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Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական 
կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդում 

 
 

Գիտական ղեկավար՝ իրավաբանական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր  
Գ. Գ. Հարությունյան 

 
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ 

 
իրավաբանական գիտությունների 
դոկտոր, դոցենտ 
Հ.Վ. Թովմասյան 
 
իրավաբանական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ  
Ա. Ս. Հայրապետյան 
 
 

Առաջատար 
կազմակերպություն՝ 

Երևանի պետական համալսարան 
 
 

     
 

Ատենախոսության պաշտպանությունը կայանալու է 2018 թվականի օգոստոսի 9-
ին, ժամը 11:30-ին ՀՀ ԲՈՀ-ի` ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայում գործող 
Իրավագիտության 041 մասնագիտական խորհրդի նիստում (0028, ք. Երևան, Կիևյան 
8):  

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ Պետական կառավարման 
ակադեմիայի գրադարանում:  

Սեղմագիրն առաքվել է 2018 թվականի հուլիսի 6-ին: 
 
 
 
 

Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար  
իրավաբանական գիտությունների  
թեկնածու, դոցենտ                         Հ․ Ա․ Ստեփանյան 
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ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Առաջաբան 
Հետազոտության թեմայի արդիականությունը: Ներկայացվող հետազոտության 

արդիականությունը պայմանավորված է Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտի ձևավորման, ներդրման և զարգացման տեսական և պրակտիկ հարցերի 
կարևորությամբ: 

Տարիներ շարունակ աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումները տանում են 
իրավունքի գերակայության հաստատման գործուն քայլերի առաջադրմանը։ 
Իրավունքի կարևորումը և սահմանադրականության հաստատման 
անհրաժեշտությունը հանգեցրել են իրավական մշտադիտարկման ինստիտուտի 
արմատավորման անհրաժեշտությանը՝ ներառելով հանրային կառավարման ողջ 
համակարգը: Իրավագիտության մակարդակում հաջողվել է տեսամեթոդաբանական 
համապատասխան արդյունքներ գրանցել սահմանադրական մշտադիտարկման 
հայեցակարգային մոտեցումների առաջադրման ուղղությամբ: Միևնույն ժամանակ, 
տվյալ մոտեցումները իրավաբանական գիտության մեջ առաջադրում են զարգացման 
նոր ուղղություններ, որոնք կոչված են գործնական նախադրյալներ ստեղծել իրավական 
մշտադիտարկման կայացման, կազմակերպման ու զարգացման համար:  

Արձանագրված արդյունքները առաջ են քաշում նոր համակարգի ձևավորման 
անհրաժեշտություն, որն ապահովված կլինի բավարար հայեցակարգային-
մեթոդաբանական հիմքերով:  

Ներկայում Սահմանադրական մշտադիտարկման առանձնացված 
սահմանադրական ինստիտուտ գոյություն չունի: Հայաստանի Հանրապետությունում 
Սահմանադրության գերակայության ապահովման և սահմանադրական 
արդարադատության իրավասու մարմին է հանդիսանում Սահմանադրական 
դատարանը, որը բազմաթիվ որոշումներով անդրադարձել է սահմանադրականության 
բացին: Սահմանադրականության ապահովման տեսանկյունից աներկբա է 
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված՝ Նախագահի՝ 
Սահմանադրության պահպանմանը հետևելու գործառույթի հիմնարարությունը: Թեև 
սահմանադրականության ապահովման նպատակով այսօր էլ գործում են 
սահմանադրական որոշակի ինստիտուտներ, սակայն իրականությունը, ցավոք, երբեմն 
շեղվում է ներդրված սահմանադրական սկզբունքներից, ուստի խնդիր է առաջանում 
մտածելու նոր լուծումների մասին: Այդպիսի լուծումների, թերևս, կարելի է հանդիպել ոչ 
թե իրավական ու իրավակիրառ մակարդակում, այլ գիտական դոկտրինալ 
մոտեցումների մակարդակում:      
 Այդուհանդերձ, սահմանադրականության դեֆիցիտի բացահայտման և 
հաղթահարման գործուն համակարգ, որի գործադրմամբ հնարավոր կլինի 
իրականացնել սահմանադրական ախտորոշում, գնահատել Սահմանադրության 
արդյունավետությունը և սահմանադրականության իրական մակարդակը, որը զինված 
կլինի համարժեք մեթոդաբանությամբ և չափորոշիչներով, դեռևս առկա չէ: 
Սահմանադրական մշտադիտարկման գործուն միջոցները, որպիսիք են 
սահմանադրական ախտորոշումը, Սահմանադրության արդյունավետության և 
սահմանադրականության մակարդակի գնահատումը, բավարար ուսումնասիրված չեն: 
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Առկա են որոշ ուսումնասիրություններ, սակայն դրանցից և ոչ մեկը համակարգային 
առումով չի անդրադառնում սույն ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող խնդրին: 

Սույն հետազոտության համար կարևոր խնդիր է ցույց տալ, թե որքանով է 
Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտը իր գործիքակազմով պատրաստ 
բացահայտել և վերականգնել սահմանադրականության դեֆիցիտը: Առկա է նաև 
սուբյեկտային կազմի որոշման խնդիր:   

Ելնելով վերոգրյալից՝ ստորև ներկայացվում են այն հիմնական հանգամանքները, 
որպիսիք բնորոշում են ուսումնասիրության հրատապությունը. 

• Սահմանադրական մշտադիտարկման հիմքերի ամրագրման պոզիտիվ 
կարգավորման կարևորություն, որպես պետական մարմինների գործառույթ, 

• գիտական մակարդակում գիտավերլուծական նորարարություն, պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիական հասարակության 
շրջանակներում համակարգային մշտադիտարկման բացակայություն, ինչպես նաև՝ 
առկա ուսումնասիրությունների դեռևս ոչ ամբողջական բնույթ, 

• համապետական մակարդակով գործուն մեխանիզմի մշակման, ներդրման և 
զարգացման անհրաժեշտություն, 

• պետության և հասարակության միջև հետադարձ կապի մշակման անհրաժեշ-
տություն, որտեղ պետությունը հասարակությունից բխող յուրաքանչյուր ազդակի 
վերաբերյալ կտա համարժեք խնդրի լուծում, 

• օրենսդիր և գործադիր մարմինների գործունեության որակի բարձրացում, 
• Սահմանադրությունն «ապրող իրողություն» դարձնելու անհրաժեշտություն, երբ 

սահմանադրական նորմերը կարտացոլեն իրականությունը, իսկ իրականությունը 
կապահովի սահմանադրական նորմի իրացվելիությունը: 

Սահմանադրական իրավունքի տեսության մեջ թեպետ սահմանադրականության 
խնդիրը մշտապես եղել է ուշադրության կենտրոնում, այդուհանդերձ, 
Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտը համակարգային մշակման 
առաջին քայլերն է կատարում: Փորձեր են արված իրավական մշտադիտարկման 
համակարգ ներդնել պետության և իրավունքի տեսության մեջ, որը նույնպես առայժմ 
բավարար չափով ուսումնասիրված չէ:  

 Ատենախոսության հետազոտության օբյեկտը կազմում են 
սահմանադրականության դեֆիցիտի հետևանքով Սահմանադրական 
մշտադիտարկման ինստիտուտի կայացմանն ու զարգացմանն առնչվող 
հարաբերությունները, ինչպես նաև՝ սահմանադրական այն կառուցակարգերը, որոնք 
վերաբերում են Սահմանադրության պահպանման արժեբանությանը: 

Հետազոտության առարկան հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետությունում 
սահմանադրական կարգավորումների արդյունքում Սահմանադրության 
գերակայության ապահովման հետ կապված միջոցների, գործիքների, սկզբունքների, 
մեթոդների, մոտեցումների, առաջարկությունների մշակումը, ինչպես նաև՝ 
Սահմանադրության և իրականության միջև առկա անջրպետը, ձևախեղումների 
բացառումը երաշխավորելու ուղղությամբ գործուն լուծումների առաջադրումը: 

Հետազոտության նպատակը և խնդիրները: Սույն հետազոտության նպատակն է 
բացահայտել ժամանակակից կյանքին համընթաց տեսական և գործուն այնպիսի 
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մեխանիզմներ, որոնք ի զորու կլինեն ներդաշնակեցնել իրական հանրային կյանքը 
սահմանադրական լուծումների հետ: 

Հետազոտության նպատակին հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ 
խնդիրները. 

- վերլուծել իրավագիտական գրականության մեջ մշտադիտարկման ոլորտում 
արտահայտած տեսական և կիրառական մոտեցումները և դրանք հետևողականորեն 
ներդնել Սահմանադրական մշտադիտարկման հայեցակարգի հասկացութային ապա-
րատի համակարգում, 

- որոշել Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտի դերը 
սահմանադրական իրավունքի գիտության մեջ, 

- ներկայացնել Սահմանադրական մշտադիտարկման իրականացման 
հայեցակարգային հիմքերը, մեթոդները և գործիքակազմը, 

- համակարգված տեսքով ներկայացնել Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտի սկզբունքները և հատկանիշները, ուսումնասիրել վերջիններիս 
բովանդակային նշանակությունն ու առանձնահատկությունները, 

- բացահայտել Սահմանադրական մշտադիտարկման իրացման 
կառուցակարգերը, օրենսդրական հիմնախնդիրներն ու առաջարկել դրանց լուծումներ, 

- անցկացնել համալիր հետազոտություն Սահմանադրական մշտադիտարկման 
բովանդակային սահմանների և դրանց իրագործման հիմնախնդիրների առնչությամբ, 

- առաջադրել Սահմանադրական մշտադիտարկման իրականացման գործնական 
մոտեցումներ և որոշել սուբյեկտային կազմը: 

Ատենախոսության թեմայի ուսումնասիրության վիճակը: Հայրենական 
իրավագիտությունում ուսումնասիրվող թեմայի հիմնահարցերը հիմնականում 
առաջադրված են տեսամեթոդաբանական մակարդակում՝ հիմնականում պրոֆեսոր 
Հարությունյանի աշխատություններում: Չնայած այն հանգամանքին, որ հայրենական և 
արտասահմանյան իրավագետները որոշակիորեն ուսումնասիրել են իրավական 
մշտադիտարկման հիմնահարցը նաև գործնական իրացման տեսանկյունից, 
այդուհանդերձ Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտի ներդրման հարցում 
միասնական մոտեցում առայժմ չի ձևավորվել: Այդ առումով այս ուսումնասիրությունը 
առաջին փորձերից մեկն է, որը կոչված է մասամբ լրացնելու առկա բացը: Հարկ է նշել 
նաև, որ Սահմանադրության արդյունավետության գնահատման մեխանիզմը 
ընդհանրապես չի քննարկվել մասնագիտական գրականության շրջանակներում: 

Հետազոտության մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը: Հետազոտության 
մեթոդաբանական հիմքը կազմում են համընդհանուր դիալեկտիկական մեթոդը և դրա 
հիմքում ձևավորված անհատական գիտական մեթոդները (համակարգային 
վերլուծություն, սինթեզավորում, ինդուկցիա, դեդուկցիա, համեմատական-իրավական, 
ֆորմալ-իրավագիտական և այլն), որոնք թույլ են տալիս ուսումնասիրել շրջապատող 
իրականությունը փոխկապակցվածության շղթայում:  

