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ԺԲ.00.02. - «Հանրային իրավունք» մասնագիտությամբ
իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի
գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության

ՍԵՂՄԱԳԻՐ

ԵՐԵՎԱՆ 2016

Ատենախոսության թեման հաստատվել է
ՀայաստանիՀանրապետությանպետականկառավարմանակադեմիայի գիտական
խորհրդում:

Գիտական ղեկավար`

Իրավաբանական
գիտություններիդոկտոր,պրոֆեսոր
Ա.Շ. Հարությունյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`

Իրավաբանականգիտություններիդոկ
տոր, պրոֆեսոր
Գ.Մ.Բադիրյան
Իրավաբանական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ
Ա.Ս.Հայրապետյան

Առաջատար կազմակերպություն`

Հայաստանի Հանրապետության
Ոստիկանության կրթահամալիրի
ակադեմիա

Ատենախոսության պաշտպանությունը կայանալու է 2016 թվականի մարտի 18ին, ժամը 16:00-ին ՀՀ ԲՈՀ-ի`Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայում գործող Իրավագիտության 041 մասնագիտական
խորհրդի նիստում (0028, ք. Երևան, Կիևյան 8):
Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գրադարանում:
Սեղմագիրն առաքվել է 2016 թվականի փետրվարի 16-ին:

Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսորԱ. Հ. Խաչատրյան
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ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Թեմայիարդիականությունը:Ժամանակակիցսահմանադրությունունեցողպետու
թյուններիհամարինքնիշխանությունըպետությանհիմնականբնութագրիչներիհամակարգումդիտարկվումէառաջինըհավասարներիշրջանակում:
ԴավերաբերումէնաևՀՀՍահմանադրությանը,
որի
1ինհոդվածըհռչակումէ.ՀայաստանիՀանրապետությունըինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալականևիրավականպետությունէ:
Որպեսսահմանադրականամրագրումունեցողհիմնարարսկզբունք՝ինքնիշխանություննառավելընդհանուրուելակետայինէ, քանիորարտահայտումէպետականիշխանությաններքինգերակայություննուլիիշխանություննևարտաքինանկախությունը,
որնէականէպետությանկազմակերպմանուգործունեությանհամար:
Չնայածայնհանգամանքին,
որսահմանադրականհիմնարարայդսկզբունքըհռչակվումէրնաևխորհրդայինօրենսդրությամբ, այնուամենայնիվ,
ՀայկականԽՍՀԳերագույնխորհրդիկողմից1990
թվականիօգոստոսի
23ինընդունվածՀայաստանիանկախությանմասինհռչակագրովևՀայաստանիՀանրապե
տության 1995 թվականիհուլիսի 5-իՍահմանադրությամբ (2005 և 2015
թվականներիփոփոխություններով)
ինքնիշխանությունընորովիդիտարկվեցուընկալվեցորպեսսահմանադրականհիմնարարարժեքսահմանադրականայլարժեքներիհամակարգում: Այսպես, օրինակ,
ՀՀՍահմանադրության1ինհոդվածիտրամաբանությանշրջանակումՀայաստանիՀանրապետությանորպեսիրավականպետությանհռչակումնենթադրումէ,
որինքնիշխանևիրավականպետությանհարաբերակցություննինքնինմատնանշումէո
րոշակիսկզբունքներիուհատկանիշներիառկայություն,
որոնքկարողենհնարավորությունտալբացահայտելհենցինքնիշխանությանոչմիայնիմաստը,
բովանդակայինսահմաններնուդրսևորմանբնութագրիչները, այլև՝տարանջատելսահմանադրաիրավականայլերևույթներինշանակությունից:
Այդհանգամանքովպայմանավորված՝անհրաժեշտէմեթոդաբանականնորմոտեցումներցուցաբերելպետությանինքնիշխանությանորպեսիրավականերևույթիհետազոտությանժամանակ: Ակնհայտէ, որՀայաստանիՀանրապետությունումսահմանադրականկարգավորումներիարդիզարգացումներիշրջանակումինքնիշխանպետությանսահմանադրականսկզբունքնէականզարգացումէստացելընթացիկօրենսդրությամբ: Հետևաբար, պետությանինքնիշխանությանիրականացմանհարցերնանհրաժեշտէտեսականորենիմաստավորել՝հատկապեսպետությանինքնիշխանիրավունքներինորմատիվայինամրագրմանտեսանկյունից:
Պետությանինքնիշխանությանսկզբունքիամրապնդմանըզուգընթաց
«պետականինքնիշխանություն»,
«ժողովրդականինքնիշխանություն»
և
«ազգայինինքնիշխանություն»
եզրույթներիիրավականբովանդակությունըևնորմատիվգործառութայինդերակատարությունըպատմականզարգացմանընթացքումենթարկվելենորոշակիփոփոխությունների, և, չնայածՀՀՍահմանադրությունը, ինչպեսնաևընթացիկօրենսդրություննամրագրումենդրույթներինքնիշխանությանառնչությամբ,
այնուամենայնիվ,
ոչմիանշանակկերպովէընկալվումայդհասկացություններիսահմանադրաիրավականիմաստը:
Այդուհանդերձ, արդիժամանակաշրջանումՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանությանէությանիմաստավորումը, դրաիրավականբովանդակությանսահմանումըանհրաժեշտենպետությաններքինևարտաքինգործունեությանարդյունավետությանբարձրացմանհամարհամապատասխաներաշխիքներիձևավորման,
ինչպեսնաևՀայաստանիՀանրապետությանպետականկառուցվածքիուազգայինանվտանգությանհիմնախնդիրներիգիտականհետագամշակմաննպատակով:
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Վկայակոչվածհիմնախնդիրներիուսումնասիրությանանհրաժեշտությունըևսվկայումէատենախոսությանթեմայիարդիականությանմասին:
ՀայաստանիՀանրապետությանիրավականհամակարգիշրջանակներումարմատավորվածտեսականմոտեցումներիարդյունքումառաջէեկելնաև
«ինքնիշխանություն» եզրույթիվերաբերյալշփոթ` պայմանավորվածայդհասկացությանբովանդակայինուգործառութայիննշանակությանևդրաբնութագրիչների՝ «պետականինքնիշխանություն»,
«ժողովրդականինքնիշխանություն»
ու
«ազգայինինքնիշխանություն» եզրույթներիբովանդակայինտարրերիմիախառնումով:
Բացիայդ, նկատվումեննաև «պետականինքնիշխանություն» և «պետությանինքնիշխանիրավունք»
հասկացություններիձևախեղմանմիտումներ,
ինչիարդյունքումառաջէեկելնաևինքնիշխանությանբովանդակայինսահմաններիուսումնասիրությանանհրաժեշտությունը:
Այսպիսով, ինքնիշխանությանգործառութայինդերակատարությանուղղություններիզարգացումները,
ինքնիշխանությանբովանդակայինսահմաններիձևախեղումները,
հայրենականիրավականհամակարգումինքնիշխանությանմիասնականիրավականմոտեցումներիբացակայությունը,
