրում է նաև պետության վարչական մեքենայի արդյունավետ գործա-
ռում և այս տեսանկյունից քաղաքական արդիականացման ճանապար-
հով գնացող մեր պետության համար սահմանադրության քաղաքական 
ֆունկցիան ենթադրում է նաև ժողովրդավարական կառավարման որա-
կական զարգացում։ 

 Քաղաքական արդիականացումը, որպես քաղաքականության որա-
կական փոփոխություն արտահայտող երևույթ, կոչված է կանխատեսելու 
հասարակության ապագային ուղղված անելիքները։ 

 ՀՀ-ում քաղաքական արդիականացումն ունի իր առանձնահատ-
կությունները՝ պայմանավորված երկրում գծային ազատականացման, 
արագացված սահմանադրական փոփոխությունների և նոր արժեքային 
համակարգի հանրային ընկալմամբ։ Եվ իրականում ժողովրդավարակա-
նացման այն խնդիրները, որոնք հանգել են քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամի, հիմնականում պայմանավորված է նաև Սահմանադրության 
արագ փոփոխությամբ [19, էջ 10]: Չնայած որ Սահամանդրության՝ որպես 
քաղաքական փաստաթղթի գործառույթի մեջ մտնում է պետություն-հա-
սարակություն հարաբերություների հարաճուն զարգացման և այդ հարա-
բերությունների դիմադրողականությանն ուղղված իրավական նորմերի 
ամրագրումը, օրինակ ՀՀ Սահմանադրության 1995 թ, 2005 թ, և 2015 թ 
սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում առաջին հոդվածը, 
որն ամրագրում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան, ժողովր-
դավարական, սոցիալական, իրավական պետության բնույթն անփոփոխ 
է, որն իրականում իրատեսական չի կարող լինել թե՛ քաղաքական և թե՛ 
իրավական գիտության տեսանկյունից հակասում է քաղաքական իրավա-
հարաբերությունների դինամիկության գաղափարին։  

 Այսպիսով՝ քննարկելով քաղաքական Սահմանադրության դեռևս 
երիտասարդ հայեցակարգի կողմնակիցների դիտարկումները կարող ենք 
նշել, որ Սահմանադրությունը, որպես քաղաքական փաստաթուղթ, ար-
տացոլում է՝ իր մշակման և ընդունման պահին, քաղաքական ուժերի որո-
շակի հարաբերակցություն: Սահմանադրությունը հասարակության պե-
տաիրավական մոդելն է: Սա հատուկ քաղաքական և իրավական նշանա-
կության փաստաթուղթ է: Ցանկացած պետության հիմնական օրենքը պե-
տական քաղաքականության գործիք է: Այն ամրապնդում է քաղաքական 
ռեժիմի հիմքերը, հասարակության քաղաքական համակարգի կազմա-
կերպման և գործունեության սկզբունքները: Գրիֆիտի արտահայտած 
դիրքորոշումը հանգում էր այն եզրահանգման, որ Սահմանադրությունն 
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անպայմանորեն պետք է քաղաքական բանավեճի առարկա լինի սովորա-
կան քաղաքական գործընթացի և դրա փոփոխության հնարավորության 
շրջանակներում: 

 Թոմկինսն ընդգծեց քաղաքական սահմանադրության բնութագրիչ-
ներից այն, որ իշխանություն իրականացնողները ենթարկվում են սահմա-
նադրական պատասխանատվության քաղաքական միջոցների և քաղա-
քական ինստիտուտների միջոցով։ Իսկ Բելամին ընդգծեց, որ քաղաքա-
կանությունից դուրս ընդունված ցանկացած բան սահմանափակումներ է 
դնում քաղաքական համակարգի վրա, հետևաբար Սահմանադրությունն 
ապահովվում է ժողովրդավարական քաղաքականության ամենօրյա գոր-
ծունեությամբ, և այդ առումով այն միշտ ենթակա է փոփոխությունների 
քաղաքական գործունեության արդյունքում։  

 Հետևաբար Սահմանադրությունը ոչ միայն իրավական, այլ նաև քա-
ղաքական փաստաթուղթ է, որն արտահայտում է տարբեր ուժերի միջև՝ 
քաղաքական պայքարի գործընթացում ձեռք բերված քաղաքական կոմպ-
րոմիսները, և ցանկացած Սահմանադրություն առավելագույն չափով ար-
տացոլում է այն քաղաքական ուժերի շահերը, որոնք որոշիչ ազդեցություն 
ունեն հասարակության մեջ: 
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О ПРОБЛЕМЕ КОНСТИТУЦИИ, КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА 
МАРИАМ МАРГАРЯН, НАРЕК ОГАНЕСЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 

 В статье рассматривается политический вектор Конституции как 
особая социальная роль, обеспечивающая сосуществование в обществе, 
и особая роль в правовой системе, обусловленная важнейшим направ-
лением ценностно-ориентированного подхода. Исходным является тот 
факт, что Конституция целенаправленно создается государством для 
достижения определенного политического диалога и сосуществования, 
а также определения ценностных норм осуществления политической 
власти и должна быть наделена необходимыми свойствами. В течении 
десяток лет политическая конституция приобрела концептуальное 
значение в правовых и политических рамках.  

 Придерживаемся мнения, что в условиях демократических преоб-
разований «политическую» Конституцию нельзя противопоставлять 
«правовой» Конституции, создавая противоречия между правовой и 
политической конституциями. 

 В данной статье рассматриваются наиболее обсуждаемые концеп-
туальные подходы к политической конституции и особенности понима-
ния конституции как политического документа.  

Ключевые слова: конституция, государственная власть, политика, 
политический документ, конституционное регулирование, власть. 

 
ON THE ISSUE OF THE CONSTITUTION AS A POLITICAL DOCUMENT 

MARIAM MARGARYAN, NAREK HOVHANNISYAN 
Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

The article considers the political vector of the constitution as a distinct 
social approach ensuring social coexistence and establishing a distinct role in 
the legal system which is based on the prevailing approach of value system. 
As a starting point, it is accepted that the constitution was purposefully created 
by the state to achieve a certain level of political dialogue and coexistence, as 
well as to regulate the value norms of the implementation of political power 
and as such it needs to have  appropriate features. However, the political 
constitution has gained conceptual significance in legal and political circles 
over the years. 

We think that, in the face of democratic changes, it is impossible to oppose 
the "political" constitution to the "legal" constitution, resulting in a contradiction 
between the legal and political constitutions. 

This article discusses the most debatable and controversial conceptual 
approaches to the political constitution, as well as the peculiarities of the 
constitution's perception as a political document. 

Keywords: constitution, state power, politics, political document, 
constitutional regulation, power. 
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