Վերը նշված մեթոդների կիրառումը չի բացառում առանձին դեպքերում փաստերի 
ուղղակի շարադրում, որպես հետազոտվող հիմնախնդրի ապացուցողական 
նշանակություն ունեցող փաստարկ, որով արտահայտվում է հետազոտվող 
հիմնախնդրի առանձնահատկությունը: 
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Տեսական հիմքը կազմում են Սահմանադրության մեկնաբանությունները, գիտական 
մենագրություններն ու հոդվածները, համացանցում առկա էլեկտրոնային 
շտեմարանները, բառարանները: Գիտական հետազոտության տեսական հիմք են 
ծառայել և հատկապես նշանավորվել են ինչպես հայ, այնպես էլ օտարերկրյա 
ճանաչված իրավագետների եզրահանգումներն ու նկատառումները, որոնք 
հանգամանորեն ուսումնասիրվել և հաշվի են առնվել սույն աշխատանքում: Նրանց 
շարքում կարելի է առանձնացնել Գ.Գ.Հարությունյանի, Ա.Գ.Վաղարշյանի, 
Հ.Լ.Սարգսյանի, Ռ.Ա.Գևորգյանի, Վ.Վ.Պողոսյանի, Ս.Ա.Ավակյանի, Ն.Ս.Բոնդարի, 
Ն.Ա.Բոգդանովայի, Ն.Վ.Վիտրուկի, Վ.Ի.Չիրկինի, Վ.Վ.Նևինսկու, Ս.Մ.Միրոնովի, 
Յու.Ա.Տիխոմիրովի, Ա.Բ.Ստրաշունի, Բ.Ս.Էբզևի, Ի.Ա. Ստարոդուբցևայի, 
Օ.Վ.Սմիրնովի, Ա.Ա.Նևեսոլովի, Օ.Ե.Կուտաֆինի, Ե.Ա.Լուկաշևայի, Ա.Դ.Գրադովսկու, 
Լ.Ֆուլլերի, Կ.Շմիթի և այլոց գիտական աշխատությունները:  

Ատենախոսության համար նորմատիվաիրավական հիմք են հանդիսացել 
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը (2005 և 2015 թվականների 
փոփոխություններով), Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 
որոշումները, արտասահմանյան երկրների սահմանադրությունները, ինչպես նաև՝ 
աշխատանքի հիմնական դրույթներին վերաբերող միջազգային իրավական 
հուշարձանները:  

Հետազոտության տեսական և գործնական նշանակությունը: Սույն աշխատանքը 
հանդիսանում է սահմանադրականության հաստատման ուղղությամբ 
Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտի ներդրման նպատակով գիտական 
թեզի մակարդակով իրականացված եզակի հետազոտություններից մեկը` ինչպես 
Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս: Հետազոտության արդյունքներն 
արտահայտվում են տեսական և գործնական կարևորությամբ և կարող են 
օգտագործվել իրավաստեղծ գործունեություն և գիտական հետազոտություններ 
իրականացնելիս, իրավակիրառ պրակտիկայում, բուհերում կրթական ծրագրի 
շրջանակներում, ինչպես նաև՝ առանձին որակավորման բարձրացմանն ուղղված կամ 
մասնագիտական վերապատրաստումների կրթական ծրագրերում: 

Հետազոտության գիտական նորույթը: Ատենախոսության շրջանակներում 
առաջին անգամ համալիր ուսումնասիրվել է Սահմանադրության պաշտպանության 
հիմնախնդիրը՝ սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտի գործնական 
դերակատարության տեսանկյունից։ Բացահայտվել է «Սահմանադրության 
պաշտպանություն» հասկացության բովանդակությունը և տրվել է վերջինիս 
սահմանումը։ Բացահայտվել է «Սահմանադրական մշտադիտարկում» հասկացության 
բովանդակությունը, ներկայացվել են Սահմանադրական մշտադիտարկման 
նպատակները, խնդիրները և հիմնական հատկանիշները, սկզբունքները, ցույց է տրվել 
սուբյեկտային կազմը, ինչպես նաև՝ ներկայացվել է սուբյեկտային կազմի 
դասակարգումը։ Ատենախոսությունում համակողմանի ներկայացվել են 
Սահմանադրական մշտադիտարկման տարրերը և տրվել են վերջիններիս ընդհանուր 
բնորոշումները։ Ներկայացվել է սահմանադրականության ձևախեղումները 
բացահայտող, ինչպես նաև՝ Սահմանադրության գործողության և արդյունավետության 
անկման հանգամանքները պարզող և համապատասխան միջոցներ, քայլեր մշակող 
գործուն մեխանիզմ։ Հիմնավորվել է, որ Սահմանադրության հավասարակշռության 
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վերականգնման հնարավորությունը բացառապես Սահմանադրական դատարանին 
ընձեռելը բավարար չէ։ Ատենախոսությունում մշակվել է «Սահմանադրության 
արդյունավետության գնահատման» մեխանիզմի ընդհանուր բնորոշումը, ինչպես նաև՝ 
հետազոտվել է սահմանադրական իրավագիտակցության կարևորությունը և դրա 
ազդեցությունը սահմանադրական մշակույթի ձևավորման հարցում։ Արդյունքում 
կատարվել են ոչ միայն տեսական եզրահանգումներ, այլև ներկայացվել են 
Սահմանադրության պահպանման և սահմանադրականության երաշխավորման 
սահմանադրական կառուցակարգերի կատարելագործման գործուն առաջարկներ:  

Պաշտպանության ներկայացվող հիմնադրույթները: Ելնելով ատենախոսության 
նպատակներից և դրանցից բխող խնդիրներից՝ պաշտպանության են ներկայացվում 
հետևյալ հիմնական դրույթները.  

1. Սահմանադրության պաշտպանությունը Սահմանադրության գերակայության և 
սահմանադրականության ապահովման իրավաբանական մեխանիզմների 
ամբողջություն է, որի հիմնական նպատակներն են Սահմանադրությունը կյանքի կոչելը 
և հասարակական հարաբերությունների սահմանադրականացումը: Սահմանադրական 
նորմերի մշտադիտարկման իրականացման ընթացքում չափելիության են ենթակա այն 
գործոնները, որոնք կոնկրետ իրավիճակում նպաստել են Սահմանադրության արժե-
բանության ու նորմերի ոչ բավարար գործողությանը և արդյունավետության անկմանը՝ 
նպատակ ունենալով մշակել համապատասխան միջոցներ, քայլեր, մեխանիզմներ, 
այսպես կոչված՝ մշտադիտարկման գործիքներ՝ բացասական ազդեցությունը 
հաղթահարելու համար: 

2. Սահմանադրական մշտադիտարկումը իրավասու սուբյեկտների համակարգային 
գործունեություն է, որը ներառում է՝ 

• Սահմանադրության պահպանմանը հետևելը և սահմանադրականության վիճակի 
ախտորոշումը, 

• Սահմանադրության կիրառման պրակտիկայի և հասարակական 
հարաբերությունների իրավակարգավորման որակական գնահատումը, 

• օրինաստեղծ և իրավակիրառ գործունեության կատարելագործման ուղիների 
կանխատեսումը:  

 Սահմանադրական մշտադիտարկման միջոցով որոշվում է հասարակական 
հարաբերությունների կանոնակարգման մակարդակը, վեր են հանվում ձախողումները, 
վերացվում են հակասությունները, կոլիզիաները ինչպես ներսահամանադրական 
մակարդակով, այնպես էլ Սահմանադրության և այլ իրավական ակտերի միջև, 
ապահովվում է իրավական համակարգի ներքին կայունությունը և ներդաշնակությունը, 
մշակվում են իրավական համակարգի նորացման և կատարելագործման առաջարկներ: 
Վերջին հաշվով, խոսքը այնպիսի գործոնների բացահայտման մասին է, որոնք գործող 
իրավական համակարգի ցածր արդյունավետության պատճառն են : 

3. Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտի ձևավորումը և կայուն 
զարգացումը կարող է ապահովվել որոշակի պայմաններ հանգամանորեն հաշվի 
առնելու դեպքում, մասնավորապես, երբ.  

-  համակարգային առումով ուսումնասիրվեն Սահմանադրության ձևախեղումները, 
-  բացահայտվեն սահմանադրականության ձևախեղումների և ռեգրեսի 

պատճառները, 
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- իշխանության գործառույթների և լիազորությունների բովանդակությունը 
համապատասխանի սահմանադրական հիմնադրույթներին, իսկ խախտումները 
բացահայտվեն և վերացվեն,  

-  համակարգային կապերով գործի իշխանությունների բաժանման և 
հավասարակշռման սկզբունքը, լինի զսպումների և հակակշիռների իրական գործուն 
համակարգ: 

4. Սահմանադրական մշտադիտարկման կարևոր հատկանիշներից են 
անընդհատությունը, որպես ձևախեղումների արագ արձագանքման երաշխիք, ինչպես 
նաև՝ անկախությունը, որի պարագայում մշտադիտարկման արդյունքները չպետք է 
ծառայեն հնարավոր սուբյեկտիվ ազդեցությունների դրսևորմանը:  

5. Սահմանադրականության ձևախեղման արդյունքում Սահմանադրության 
գերակայության ապահովման խնդիրն առավել քան արդիական է դառնում: 
Ժամանակակից աշխարհում Սահմանադրության հավասարակշռության 
վերականգնման հնարավորությունը բացառապես Սահմանադրական դատարանին 
ընձեռելը բավարար չէ, քանի որ սահմանադրական արդարադատության այս մոդելը 
իրավազոր չէ անմիջականորեն ներգրավել սահմանադրական հավասարակշռության 
խաթարման բացահայտման փուլում: Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտը պահանջում է վերանայել սահմանադրական մշակույթի կարծրացած 
հայացքները: 

6. Սահմանադրականության ձևախեղումների բացահայտման, գնահատման, 
վերականգնման ինստիտուտ գոյություն չունի, և այդ պարագայում հնարավոր չէ 
արդյունավետորեն ապահովել Սահմանադրության գերակայությունը: 
Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտը իր մեթոդաբանությամբ և 
գործիքակազմով սահմանադրական մշակույթի ձևավորման նոր մակարդակ է, որի 
պայմաններում Սահմանադրության հավասարակշռության փոփոխության չնչին 
հավանականությունը կանխատեսվում, բացահայտվում, գրանցվում, գնահատվում և 
կանխարգելվում է, ինչպես նաև՝ համապատասխան մեխանիզմներ են մշակվում դրա 
վերականգնման համար: Նշված հիմնախնդրի պարագայում առաջնահերթ է 
նորմատիվային մակարդակով ստեղծել և ներդնել կառուցակարգային, գործառութային 
հիմունքներով Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտ, որը կոչված կլինի 
բացահայտել Սահմանադրության հավասարակշռության բոլոր հնարավոր 
խախտումները, գնահատել և վերլուծել դրանք, ինչպես նաև՝ առաջադրել դրանց 
լուծումները, որի վերջնական նպատակը սահմանադրականության երաշխավորումն է:  

7. Լինելով հասարակական գիտակցության որոշակի ձև՝ իրավագիտակցությունը 
ենթադրում է անհատի, մարդկանց միավորումների և հասարակության տեսակետների, 
մտքերի, պատկերացումների, զգացմունքների ամբողջություն՝ իրավունքի և 
իրավական երևույթների վերաբերյալ: Այդ համակարգում առավել կարևոր տեղ է 
զբաղեցնում սահմանադրական իրավագիտակցությունը: Սահմանադրական 
իրավագիտակցությունը չի ենթադրում միայն գործող իրավունքի ընկալում և դրանով 
առաջնորդվելու ունակություն, այն ավելի լայն և բարդ ճանաչողական-
գնահատողական վերաբերմունք է անցյալ և գործող իրավական համակարգի 
նկատմամբ, որը ներառում է նաև իրավունքի հետագա զարգացման, այդ թվում՝ 
սահմանադրական նորմերի, օրինականության և արդարադատության 
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կատարելագործման վերաբերյալ մտքի ձևավորում: Սահմանադրությունը կարող է 
իրականացնել իր առջև դրված պատվիրանը միայն այն դեպքում, երբ հիմնարար 
սահմանադրական արժեքներն ու սկզբունքներն արտացոլում են հասարակության 
արժեհամակարգը, նրանց պատկերացումները և իրավագիտակցության մակարդակը: 
Իսկ դրա իրական վիճակի բացահայտումը հնարավոր է միայն սահմանադրական 
մշտադիտարկման ճանապարհով: 

8. Սահմանադրական մշտադիտարկման սկզբունքներն են․  
- օրինականություն՝ սահմանադրական մշտադիտարկումը իրականացվում է 

պոզիտիվ կարգավորման պայմաններում, որտեղ ամրագրվում են մշտադիտարկման 
իրականացման կարգը և մեթոդաբանությունը, 

- պարտադիր բնույթ՝ սահմանադրական մշտադիտարկումը պետք է իրականացվի 
անխափան և համակարգված – ամբողջականացված, 

- ծրագրային ապահովում՝ մշտադիտարկման միջոցառումներն իրականացվում են 
նախապես որոշված ծրագրերի շրջանակներում՝ տվյալների ստացման մեխանիզմների 
որոշմամբ, ինչպես նաև` ստացված տեղեկատվության օգտագործման մեխանիզմների 
որոշմամբ, 

- ստացված տեղեկատվության օբյեկտիվություն և ճշգրտություն՝ 
Սահմանադրական մշտադիտարկման սուբյեկտների պատասխանատվություն՝ 
մշտադիտարկման համար տեղեկատվության օբյեկտիվության համար, 

- թափանցիկություն՝ մշտադիտարկման արդյունքների բացահայտում 
հանրությանը: 

9. Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտի ներդրումը 
պայմանավորված է կառուցակարգային որոշակի լուծումների առաջադրմամբ՝ կապված 
գործիքակազմի հստակ ձևավորման, սուբյեկտային կազմի որոշման և 
լիազորությունների սահմանման հետ: Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտը բացահայտում է մշտադիտարկում իրականացնող սուբյեկտների լիազո-
րությունների իրական բովանդակությունը, ներազդում է հասարակական 
զարգացումների վրա՝ վերհանելով առկա խնդիրները, ծրագրելով համապատասխան 
լուծումները, մեխանիզմները, իրագործման ձևաչափերը: Համակարգային 
ամբողջականության մեջ առաջ է քաշվում սահմանադրականության մակարդակի 
կառավարման խնդիր:  

10. Տեսականորեն Սահմանադրական մշտադիտարկման համակարգը 
առաջարկում ենք բաժանել հետևյալ տարրերի` 

•  պետական վերահսկողություն, 
•  սահմանադրական ախտորոշում, 
•  սահմանադրության արդյունավետության գնահատում:  
 Պետական վերահսկողությունը ներառում է սահմանադրական 

վերահսկողությունը (սահմանադրական արդարադատություն), օրինաստեղծ 
գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը (օրենքների ստորագրումը 
նախագահի կողմից): 

 Սահմանադրական ախտորոշումը ենթադրում է հասարակության մեջ 
սահմանադրականության գնահատման ողջ գործընթացը, սահմանադրական նորմերի 
ու սկզբունքների համապատասխանության բացահայտումը իրական հասարակական 
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հարաբերութուններին:Կարծում ենք՝ հնարավոր է սահմանադրական ախտորոշման 
միջոցով որոշել սահմանադրական նորմերի անգործության կամ թերի գործողության 
հատկանիշները և ներկայացնել այդ խնդիրների լուծումները: Ընդ որում՝ ախտորոշումը 
կատարվում է համապատասխան ինդիկատորների միջոցով, որոնց ճիշտ կիրառումը 
կարևոր նախադրյալ է սահմանադրական նորմերի իրական վիճակը պարզելու համար: 

 Սահմանադրության արդյունավետության գնահատմամբ որոշվում է 
հասարակական հարաբերությունների կարգավորվածության արդյունավետությունը, 
բացահայտվում են խնդիրները, հակասությունները և անհամապատասխանությունները 
ինչպես սահմանադրական նորմերի միջև, այնպես էլ սահմանադրական նորմերի և 
դրանց հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերի միջև: Սահմանադրության 
արդյունավետության գնահատման գործընթացը ներառում է ոչ միայն 
սահմանադրական նորմերի գործողության ապահովման նպատակով օրինաստեղծ 
գործունեության խնդիրների շտկումը, այլև սահմանադրական նորմերի իրացման 
պրակտիկայի վերլուծությունը: Սահմանադրության արդյունավետության աստիճանը 
ցույց է տալիս նաև սոցիալական պահանջարկի բավարարվածության մակարդակը: 
Արդյունավետությունը դիտարկելիս առաջարկվում է անդրադառնալ հետևյալ 3 
տարրերի համադրությանը. 

• սահմանադրության տեսանկյունից սոցիալական բավարարվածություն, 
• իրավական կարգավորման մեխանիզմով խնդրի լուծման օբյեկտիվ 

հնարավորություն, 
• ոչ ցանկալի երևույթների բացառումը սահմանադրության մեջ:  
11. Սահմանադրական մշտադիտարկման համակարգում մի դեպքում գործ ունենք 

սուբյեկտների հետ, որոնք անմիջականորեն իրականացնում են մշտադիտարկման 
գործընթացը, իսկ մյուս դեպքում՝ մասնակիցների: Բոլոր սուբյեկտներին առաջարկվում 
է տարանջատել հիմնական երկու խմբերի՝ սահմանադրական սուբյեկտներ և 
նախաձեռնող սուբյեկտներ: Առաջին խմբին կարելի է վերագրել Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահին, Ազգային ժողովին, Կառավարությանը, տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին, իրավապահ մարմիններին, Մարդու 
իրավունքների պաշտպանին: Երկրորդ խմբին կարելի է վերագրել քաղաքացիական 
հասարակությունը, փորձագիտական խորհուրդներին, կրթական հաստատություն-
ներին, հասարակական միավորումներին, քաղաքական կուսակցություններին:  

12. Առաջարկում ենք Սահմանադրական մշտադիտարկման հետևյալ 
տարանջատումը. 

• ելնելով սուբյեկտային կազմից՝ պետական սահմանադրական մշտադիտարկում; 
հասարակական սահմանադրական մշտադիտարկում. 

• իշխանության մակարդակի տեսանկյունից՝ պետական կենտրոնացված 
սահմանադրական մշտադիտարկում; համայնքային տեղական իշխանության 
սահմանադրական մշտադիտարկում. 

• Սահմանադրական մշտադիտարկման հաջորդականության տեսանկյունից՝ 
մշտական հիմունքներով սահմանադրական մշտադիտարկում; ժամանակավոր 
(օպերացիոն կամ ըստ անհրաժեշտության). 

• Սահմանադրական մշտադիտարկման օբյեկտից ելնելով՝ 
սահմանադրականության վիճակի մշտադիտարկում; զուտ սահմանադրական նորմերի 
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մշտադիտարկում; սահմանադրական նորմերի և ներպետական օրենսդրության մեջ 
դրանց զարգացումը ստացած նորմերի մշտադիտարկում: 

Հետազոտության արդյունքների փորձարկում։ Ատենախոսության 
եզրահանգումները, հիմնադրույթները և առաջարկությունները արտացոլված են 
գիտական առաջադեմ ժողովածուներում հրատարակված հոդվածներում, բազմիցս 
քննարկվել են ներպետական և միջազգային սեմինարներում և գիտաժողովներում, 
ներկայացվել են Հայ-ռուսական համալսարանի Սահմանադրական և մունիցիպալ 
իրավունքի ամբիոնում անցկացված նիստերի ժամանակ: 

Կառուցվածքը և ծավալը։ Ատենախոսությունը բաղկացած է առաջաբանից, 
բովանդակությունից, երեք գլուխներից, դրանում ընդգրկված ինը ենթագլուխներից, 
եզրակացությունից և օգտագործված գրականության ցանկից: 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Ներածության մեջ հիմնավորված է թեմայի արդիականությունը, ներկայացված են 

ուսումնասիրության հրատապությունը բնորոշող հանգամանքները, հետազոտության 
օբյեկտը, առարկան, նպատակը, խնդիրները, ատենախոսության տեսական, 
մեթոդաբանական հիմքերը, ատենախոսության տեսական և գործնական 
նշանակությունը, գիտական նորույթը, պաշտպանության ներկայացվող 
հիմնադրույթները, արդյունքների փորձարկումը, ատենախոսության կառուցվածքը և 
ծավալը: 

Ատենախոսության առաջին գլուխը` «Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտի ընդհանուր բնութագիրը» բաղկացած է երեք ենթագլուխներից:  

Առաջին գլխի առաջին ենթագլխում («Սահմանադրական մշտադիտարկման 
հասկացությունը և էությունը») բացահայտվում է առհասարակ մշտադիտարկման 
էությունը, տրվում է «մշտադիտարկում» եզրույթի բնորոշումը:Ներկայացվում են այն 
ոլորտները, որտեղ օգտագործվում է մշտադիտարկումը: Ներկայացնելով 
մշտադիտարկման էությունը Հեղինակը աստիճանաբար անցում է կատարում 
իրավագիտության ոլորտ և ներկայացնում է իրավական մշտադիտարկման էությունը, 
արձանագրելով որ սահմանադրական իրավունքում առկա չէ արդյունավետ այնպիսի 
ինստիտուտ, որով հնարավոր կլինի բացահայտել սահմանադրական ձևախեղումները 
և ապահովել Սահմանադրության իրացվելիությունը: Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ 
Հեղինակը եզրահանգում է, որ թեև Սահմանադրական մշտադիտարկումը ունի 
որոշակի ընդհանուր գծեր իրավական մշտադիտարկման հետ, այդուհանդերձ 
Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտն ունի հետազոտման այլ առարկա, 
քանի որ այն չի եզրափակվում օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի 
հետազոտություններով: Ելնելով վերոգրյալից, Հեղինակը ներկայացրել է 
Սահմանադրական մշտադիտարկման հիմնական խնդիրները և հատկանիշները, 
միևնույն ժամանակ արձանագրելով, որ Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտի կայացումը կարևոր նախապայման է Սահմանադրության 
արժեբանության և սահմանադրական սկզբունքների իրացման և 
սահմանադրականության բավարար մակարդակի ձևավորման համար:   

Առաջին գլխի երկրորդ ենթագլխի («Սահմանադրություն», «Սահմանադրական 
մշտադիտարկում» և «Սահմանադրականություն» հասկացությունների էության 
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համակարգային կապը») շրջանակներում ներկայացվել են Սահմանադրության 
արժեբանության որոշ կողմերը և Սահմանադրության հիմնական բնորոշիչները այդ 
կերպ հիմնավորելով Սահմանադրության գերակայության երաշխավորման 
անհրաժեշտությունը: Հեղինակը անդրադարձել է սահմանադրությունների ստեղծման 
նախապայմաններին, սոցիալական գործընթացներին և եզրահանգել է, որ եթե մի 
դեպքում սահմանադրության ընդունումը հանդիսանում էր ձեռք բերված համոզմունք և 
գիտակցված պահանջարկ, մյուս կողմից այն իշխանության ձևական սահմանափակում 
էր: Միևնույն ժամանակ, Հեղինակն արձանագրել է, որ ժամանակակից ժողովրդավա-
րական պետություններում զարգացման ուղղվածությունը տանում է նրան, որ իրա-
վաբանական սահմանադրության և փաստացի սահմանադրության միջև զուգահեռներ 
չտարվեն: Ներկայացվել են Սահմանադրության պահպանման մարտահրավերները: 
Հիմնավորվել է, որ սահմանադրականությունը կարող է հաստատվել միայն 
Սահմանադրության իրացվելիության պարագայում, միևնույն ժամանակ նշելով, որ 
իրացվելիության հետ կապված խնդիրները կարող են բացահայտվել 
Սահմանադրական մշտադիտարկման միջոցով: Ընդ որում` հատկապես կարևորվել է 
այն հանգամանքը, որ Սահմանադրությունը, սահմանադրականությունը և 
Սահմանադրական մշտադիտարկումը կազմում են միասնական համակարգ, որը 
կարող է գործել միայն այն դեպքում, երբ համակարգի յուրաքանչյուր մաս գտնվում է 
մյուս մասերի հետ անխափան կապի մեջ:  

Առաջին գլխի երրորդ ենթագլխում («Սահմանադրականության հաստատման և 
սահմանադրական իրավագիտակցության ձևավորման հիմնախնդիրները») 
անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունում Սահմանադրության 
ընդունման ժամանակահատվածի առանձնահատկություններին: Հիմնավորվել է, որ 
Սահմանադրության ընդունումը չի երաշխավորում երկրում սահմանադրականության 
ձևավորումը: Արձանագրվել է, որ սահմանադրական նորմերը պետք է արտահայտեն 
իրականությունը և ձգտեն կատարելության, մինչդեռ հեղինակի կարծիքով 
իրականությունը ստիպում է սահմանադրական նորմերին վերաբերվել առանց 
վստահության, քանզի սահմանադրական նորմերի ապահովման երաշխիքները 
հաճախ տարբեր պատճառներով պայմանավորված չեն իրացվում: Հիմնավորվել է, որ 
հասարակական հարաբերություններում սահմանադրական նորմերի 
անհրաժեշտության գիտակցումը կապված է իրավագիտակցության հետ: Սույն 
ենթագլխում հատկապես կարևորվել է սահմանադրական իրավագիտակցության 
անհրաժեշտ մակարդակի ձևավորման խնդիրը հասարակության գիտակցության մեջ: 
Ներկայացվել են իրավագիտակցության գործառույթները: Հեղինակը հատկապես 
կարևորել է, որ ժամանակակից հասարակության առջև դրված մարտահրավերները 
կարող են հաղթահարվել միայն այն դեպքում, երբ ընկալվում, վերհանվում են առկա 
խնդիրները, մշակվում են համապատասխան մեխանիզմներ խնդիրների լուծման 
վերաբերյալ, կանխատեսվում են հնարավոր արդյունքները և զսպվում են հնարավոր 
վատթարացման ռիսկերը: Վերոգրյալի հիման վրա Հեղինակը եզրահանգել է, որ 
Սահմանադրական մշտադիտարկումը թույլ կտա բացահայտել, գնահատել 
սահմանադրական հավասարակշռության և սահմանադրականության ձևախեղման 
յուրաքանչյուր դեպք, որպիսի պարագայում կապահովվի Սահմանադրության 
գերակայությունը, հավասարակշռությունը և կայունությունը: Անդրադարձ է կատարվել 
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սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտի ներդնման պոզիտիվ 
կարգավորմանը:  

Ատենախոսության երկրորդ գլուխը` «Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտի ներդրման իրավաբանական բնույթը» բաղկացած է երեք 
ենթագլուխներից:     

Երկրորդ գլխի առաջին ենթագլխում («Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտի ներդրման hայեցակարգային մոտեցումները») բարձրացվում են 
Սահմանադրության իրացվելիության հարցադրումները, հիմնավորվում է նոր 
ժամանակներին համապատասխան լուծումներ ստեղծելու անհրաժեշտությունը: 
Հեղինակը կարևորել է, որ պետական մարմինների ձևավորումը և իրենց որոշակի 
լիազորությունների շնորհումը ժամանակակից ժողովրդավարության ընկալումների 
ներքո ինքնանպատակ չէ, այն ի սկզբանե ունի առաքելություն՝ իշխանության 
բաժանման սկզբունքի հիման վրա ստանալ գործառույթներ, դրանց իրագործման 
համար ստանձնել լիազորություններ, պատասխանատվություն կրել գործառույթների 
անպատշաճ իրականացման համար: Միևնույն ժամանակ, ձևավորվել է այն 
մոտեցումը, որ հրատապ է դառնում սահմանադրական մշակույթի այնպիսի 
մակարդակի հաստատումը, որտեղ հասարակությունը կընկալի սահմանադրական 
նորմերը, Սահմանադրության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության և 
պետության կողմից Սահմանադրության իրացվելիության երաշխավորման 
նպատակներով՝ կիրականացվեն գործուն քայլեր: Այնուհետև հեղինակի կողմից 
ներկայացվել են սահմանադրական մշտադիտարկման ներդրման մոտեցումների 
ամփոփ եզրահանգումները: Նշվել է Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտի տնտեսագիտության հետ կապի մասին: Ներկայացնելով 
«սահմանադրական տնտեսագիտության» եզրույթը հեղինակը հիմնավորել է, որ 
սահմանադրականության մակարդակը ազդում է երկրի ամբողջ տնտեսության վրա, 
իսկ վերջինիս ոչ արդյունավետ կառավարումը հանգեցնում է իրավական դաշտում 
համապատասխան լուծումներ ամրագրելուն: Սույն ենթագլխում Հեղինակը բնորոշել է 
Սահմանադրականության մակարդակի գնահատումը՝ որպես սահմանադրականության 
դեֆիցիտի, ձախողումների չափսերը պարզելու գործընթաց, որի հիմքում կատարվում է 
տնտեսական իրավական գործընթացների և դրանց կառավարման մշտադիտարկում: 
Ընդ որում սահմանադրականացման գործընթացը սկսում է սահմանադրականության 
մակարդակի չափագրումից և բխեցնում է դրա կառավարման հետ կապված գիտա-
մեթոդաբանական մոտեցումների առաջադրմանը: Այդ մոտեցումներից մեկը 
ենթադրում է սահմանադրականության գնահատումը բնութագրիչների միջոցով: 
Ամփոփելով Հեղինակը հանգում է նրան, որ բնութագրիչների ընտրությունը որոշում է 
հետազոտության ուղղությունը, ուստի անհրաժեշտ է ի սկզբանե կանխատեսել դրանց 
ընտրության ծավալը և խմբավորումը ըստ ոլորտների: Այնուհետև Հեղինակը 
անդրադարձ է կատարել մշտադիտարկման կլաստերային և դիսկրետ 
վերլուծությունների բնորոշմանը և ամփոփել այն եզրահանգմամբ, որ իրավական 
պետությունն, ուսումնասիրելով առկա խնդիրները և դրանց նկատմամբ օգտագործելով 
վերը նշված մոտեցումները, հնարավորություն է ձեռք բերում առաջարկել հստակ 
նպատակային լուծումներ՝ չսպասելով բացասական հետևանքների առաջացմանը:  
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Երկրորդ գլխի երկրորդ ենթագլխում («Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտի կայացման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի 
Հանրապետությունում») Հեղինակն ընդգծում է, որ Սահմանադրական 
մշտադիտարկման ինստիտուտի ներդնումը կապված է սահմանադրական մշակույթ 
երևույթի հետ: Անդրադառնալով մշակույթին Հեղինակը բնորոշում է, որ 
ուսումնասիրության առնելով այս կամ այն երևույթը անհրաժեշտ է բացահայտել ոչ 
միայն այն, ինչը կարող են տեսնել բոլորը, այլ մտնելով ավելի խորը, բացահայտել 
անտեսանելին, ինչը կօգնի հասկանալ նաև էությունը: Յուրաքանչյուր ազգի մշակույթը 
նրա իմաստավորված գոյությունն է ժամանակի մեջ: Վերոգրյալի միջոցով ամփոփվել է, 
որ սահմանադրական մշակույթը ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքակիրթ համակեցության 
մշակույթ, երբ մարդիկ ընդհանուր արժեքները դարձնում են կյանքի կանոն և ապրում 
դրանցով: Սույն ենթագլխում Հեղինակը հիմնավորել է, որ Սահմանադրությունը չի 
կարող գոյություն ունենալ, եթե չեն երաշխավորվում նրա գերակայությունը, 
արժեքները, չեն գիտակցվում վարքագծի հիմնարար կանոնները:    

Հեղինակն անդրադարձել է սահմանադրականության ժամանակակից խնդիրներին, 
որտեղ ընդգծել է իրավունքի գերակայության իրացման ցածր մակարդակը:    

Հեղինակն այնուհետև անդրադարձել է Սահմանադրության արդյունավետության 
գնահատման խնդրին: Ամփոփելով, Հեղինակը եկել է այն եզրահանգման, որ վերը 
նշված խնդիրների լուծմանն է ուղղված Սահմանադրական մշտադիտարկման 
ինստիտուտը:  

Երկրորդ գլխի երրորդ ենթագլխում («Սահմանադրական մշտադիտարկումը 
սահմանադրական մշակույթի ձևավորման և պահպանման հարցերում») ներկայացվում 
է սահմանադրաիրավական դաստիարակության բնորոշումը, որպես պետական 
մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, աշխատանքային 
կոլեկտիվների հատուկ գործունեություն, որն ուղղված է մարդկանց գիտակցության մեջ 
Սահմանադրության նկատմամբ վստահության, պոզիտիվ գիտելիքների, 
տեսակետների, սովորույթների ձևավորմանը: Նշվել է, որ սահմանադրական 
մշակույթի փոխանցման հիմնական միջոցը սահմանադրաիրավական 
դաստիարակությունն է, միևնույն ժամանակ ներկայացվել են վերջինիս նպատակները: 
Հեղինակը անդրադարձ է կատարել սահմանադրական մշակույթի հիմնական 
տարրերին: 

Ատենախոսության երրորդ գլուխը` «Սահմանադրական մշտադիտարկման 
իրականացման կարգն ու մեխանիզմները» բաղկացած է երեք ենթագլուխներից:   

Երրորդ գլխի առաջին ենթագլխում (««Սահմանադրական մշտադիտարկում», 
«սահմանադրական ախտորոշում» և «սահմանադրական վերահսկողություն» 
իրավաբանական ֆենոմենների համակարգային կապը») բարձրացվում է 
Սահմանադրության իրավական պաշտպանության հիմնախնդիրը: Իրավունքի 
զարգացման պատմությունը ցույց է տալիս, որ ներկայումս սահմանադրության 
պաշտպանության լավագույն միջոցներից մեկը սահմանադրության վերահսկողությունն 
է՝ որի հիմնական առաքելությունը Սահմանադրության գերակայության ապահովումն է: 
Հեղինակը ներկայացրել է սահմանադրական վերահսկողության նախնական և 
հետագա վերահսկողության հիմնական թերությունները և առավելությունները, հատուկ 
ընդգծելով սահմանադրական վերահսկողության մարմնի դերը 
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սահմանադրականության ապահովման հարցում: Միևնույն ժամանակ նշվել է, որ 
անհրաժեշտ են Սահմանադրականության դեֆիցիտի բացահայտման, 
կանխարգելման, սահմանադրության ձևախեղումների դեմ գործուն միջոցներ 
ձեռնարկելու համար լրացուցիչ մեխանիզմներ: Հեղինակը անդրադարձ է տարբեր 
ոլորտներում «ախտորոշման» համակարգին և եզրահանգել, որ սահմանադրական 
ախտորոշումը կազմում է սահմանադրական մշտադիտարկման բաղկացուցիչ մասը: 
Սահմանադրական մշտադիտարկման մասին եզրահանգումները թույլ են տալիս 
ամբողջացնել սահմանադրական վերահսկողությունը և սահմանադրական 
ախտորոշումը մեկ միասնական համակարգում: Եթե սահմանադրական 
վերահսկողությունը վերացնում է հակասահմանադրական նորմերը և տալիս է 
սահմանադրության նորմի մեկնաբանումը, ապա ախտորոշման միջոցով հնարավոր է 
բացահայտել հակասահմանադրական նորմի ընդունման պատճառները, գնահատել 
առկա իրավական դաշտը և բացահայտել դրա հակասահմանադրականությունը ծնող 
հիմքերը: Ամփոփելով հեղինակը եկել է այն եզրահանգման, որ Սահմանադրական 
ախտորոշումը թույլ է տալիս որոշակի ինդիկատորների միջոցով բացահայտել, թե ո՞ր 
նորմը չի գործում, ինչո՞ւ չի գործում, հաջորդ փուլը լուծման առաջադրումն է, մինչդեռ 
սահմանադրական վերահսկողության խնդիրը իրականության մեջ առկա իրավունքի 
«վերքերի վերականգնումն է», սակայն ամբողջությամբ սահմանադրական դեֆիցիտի 
հաղթահարումը կարող է իրականացվել միայն ամբողջական համակարգի ներդրմամբ, 
որը, նշված գործառույթներից զատ, կձևավորի նաև սահմանադրական 
իրավագիտակցություն՝ իրավամտածողություն: Սույն ենթագլխում քննարկվել է նաև 
պոզիտիվ և նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատվության հարցեր:  

Երրորդ գլխի երկրորդ ենթագլխում («Սահմանադրական մշտադիտարկման 
իրականացման ձևերը և տեսակները») տրվել է սահմանադրական մշտադիտարկման 
սուբյեկտների ընդհանուր պատկերը, ներկայացվել են սահմանադրական 
մշտադիտարկման տարրերը։ Մշակվել է պետական վերահսկողության սահմանումը և 
տրվել է դրա ընդհանուր բնորոշումը։ Ընդ որում` պետական վերահսկողության ձևերից 
մեկն է սահմանադրական վերահսկողությունը։ Պետական վերահսկողության հաջորդ 
ձևը օրինաստեղծ գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն է։ Հեղինակը վերը 
նշված գործընթացում հատկապես ընդգծում է երկրի նախագահի դերակատարությունը 
վետոյի կիրառման տեսանկյունից։ Այնուհետև ներկայացվում է սահմանադրական 
ախտորոշման բնորոշումը, բացահայտվում են ախտորոշման հիմնական խնդիրները և 
սկզբունքները։ Հիմնավորվել է, որ հետևողական Սահմանադրական ախտորոշում 
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է առանձնացնել ինդիկատորների այնպիսի 
համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռի համակողմանիորեն և ամբողջական 
բնութագրել ուսումնասիրվող հասարակական հարաբերությունների 
սահմանադրականությունը: Սույն ենթագլխում հեղինակը անդրադառնում է նաև 
սահմանադրության արդյունավետության գնահատման մեխանիզմին, ներկայացնելով 
դրա բնորոշումը, ձևերը և փուլերը։ Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, հեղինակը 
եզրահանգում է, որ Սահմանադրական մշտադիտարկման միջոցով ապահովվում է 
իրավական համակարգի կայունությունը։ 

Երրորդ գլխի երրորդ ենթագլխում («Սահմանադրական մշտադիտարկման 
իրականացման կառուցակարգային լուծումները») տրվում է սահմանադրական 
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մշտադիտարկման սուբյեկտների դասակարգումը, ներկայացվել է սահմանադրական 
մշտադիտարկման տարբեր հիմքերով տարանջատումը։ Սույն ենթագլխում Հեղինակը 
առավելապես անդրադարձել է սուբյեկտներին, և եկել է այն եզրահանգման, որ 
սուբյեկտների կազմում առավել կարևոր դեր է զբաղեցնում Հանրապետության 
Նախագահը, ով ունի Սահմանադրությամբ նախատեսված Սահմանադրության 
պահպանմանը հետևելու հատուկ լիազորություն։ Ելնելով վերոգրյալից սույն 
ենթագլխում հիմնավորվում է այն եզրահանգումը, որ Սահմանադրական 
մշտադիտարկման իրականացման միջոցով հնարավոր է իրական սահմանադրական 
բովանդակություն հաղորդել վերը նշված սահմանադրական նորմին։  

Եզրակացությունում ընդգրկված են հետազոտության հիմնական արդյունքներն 
ու Հեղինակի եզրահանգումները՝ մասնավորապես․ 

1. Վերջին հարյուրամյակների ընթացքում հասարակության համակարգային 
կայունության երաշխավորի դերը գերազանցապես վերապահվեց պետության 
հիմնական օրենքին` Սահմանադրությանը, որն, ամրագրելով հասարակության 
քաղաքակրթական արժեքների ամբողջականությունից բխող նպատակները ու 
հասարակական կեցության հիմնարար սկզբունքները, սահմանում է հասարակական 
վարքագծի հիմնական կանոնները, անհատի ու պետության փոխհարաբերությունների 
բնույթը, իշխանության իրականացման կարգն ու սահմանները` հասարակական 
համաձայնությամբ անհրաժեշտ միջավայր ստեղծելով մարդու ստեղծարար էության 
լիարժեք դրսևորման ու առաջընթացի համար: Սահմանադրության և այլ օրենքների 
դերը ժամանակակից աշխարհում դառնում է հասարակության զարգացման օբյեկտիվ 
օրինաչափություն: Դա պայմանավորված է սոցիալական հարաբերությունների 
բարդացմամբ, որն անխուսափելիորեն հանգեցրել է իրավունքի էության 
հիմնախնդրին: 

2. Ժամանակակից աշխարհի բացասական իրողություններն, առաջին հերթին, 
հասարակական պրակտիկայում սահմանադրական հավասարակշռության 
շարունակական խաթարումների արդյունք են, ինչը ժամանակին չի բացահայտվում և 
չի վերականգնվում: Ակնհայտ է սահմանադրականության համակարգային դեֆիցիտի 
առկայությունը կամ դրա ձևախեղված դրսևորումը: Ինչպես ընդգծվել է սույն 
աշխատության մեջ, սահմանադրությունների ստեղծումը, որոշակի սոցիալական 
գործընթացների արդյունք էր, ընդ որում, այդ գործընթացները մի դեպքում 
հանդիսանում էին, որպես ձեռք բերված համոզմունք և գիտակցված պահանջարկ, 
մյուս կողմից՝ իշխանության ձևական սահմանափակում: Այդ իրավիճակը, ի վերջո, 
հանգեցրեց սահմանադրությունների դասակարգմանը՝ իրավաբանական 
սահմանադրությանը և փաստացի սահմանադրությանը: Ժամանակակից ժողովրդա-
վարական պետություններում զարգացման ուղղվածությունը տանում է նրան, որ իրա-
վաբանական սահմանադրության և փաստացի սահմանադրության միջև զուգահեռներ 
չտարվեն, քանի որ դրանք առանձին դիտարկելու դեպքում բազմաթիվ խնդիրներ են 
առաջանում: Զարգացող երկրներում և, առհասարակ, բազմաթիվ երկրներում, 
Հիմնական օրենքում ամրագրելով որոշակի դրույթներ, պետությունը ձևավորում է այն 
կոմպրոմիսը, որը կարող է բավարարել ակնհայտ մեծամասնությանը: Այդ նորմերը 
սահմանադրական իրավունքի տեսության մեջ կոչվում են նաև նորմեր-նպատակներ, 
որոնք, իրագործվելով, դառնում են սկզբունքներ և վարքագծի հիմնական 
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ուղղորդիչներ: Սակայն, ժամանակակից հասարակություններում առկա 
բարոյահոգեբանական անկումը, ազգային մշակույթի և ինքնորոշման թերզարգացումը, 
կրթական մակարդակի նվազումը, տեղեկատվական անդառնալի վտանգավոր 
հետևանքները առաջ են քաշում նոր խնդիրներ՝ Սահմանադրության պահպանման 
տեսանկյունից: Ինչպես արդեն նշվել է, Սահմանադրության մեջ ամրագրվում են երկրի 
համար կարևորագույն իրավահարաբերությունները կարգավորող նորմեր, և իրական 
սահմանադրականությունը կարող է հաստատվել միայն այն դեպքում, երբ այդ նորմերը 
ձեռք են բերում փաստացի կիրառելիություն:  

3. Աշխատանքում կարևոր նշանակություն է տրվել Սահմանադրության 
պաշտպանությանը: Սահմանադրորեն հասարակական հարաբերությունները 
կանոնակարգելու ընտրությունից շուրջ 250 տարի անց առաջանում է եվրոպական 
սահմանադրական արդարադատության մոդելը: Առաջին համաշխարհային 
պատերազմից հետո վերարժևորվում է հասարակական հարաբերությունների իմաստը: 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո աշխարհում իրենց զարգացումները 
ստացան սահմանադրական արդարադատության այդ ինստիտուտները՝ տարածվելով 
շուրջ 120 երկրներում: Հիմնական պատճառը կայանում է նրանում, որ 
անհրաժեշտություն է առաջանում կանխարգելել սոցիալական կատակլիզմները՝ 
սահմանադրականության երաշխավորման ճանապարհով: Հետազոտության 
արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որ հասարակությունը սահմանադրական 
կարգավորումների ստեղծման և հիմնարար արժեքների վերաիմաստավորման առաջ է 
կանգնում միայն տարածական վտանգի հաղթահարման պայմաններում, մինչդեռ 
ներկայումս մարդկությունը չունի հասարակական զարգացումների 
սահմանադրականության անբավարարությունը հաղթահարելու ունակություն: 

4. Սահմանադրության ներկայիս կարգավիճակի, դերի, կարգավորվող ոլորտների 
և, ամենակարևորը, էության շուրջ պատկերացումները հասարակության կողմից 
թողնում են բավականին խեղաթյուրված պատկեր: Պատճառները կարող են լինել 
տարբեր՝ սոցիալական անապահովվածությունից մինչև արտագաղթ, որակյալ կրթու-
թյուն ստացած և այդ գիտելիքները կիրառող մտքի արտահոսք և այլն: Այդուհանդերձ, 
վերը նշված խնդիրները նույնպես բերում են հենց այն գործառույթի իրականացմանը, 
որը հանդիսանում է Սահմանադրական մշտադիտարկումը: Խնդիրը կայանում է 
նրանում, որ թե΄ հանրային կառավարչական լիազորություններով օժտված սուբյեկտ-
ները, թե΄ դատական իշխանության մարմինները, թե΄ օրինաստեղծ և օրենքը կիրառող 
պետական և ոչ պետական մարմինները իրենց վարքագիծը պետք է 
համապատասխանեցնեն Սահմանադրությամբ հռչակված արժեքներին, ընկալելով 
գաղափարներ պարունակող դրույթները և առաջնորդվեն դրանցով: Նշված 
գաղափարների և իրականության միջև հակասությունների բացահայտումը 
հանդիսանում է Սահմանադրական մշտադիտարկման կարևորագույն խնդիրներից 
մեկը: Այն պարզում է, թե որքանո՞վ է գործում Սահմանադրությունը, կան արդյո՞ք 
դեկլարատիվ բնույթ ունեցող նորմեր, թե՞ ոչ, ինչպե՞ս են սահմանադրության 
փոփոխություններն ազդում մարդկանց իրավագիտակցության վրա: Ժամանակակից 
աշխարհում անհատին հարկ է ընկալել, որպես քաղաքացիական հասարակությունում 
սահմանադրաիրավական հարաբերությունների ակտիվ սուբյեկտ և գործուն 
մասնակից: Սահմանադրական արդարադատության շրջանակներում մարդն ունի 
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առանցքային դերակատարություն: Ակնհայտ է, որ մարդու իրավունքների և 
ազատությունների հարցերով սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող 
կառույցների կողմից քննված և քննվող գործերն ունեն սոցիալ-իրավական 
լայնամասշտաբ ուղղվածություն և նշանակություն. այդ գործերով, ըստ էության, ոչ 
միայն կարևորվում է մարդկանց սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության 
երաշխավորումը, այլև ակնհայտ է, որ այդ որոշումներն ունեն մեծ նշանակություն 
օբյեկտիվ իրավունքների պահպանության և օրենսդրական անհրաժեշտ 
բարեփոխումների առումով: Մարդու և քաղաքացու կողմից հաճախ չի իրացվում նրա 
համար Սահմանադրությամբ ամրագրված անձնական, քաղաքական, սոցիալական, 
հոգևոր, մշակութային իրավունքների մի ամբողջ ծավալ: Այդ իրողություններում չի 
ձևավորվում քաղաքացիական հասարակություն, հետևաբար, պետությունը 
համակարգային լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնում: Հասարակության` պետության 
առջև որոշակի պահանջներ դնելու հնարավորությունը պայմանավորված է «առողջ» 
հասարակություն ունենալով, որի կայացման անմիջական պարտականությունը կրում է 
իշխանությունը: Վերջինիս գործողությունները պետք է ուղղված լինեն կրթված և բարձր 
իրավագիտակցությամբ օժտված հասարակության ձևավորմանը, և դրա հետագա 
զարգացման և կատարելագործման համար համապատասխան պայմանների ստեղծ-
մանը: Սահմանադրական իրավագիտակցության սուբյեկտ են հասարակության բոլոր 
անդամները, նրանց տարաբնույթ կազմավորումներն ու ինստիտուտները, այդ թվում 
պետությունն` ի դեմս պետական իշխանության ինստիտուտների: Սակայն, առկա է 
կարևոր նախապայման, որի համաձայն՝ Հասարակության անդամների ու պետական 
ինստիտուտների սահմանադրական իրավագիտակցության միջև եղած անջրպետը 
կարող է հասարակական անառողջ շարժումների առիթ դառնալ: 
Իրավագիտակցության բարձր մակարդակը ապահովում է իրավական համակարգը և, 
հատկապես, սահմանադրության հեղինակությունը, իսկ դրա դրույթների 
ողջամտության անհրաժեշտության գիտակցումը խախտումների նկատմամբ՝ 
անհանդուրժողական մոտեցում է դաստիարակում: Իրավագիտակցության բարձր 
մակարդակն անհրաժեշտ է թե՛ հասարակության, թե՛ պետական մարմինների համար: 
Վերջիններիս համար սահմանադրական նորմերի կիրառման համար սահմանված են 
որոշակի զտիչներ՝ մասնավորապես, օրինականության սկզբունք, դատարանների 
դեպքում քննվող գործերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ ուսումնասիրություն: Այդ 
զտիչներն իրագործելու համար անհրաժեշտ է ևս պատկերացում կազմել, գիտակցել 
սահմանադրական նորմերի էությունը, լիազորությունների միջամտության թույլատրելի 
սահմանները: Սահմանադրության և օրենքներով իրենց վերապահված 
լիազորությունների կատարումը առանց բարձր իրավագիտակցության անարդյունավետ 
է: Իրավագիտակցության կարևոր հատկանիշներից մեկն է իրավական նիհիլիզմի 
բացառումը, մինչդեռ, պետության կողմից խախտելով սահմանադրական նորմերով 
ամրագրված արժեքները, պետությունը նպաստում է իրավական նիհիլիզմի 
առաջացմանը և այդ կերպ նպաստում է բացասական հետևանքների դրսևորման 
թողտվությանը: Զարգացնելով իրավական մշակույթը՝ անհրաժեշտ է ժամանակի 
ընթացքում կարգավորել նաև հնարավոր բացթողումները՝ հաշվի առնելով 
ժամանակակից աշխարհի բացասական հետևանքները: Որպես տվյալ խնդրի լուծում, 
առաջարկվում է պոզիտիվ կարգավորմամբ ներդնել Սահմանադրական 
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մշտադիտարկման ինստիտուտը, որն ի զորու կլինի հաղթահարել 
սահմանադրականության բացը, բարձրացնել հասարակության իրավագիտակ-
ցությունը և հաստատել վերջինիս բավարար մակարդակը:    

Ելնելով վերոգրյալից, անհրաժեշտ է սահմանադրորեն նախատեսել սուբյեկտների 
լիազորությունները, մշտական սահմանադրական ախտորոշում իրականացնելու 
առումով` հաշվի առնելով նաև իշխանության այլ ինստիտուտների գործառութային 
լիազորությունները: Այդ կերպ մշտադիտարկման գործառույթը բացահայտում է 
մշտադիտարկում իրականացնող սուբյեկտների լիազորությունների իրական բովան-
դակությունը, իսկ դրա հետևանքները առերևույթ ներազդում են հասարակական 
զարգացումների վրա՝ վերհանելով առկա խնդիրները, ծրագրելով համապատասխան 
լուծումները, մեխանիզմները, իրագործման ձևաչափերը, իսկ որոշ ժամանակ անց 
կնպաստեն իրավագիտակցության մի նոր մակարդակի: 

5. Մեր օրերում հասարակության ձեռքբերումներն այնպիսի արժեքներն են, 
որպիսիք են ժողովրդավարությունը, հավասարությունը, արդարությունը, անձի 
ազատությունը: Այս ամենը նպաստում է, որպեսզի պետությունը գործի ի շահ 
հասարակության: Սակայն, պետության վրա կարող են ազդեցություն ունենալ նաև 
սուբյեկտիվ հանգամանքներ, մասնավորապես, ո՞վ է կանգնած իշխանության գլխին, 
ինչպե՞ս է փոխվում հասարակական կյանքը իրականացվող քաղաքականության 
ազդեցության տակ և այլն: Այդուհանդերձ, ակնհայտ է, որ այն լուծումները, որոնք 
տրվել են նորմատիվային դաշտում, հետ են մնում իրականությունից: Վերը 
շարադրվածի պատկերը ստիպում է ձևավորել նոր համակարգ՝ ապահովված նոր 
երաշխիքներով: Սահմանադրության ընդունված լինելը, դեռևս, հեռու է պահում 
երկրում սահմանադրականության հաստատված լինելուց: Սահմանադրական 
դրույթները պետք է արտացոլեն զարգացման այն հիմնական ուղղությունները, որոնք 
հասարակությունը պահանջում է իշխանությունից: Նորմերը պետք է արտահայտեն 
իրականությունը և ձգտեն կատարելության, մինչդեռ իրականությունը ստիպում է 
սահմանադրական դրույթներին վերաբերվել առանց վստահության, քանի որ այն 
երաշխիքները, որոնք ամրագրված են Սահմանադրությամբ, հաճախ տարբեր 
պատճառներով պայմանավորված՝ գործիք են դառնում իշխանության ձեռքում և չեն 
պահպանվում:  

6. Ատենախոսությունում կատարվել է այն եզրահանգումը, որ եթե 
իրավահարաբերություններում առկա են խնդիրներ, ապա իրավական կարգավորումը 
չի գործում, եթե չի գործում, ապա առկա է իրավական մշակույթի ոչ բավարար 
մակարդակ և, ի վերջո, Սահմանադրությունը ամբողջովին կյանքի չի կոչվում, չի 
հաստատվում իրական սահմանադրականություն: Հայ իրականության մեջ 
վերափոխումները բերում են նրան, որ չեն ապահովվում Սահմանադրությամբ 
ամրագրված իրավունքների գերակայությունը, ինչպես նաև իշխանության բաժանման 
սկզբունքը: Եթե առաջինը չի ստանում բավարար լուծումներ օրենսդրական 
կարգավորումներում և չի կիրառվում գործադիր և դատական իշխանությունների 
կողմից, ապա երկրորդ խնդիրը լիազորությունների անբավարար և անորոշ 
տարանջատումն է:  

7. Սահմանադրականության խնդիրները ժամանակի ընթացքում տարբեր 
երկրներում հանգեցնում են որոշակի մոտեցումների ձևավորմանը, իսկ վերջին 
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տարիների ընթացքում հատկապես, սահմանադրական արդարադատության ոլորտի 
ներկայացուցիչները հնչեցնում են Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտի 
կայացման մասին: Տեսական և կիրառական քննարկումները հանգեցրել են բուհերի 
շրջանակներում նույնիսկ դասավանդման առանձին ծրագրի ներդրմանը: Գիտական 
մակարդակով կատարվել են իրավական մշտադիտարկման վերաբերյալ 
հետազոտություններ: Ընդ որում, դրանց առարկան հանդիսացել է իրավական ակտերի 
համակարգային հակասությունների վերացումը, սակայն Սահմանադրական 
մշտադիտարկման նպատակը՝ սահմանադրականության հաստատումն է: 
Սահմանադրական մշտադիտարկումն օժտված է ավելի լայն առարկայով և ներառում է 
նաև իրավական մշտադիտարկումը: 

8. Մշտադիտարկման գործառույթի կիրառումն առավելապես հաճախակի օգտա-
գործվում է փորձարարական գիտություններում, ֆիզիկայում, կենսաբանությունում և 
այլն, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, կոնկրետ իրավիճակում կիրառելի են թե՛ էմպիրիկ 
և թե՛ տեսական մեթոդներ: Գոյություն ունեցող գիտական աշխատանքների 
վերլուծությունը թույլ է տվել բնորոշել Սահմանադրական մշտադիտարկումը, որպես 
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական 
հասարակության ինստիտուտների կողմից իրականացվող մեթոդաբանորեն 
հիմնավորված ամբողջական համակարգային գործունեություն, որն ուղղված է 
սահմանադրական նորմերի և իրականության միջև առկա բացերի վերացման, 
իրական բովանդակության բացահայտման, դիտարկման, վերլուծության, որակական 
գնահատման, հակասությունների վերացման խնդիրներին: Այդ խնդիրները ունեն 
նպատակ՝ հասնել ներդրված սահմանադրական սկզբունքների նպատակին, 
պլանավորված արդյունքին, անհրաժեշտ իրավական կարգավորմանը, հասարակական 
հարաբերությունների սահմանադրականացմանը, իրավամտածողության 
փոփոխությանը, սահմանադրական իրավագիտակցության հաստատմանը, 
իրավաստեղծ և իրավակիրառ պրակտիկայի սահմանադրական կանխատեսմանը: Ընդ 
որում, աշխատանքում ներկայացվել են Սահմանադրական մշտադիտարկման 
գործիքները, դրանք են ախտորոշումը, արդյունավետության գնահատումը, 
վերահսկողությունը: Ներկայացվել է սահմանադրական կանխատեսման էլեմենտը, որը 
կարևոր տեղ է զբաղեցնում ցանկացած մշտադիտարկման ժամանակ: 

9. Սահմանադրական մշտադիտարկման հայեցակարգային հիմք են հանդիսանում 
հետևյալ էլեմենտները. 

- Սահմանադրական մշտադիտարկման նպատակը կայանում է 
սահմանադրականության անհրաժեշտ մակարդակի հաստատման մեջ՝ 
հասարակական հարաբերությունների արդյունավետ կարգավորման ցիկլի 
ապահովմամբ, որպես սահմանադրականության բացերի կանխարգելման միջոց, 

• Սահմանադրական մշտադիտարկման խնդիրներն են` Սահմանադրականության 
դեֆիցիտի բացահայտումը և գնահատումը սոցիումի քաղաքական վարքագծում; 
ներսահմանադրական ձևախեղումների գնահատումը, դրանց պատճառների 
բացահայտումը և այդ ձևախեղումների հաղթահարման մեխանիզմների մշակումը; 
հասարակության մեջ սահմանադրական հիմնարար արժեքների ձևախեղված 
ընկալումների հաղթահարումը, սահմանադրական իրավագիտակցության մակարդակի 
բարձրացումը; իշխանության մարմինների քաղաքական վարքագծի և մարդկանց 
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սոցիալական վարքագծի սահմանադրականացման անհրաժեշտ մակարդակի 
ապահովումը; օրենսդրության ոլորտում և իրավաստեղծ գործունեության այլ ձևերում 
սահմանադրականության դեֆիցիտի հաղթահարումը; սահմանադրական արժեքների 
ու սկզբունքների ձևախեղումների բացառումն իրավակիրառական պրակտիկայում; 
պետական կառավարման սահմանադրականության համակարգային ապահովումը; 
իշխանության և անհատի սոցիալական վարքագծի գնահատման վերազգային 
չափորոշիչների բացահայտումը և հաշի առնելը: 

• մշտադիտարկման սկզբունքներն են․  
- օրինականություն՝ սահմանադրական մշտադիտարկումը իրականացվում է 

պոզիտիվ կարգավորման պայմաններում, որտեղ ամրագրվում են մշտադիտարկման 
իրականացման կարգը և մեթոդաբանությունը, 

- պարտադիր բնույթ՝ սահմանադրական մշտադիտարկումը պետք է իրականացվի 
անխափան և համակարգված – ամբողջականացված, 

- ծրագրային ապահովում՝ մշտադիտարկման միջոցառումներն իրականացվում են 
նախապես որոշված ծրագրերի շրջանակներում՝ տվյալների ստացման մեխանիզմների 
որոշմամբ, ինչպես նաև ստացված տեղեկատվության օգտագործման մեխանիզմների 
որոշմամբ, 

- ստացված տեղեկատվության օբյեկտիվություն և ճշգրտություն՝ 
Սահմանադրական մշտադիտարկման սուբյեկտների պատասխանատվություն՝ 
մշտադիտարկման համար տեղեկատվության օբյեկտիվության համար, 

- թափանցիկություն՝ մշտադիտարկման արդյունքների բացահայտում 
հանրությանը: 

• Սահմանադրական մշտադիտարկման սուբյեկտներն են․ 
- Լիազորված՝ պետական կամ այլ մարմիններ, որոնք օրենսդրորեն լիազորված 

կլինեն իրականացնել մշտադիտարկում, որոնց նկատմամբ սահմանված կլինեն 
անկախության սկզբունքներ և չափանիշներ, 

- Նախաձեռնող՝ մարմիններ կամ կազմակերպություններ, քաղաքացիական 
հասարակության ինստիտուտներ, որոնց համար Սահմանադրական մշտադիտարկումը 
չի հանդիսանում իմպերատիվ գործառույթ և իրականացվում է իրենց 
նախաձեռնությամբ: 

10. Սահմանադրականության ուսումնասիրության այնպիսի օբյեկտներ, որոնք են 
իրավունքի գերակայությունը և ժողովրդավարությունը, առաջարկվում է ուսումնասիրել 
կլաստերային վերլուծության շրջանակներում: Առավել մեծ տեղեկատվական աղբյուր է 
հանդիսանում այն, որ մեթոդաբանությունը թույլ է տալիս բացահայտել թերությունները 
և պետական քաղաքականության կառուցման ժամանակ հաշվի առնել 
մշտադիտարկման արդյունքները: Ընտրելով բնութագրիչները և ուսումնասիրելով 
դրանց իրացվելիությունը (առկայությունը կամ բացակայությունը)՝ կարելի է հասկանալ 
տվյալ խմբի ամբողջական պատկերը, մասնավորապես, եթե երկրում առկա է 
անվստահություն իրավական համակարգի, պետական մարմինների նկատմամբ, աճում 
է արտագաղթի մակարդակը, ապա կարելի է սահմանել, որ խոսքը վերաբերում է 
իրավունքի գերակայության և սոցիալական բնութագրիչների խմբերին: Հետևաբար, 
իրավական հռչակած ցանկացած պետություն, ուսումնասիրելով առկա խնդիրները և 
դրանց նկատմամբ օգտագործելով պարադիգմալ այդ մոտեցումները, 
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հնարավորություն է ձեռք բերում առաջարկել հստակ նպատակային լուծումներ՝ 
չսպասելով դրանց բացասական էներգիայի կուտակման արդյունքում հնարավոր 
զարգացումների ճակատագրական հետևանքների առաջացմանը:  

11. Սահմանադրական ախտորոշման և Սահմանադրության արդյունավետության 
գնահատման, սահմանադրական վերահսկողության համակարգային բնույթը թույլ է 
տալիս ամբողջովին տարանջատել գործառութային կազմը և նախատեսել դրանց 
սուբյեկտներին, որպիսի պայմաններում գործելով իրարից անջատ, յուրաքանչյուր 
սուբյեկտ պատասխանատու կլինի իր գործառույթի կատարման համար, իսկ եթե 
համակարգը կգրանցի թերություններ, ապա միանգամից կարող են բացահայտվել 
դրանց պատճառները և առաջարկվել լուծումներ:  

12. Սահմանադրական ախտորոշման և սահմանադրության արդյունավետության 
փուլերը թույլ են տալիս կանխատեսել մշտադիտարկման արդյունքում ամփոփված 
եզրահանգումները, ինչպես նաև դրանց իրագործումը: Հայկական իրականության մեջ 
կարևոր հարց է առաջանում՝ դիտարկել Սահմանադրության արդյունավետությունը: 
Արդյունավետության գնահատմամբ որոշվում է հասարակական հարաբերությունների 
կարգավորվածությունը, բացահայտվում են խնդիրները, հակասությունները և 
անհամապատասխանությունները ինչպես սահմանադրական նորմերի միջև, այնպես էլ 
սահմանադրական նորմերի և դրանց հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերի 
միջև: Այն առավելապես գործուն մեխանիզմ կարող է հանդիսանալ սահմանադրական 
փոփոխությունների և օրենսդրական ակտերի մշակման փուլում: Սահմանադրության 
ապահովման ընթացքը պետք է ներառի ոչ միայն սահմանադրական նորմերի 
գործողության ապահովման նպատակով օրինաստեղծ գործունեության խնդիրների 
շտկում, այլև սահմանադրական նորմերի իրացման պրակտիկայի վերլուծություն:  

Այդ խնդիրների բացահայտմանն է ուղղված Սահմանադրական մշտադիտարկումը, 
որը կարելի է դիտարկել որպես իրավական կարգավորվածության աստիճանի 
բարձրացման կարևորագույն գործիք, և որը կարող է ապահովել սահմանադրական 
նորմերի ապահովման համար անհրաժեշտ միջավայր: Սահմանադրական 
մշտադիտարկումը կարելի է դասել պետական մարմինների գործունեության և 
քաղաքացիական հասարակության կայացման ամենաանհրաժեշտ գործիքների 
շարքին: Ներկայումս արդիական են Սահմանադրական մշտադիտարկման ներդրման 
և զարգացման հիմնախնդիրները, որպես անմիջական դիտարկման, վերլուծության և 
իրավական ոլորտի վրա ազդեցության անընդհատ համակարգ: 

13. Իրականացված վերլուծության հիմքում իրավաբանական գրականության մեջ 
նոր մոտեցումներ են առաջարկվում Սահմանադրական մշտադիտարկման 
հասկացության էության և բովանդակության վերաբերյալ։ Սահմանադրական 
մշտադիտարկման իրականացումը պահանջում է ամբողջական գիտելիքների և 
կիրառման մեթոդների առկայություն, ընդ որում, ինչպես իրավաբանական գիտության 
մեջ, այնպես էլ տնտեսագիտության մեջ՝ չբացառելով, իհարկե, նաև գիտության այլ 
ճյուղերի մուտքը այս համակարգ: Այդպիսի մեթոդներ կարող են լինել՝ 
տրամաբանական, համակարգային, պատմական, սոցիոլոգիական (կանխատեսում, 
հարցում, դիտարկում և այլն.), համընդհանուր գիտական մեթոդներ՝ ինդուկտիվ և 
դեդուկտիվ, վերլուծական, վիճակագրական և այլ մեթոդներ: 
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Ներկայացված խնդիրները սպառիչ չեն, սակայն, հաշվի առնելով, որ ցանկացած 
բացասական ազդեցության կրողը անմիջականորեն հանդիսանում է 
հասարակությունը, կարելի է փաստել, որ անհրաժեշտ իրավագիտակցության 
մակարդակի ապահովման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության նման փոքր 
պետության պայմաններում, հնարավոր է գրանցել այնպիսի արդյունք, որի միջոցով 
կհաստատվի իրական հանրային կյանքի ներդաշնակումը սահմանադրական 
լուծումների հետ: 

 
Ատենախոսության հիմնական դրույթներն արտացոլված են Հեղինակի հետևյալ 
հրապարակումներում. 

1. Системная связь юридических феноменов: конституционный мониторинг и 
конституционная культура // Сборник научных статей по материалам XI 
Международной научно-практической конференции, Ереван-Ростов-на-Дону, 2016, էջեր 
97 – 99; 

2. Իրական հանրային կյանքի ներդաշնակումը սահմանադրական լուծումներին // 
Արդարադատություն, Հունիս 3 (38), Երևան, 2017, էջեր 65 – 69; 

3. Սահմանադրականության հաստատման հիմնախնդիրը Հայաստանի 
Հանրապետությունում // Օրինականություն, N 99, Երևան, 2017, էջեր 29 – 34; 

4. Սահմանադրական մշտադիտարկումը սահմանադրական իրավագիտակցության 
ձևավորման հարցում // Հանրային կառավարում, N 2, Երևան, 2017, էջեր 67 – 73; 

5. Действие и реализация конституционных установлений // Արդարադատություն, 
Հոկտեմբեր 5 (40), Երևան, 2017, էջեր 94 – 98; 

6. ՀՀ Նախագահի լիազորությունների իրական սահմանադրական բովանդակության 
բացահայտման հիմնախնդիրները // Օրինականություն, N 101, Երևան, 2017, էջեր 
39 – 43;  

7. Սահմանադրական մշտադիտարկման սուբյեկտային կազմի դասակարգումը // 
Դատական իշխանություն, N 01-02/ 222 - 224 Հունվար – փետրվար, Երևան, 2018, 
էջեր 37 – 40; 

8. Սահմանադրական մշտադիտարկումը սահմանադրականության մակարդակի 
գնահատման հարցում // Արդարադատություն, Ապրիլ 2 (43), Երևան, 2018, էջեր 15 
– 19: 

9. Սահմանադրական ախտորոշումը, որպես Սահմանադրական մշտադիտարկման 
տեսակ // Դատական իշխանություն, N 03-04/225-226 Մարտ-ապրիլ, Երևան, 2018, 
էջեր 35 – 38 

10. Սահմանադրության արդյունավետության գնահատումը, որպես սահմանադրական 
մշտադիտարկման տեսակ // Օրինականություն, N 104, Երևան, 2018, էջեր 24 – 28 
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СТЕПАНЯН АРМАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
ИНСТИТУТ КОНСИТУЦИОННОГО МОНИТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ.  

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
Дииссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.02.02 
 «Публичное право»  

Защита диссертации состоится 9 августа 2018 года, 11:30 часов на заседании 
специализированного совета 041 «Юриспруденции» Академии государственного управления 

РА (Высшая аттестационная комиссия Республики Армения, 0028, г. Ереван, Киевян 8). 
  

РЕЗЮМЕ 
 

Диссертационное исследование посвящено современным проблемам выявления и 
восстановления дефицита конституционализма, а также проблемам становления и развития 
института конституционного мониторинга в Республике Армения. 

События, которые произошли в мире в течение многих лет, привели к принятию 
практических мер по установлению верховенства права. Придание значимости праву, 
привело к созданию института правового мониторинга в рамках деятельности 
государственных органов. За этот период теоретически удалось зафиксировать 
соответствующие результаты в использовании методологических основ и развитии права. В 
то же время данные подходы в правовой науке делают возможным выявление новых 
тенденций, которые обеспечат новые знания и рекомендации для создания, развития и 
организации практического правового мониторинга. Результаты указывают на 
необходимость новой системы, обеспеченной достаточной концептуальной и 
методологической основой. 

В настоящее время нет отдельного уполномоченного органа конституционного 
мониторинга. Конституционный суд является компетентным органом обеспечения 
верховенства Конституции и осуществления конституционного правосудия в Республике 
Армения.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день в целях обеспечения конституционализма 
действуют некоторые конституционные институты, однако действительность иногда 
отклоняется от установленных конституционных принципов, в связи с чем возникает задача 
представления решений. Одно из таких решений можно найти на негосударственных 
уровнях, особенно на уровне научных учреждений. Тем не менее, на сегодняшний день 
системы выявления и преодоления конституционного дефицита посредством 
конституционной диагностики, оценки эффективности конституции и уровня 
конституционализма, вооруженной соответствующей методологией, не существует. Важным 
вопросом для данного исследования является показать, насколько институт 
конституционного мониторинга готов посредством своего инструментария выявить и 
восстановить дефицит конституционализма. Существует также задача определения 
субъектного состава. 

В диссертации автор дает определение правовой охраны Конституции как целостность 
механизмов обеспечения верховенства Конституции и конституционализма. При этом целью 
правовой зашиты, является полное обеспечение реализации конституции. Мониторинг 
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конституционных норм предоставляет возможность определить те факторы, которые 
способствовали понижению эффективности Конституции.  

Автор коснулся предварительных условий принятия Конституции, социальных 
процессов и пришел к выводу, что в некоторых случаях принятие Конституции было 
осознанным убеждением, с другой стороны, это было формальное ограничение власти. В то 
же время автор утверждает, что в современных демократических странах развитие ведет к 
тому, чтобы не велись параллели между юридической и фактической конституциями. 
 В диссертации исследуется правосознание как осознание необходимости 
конституционных норм в общественных отношениях, особенно поднимая вопрос о 
необходимом уровне конституционного правосознания в общественном сознании. Автор 
представляет также некоторые функции правосознания. 

В работе была дана общая картина субъектов конституционного мониторинга, 
представлены элементы конституционного мониторинга. Разработано определение 
государственного контроля и дано его общее понятие. Автор особо подчеркивает роль 
президента в применении вето.  

Затем приводится определение конституционной диагностики, выявляются основные 
задачи и принципы диагностики. Утверждалось, что для реализации последовательной 
конституционной диагностики необходимо применить систему показателей, которая даст 
исчерпывающее и всестороннее описание конституционности исследуемых общественных 
отношений. Конституционная диагностика позволяет определить, какая норма не работает и 
причины не функционирования. Преодоление конституционного дефицита может полностью 
быть реализовано только с внедрением новой системы, которая сформирует также 
конституционное правовое сознание. 

Автор рассматривает механизм оценки эффективности конституции. Оценка 
эффективности Конституции, определяется как эффективность регулирования общественных 
отношений, где выявляются проблемы, противоречия и несоответствия между 
конституционными нормами, а также между конституционными нормами и другими 
принятыми на ее основании правовыми актами. Процесс оценки эффективности конституции 
включает в себя не только исправление вопросов правотворческой деятельности, но и 
практику осуществления конституционных норм. Уровень эффективности конституции 
также показывает уровень удовлетворения социального спроса.     

В диссертационном исследовании Автор определяет субъектов конституционного 
мониторинга, особое место при этом отдавая президенту республики, который в 
соответствии с Конституцией Республики Армения обладает особым полномочием – следить 
за соблюдением Конституции. Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что через 
Конституционный мониторинг можно придать особое конституционное содержание 
вышеупомянутой конституционной норме.   

В результате данного исследования предлагаются новые подходы к сущности и 
содержанию концепции конституционного мониторинга. Проведение конституционного 
мониторинга предполагает наличие полных знаний и методов применения, как в области 
юриспруденции, так и в экономике, не исключая другие отрасли науки. 
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ARMAN GRIGOR STEPANYAN 

THE INSTITUTE OF CONSTITUTIONAL MONITORING IN THE REPUBLIC OF 
ARMENIA. FORMATION AND DEVELOPMENT ISSUES 

Dissertation for the degree of Ph.D. in Law on the specialization of 12.00.02 
«Public Law» 

The defense of the dissertation is scheduled for 09 August 2018, at 11:30 o'clock, at a meeting of the 
specialised council of jurisprudence No. 041 of the Academy of Public Administration of the 
Republic of Armenia (The Higher Attestation Commission of the Republic of Armenia, 0028, 
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SUMMARY 
 

The dissertation research focuses on the modern problems of revealing and restoring the 
deficit of constitutionalism, as well as the problems of formation and development of the institute of 
constitutional monitoring in the Republic of Armenia.  

Over the past years, the developments that have taken place in the world have led to practical 
measures to establish the supremacy of law. Giving importance to the law, led to the creation of the 
Institute of legal monitoring within the framework of the state body activities. During this period, it 
was theoretically possible to fix the relevant results in the use of methodological basis and the 
development of law. At the same time, these approaches in legal science make it possible to identify 
new trends that will provide new knowledge and recommendations for the creation, development 
and organization of practical legal monitoring. The results indicate the necessity for a new system 
with a sufficient conceptual and methodological framework.   

At present, there is no separate authorized body of constitutional monitoring. The 
constitutional court is considered to be the competent body to ensure the supremacy of the 
Constitution and the implementation of constitutional justice in the Republic of Armenia.   

Despite the fact that to date, there are some constitutional institutions to ensure 
constitutionalism, however, the reality sometimes deviates from established constitutional 
principles, thus arising challenges for suggesting solutions. One of such solutions can be found at 
the non-state levels, especially at the level of academic institutions.     

However, to date, there is no system for identifying and overcoming the constitutional deficit 
through constitutional diagnosis, evaluating the effectiveness of the Constitution and the level of 
constitutionalism, armed with appropriate methodology. An important issue for this study is to show 
how the institution of constitutional monitoring is ready through its tools to identify and restore the 
deficit of constitutionalism. There is also the task of determining the subjective composition.  In the 
thesis, the author gives a definition of the legal protection of the Constitution as the integrity of 
mechanisms ensuring the supremacy of the Constitution and constitutionalism. At the same time, the 
aim of legal protection is to ensure the full implementation of the Constitution. Monitoring of 
constitutional norms provides an opportunity to identify those factors that contributed to the 
decrease in the effectiveness of the Constitution.    

The author touched upon the preconditions for the adoption of the Constitution, the social 
processes and concluded that in some cases the adoption of the Constitution was a conscious 
conviction, on the other hand, it was a formal limitation of power. At the same time, the author 
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argues that in modern democratic countries development leads to the avoidance of parallels between 
the de jure and de facto constitutions. On the basis of the above, the author has come to the 
conclusion that the constitutional monitoring will allow to reveal, to estimate each case of imbalance 
of the constitutional equilibrium and constitutionalism at which supremacy, equilibrium, and 
stability of the Constitution would be provided. The paper presents the main powers of the subjects 
carrying out constitutional monitoring, as well as the main features, principles, and objectives of 
monitoring.    

The thesis examines the legal consciousness as an awareness of the necessity for constitutional 
norms in public relations, especially raising the issue of the necessary level of constitutional legal 
consciousness in the public consciousness. The author also presents some functions of legal 
consciousness.       

The paper presents the overall picture of the subjects of constitutional monitoring, presents the 
elements of constitutional monitoring. The paper develops state control definition and provides with 
general concept. Moreover, one of the forms of state control is constitutional control. The next form 
of state control is the supervision of the legislative activity. The author emphasizes the role of the 
President in the use of the veto.    

Subsequently, the definition of constitutional diagnostics is provided, the main tasks and 
principles of diagnostics are revealed. It was argued that in order to implement a consistent 
constitutional diagnosis it is necessary to apply a system of indicators that will give an exhaustive 
and comprehensive description of the constitutionality of the investigated social relations. The 
constitutional diagnostics allows to determine which norm is not working and reasons for not 
functioning. Overcoming the constitutional deficit can be fully realized only with the introduction of 
a new system, which will also form the constitutional legal consciousness.   

The author considers the mechanism of evaluation of the effectiveness of the Constitution. 
Evaluation of the effectiveness of the Constitution is defined as the effectiveness of the regulation of 
public relations, which identifies problems, contradictions and inconsistencies between 
constitutional norms, as well as between constitutional norms and other legal acts adopted on its 
basis. The process of assessing the effectiveness of the Constitution includes not only the correction 
of law-making issues, but also the practice of the implementation of constitutional norms. The level 
of effectiveness of the Constitution also indicates the level of satisfaction of social demand.  

In the dissertation research, the author defines the subjects of constitutional monitoring, giving 
prominence to the President of the Republic, who in accord with the Constitution of the Republic of 
Armenia has a special power – to monitor the compliance of the Constitution. Based on the above, it 
can be concluded that through the constitutional monitoring it is possible to give special 
constitutional content to the above-mentioned constitutional norm. As a result of this research, new 
approaches to the essence and content of the concept of constitutional monitoring are proposed. 
Implementation of constitutional monitoring assumes the existence of full knowledge and methods 
of application, both in the field of jurisprudence, as well as in the field of economy, not excluding 
other branches of science. 
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