ինքնիշխանությանորպեսքաղաքականուիրավականերևույթներիթերիիրավաընկալումը, ՀայաստանիՀանրապետությունումսահմանադրականնորկարգավորումներիտեսանկյունիցնախանշվող
նոր
իրողության
խնդիրներըպահանջումենհամակարգվածլուծումներ,
ինչնէլվկայումէատենախոսությանընտրվածթեմայիարդիականությանմասին:
Ատենախոսության հետազոտությանօբյեկտըկազմումեն պետության ինքնիշխանության ու ինքնիշխան իրավունքների երաշխավորման ընթացքումառաջացող և
քաղաքական ու իրավական համակարգերի ձևավորման հետ առնչվողհարաբերությունները, ինչպես նաև միջազգային իրավական և սահմանադրական այն
կառուցակարգերը, որոնք վերաբերում են պետության ինքնիշխանության
սահմանադրական
արժեբանությանը,
ՀայաստանիՀանրապետությունում
սահմանադրական կարգավորումների բովանդակությունից ենթադրվող պետության
ինքնիշխանության իրականացման հիմնահարցերին:
Հետազոտությանառարկանհանդիսանում են ՀայաստանիՀանրապետության
ինքնիշխանության և պետության ինքնիշխան իրավունքների իրականացման, այդ
թվում՝2005 ու 2015 թվականների սահմանադրական կարգավորումների ընթացքումառկահիմնախնդիրներիտեսական-իրավականվերլուծության արդյունքները և
սահմանադրական արդարադատական պրակտիկան, ինչպես նաև պետության
ինքնիշխանության
լիարժեք
երաշխավորմանըհամարժեքլուծումների
ու
գիտականորենհիմնավորվածառաջարկություններիմշակումը:
Հետազոտությաննպատակըևխնդիրները:Ատենախոսությաննպատակնէբացահայտել հասարակական և քաղաքականկյանքիզարգացմանըզուգընթաց ինքնիշխանության բովանդակայինփոփոխությունների, դրանցովպայմանավորված` պետության ինքնիշխանության դրսևորմաննորձևերի ու դրա երաշխիքների
միջոցովհայրենականիրավականհամակարգում ինքնիշխանության սահմանադրաիրավականկարգավորումների առանձնահատկություններըև դրանց տրամաբանությանլույսիներքո
առաջադրել
ինքնիշխանության
սահմանադրաիրավականերաշխիքներիիրացմանառնչությամբծագողհիմնախնդիրներիայնպիսիլուծումներ, որոնքկնպաստենՀայաստանի
Հանրապետությունումսահմանադրականարժեբանությանոգունհամահունչ
պետական, ժողովրդական և ազգային ինքնիշխանության լիարժեք երաշխավորմանը:
Հետազոտությունըլիարժեքևգործնականդարձնելունկատառումովաշխատությու
նումառաջադրվելենհետևյալխնդիրները`
- որոշել ինքնիշխանության եզրույթի տեղն ու դերը սահմանադրական իրավունքի գիտության մեջ՝ հաշվի առնելով իրավական այդ կատեգորիայի վերաբերյալ
առկա գիտական տարբեր պատկերացումների զարգացման դինամիկան,
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- հիմնավորելինքնիշխանության առանցքայիննշանակությունը սահմանադրական իրավունքի համակարգում և բացահայտել միջազգային ինտեգրմանն ու
աշխարհաքաղաքական գործընթացների խորացմանը զուգընթացիհայտեկած
պետության ինքնիշխանության բովանդակայինփոփոխությունները, դրանցովպայմանավորված`ինքնիշխանության
գործառութայինդերակատարումըներկայիսիրավաընկալմանպայմաններում,
- հետազոտելուսպառիչներկայացնելՀայաստանիՀանրապետության ինքնիշխանության՝ որպես քաղաքական և իրավական երևույթի իրավաընկալման հիմնախնդիրները, բացահայտել այդինստիտուտի նշանակությունը զարգացմանհեռանկարներիև 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում,
- համակարգվածտեսքովներկայացնելինքնիշխանության որպեսսահմանադրականինստիտուտիսկզբունքներըև հատկանիշները, ուսումնասիրել վերջիններիս
բովանդակային նշանակությունն ու առանձնահատկությունները,
- ուսումնասիրելՀայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության բնութագրիչները և գործառութային նշանակությունը սահմանադրաիրավական ժամանակակից ընկալման պայմաններում,
- բնորոշել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության երաշխիքները և
բացահայտել
դրանցիրացմանսահմանադրականկառուցակարգերը,
օրենսդրականհիմնախնդիրներն ու դրանց զարգացմանարդիմիտումները ներկայիս
սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում,
- բացահայտել ինքնիշխանությունըսահմանադրականիրավունքի գիտության
համակարգում. ժողովրդական, ազգայինուպետականինքնիշխանության հարաբերակցությանհիմնախնդիրները և առաջարկել դրանց լուծումներ,
- անցկացնել համալիրհետազոտություններՀայաստանի Հանրապետության
ինքնիշխան իրավունքների բովանդակային սահմանների և դրանց իրագործման
հիմնախնդիրների առնչությամբ,
- ուսումնասիրել պետության ինքնիշխանության և միջազգային կազմակերպությունների վերպետականության հարաբերակցության հիմնախնդիրները և
դրանցհաղթահարմանուղիները սահմանադրական արդարադատության պրակտիկայում,
- ինքնիշխանության հիմնախնդրի համատեքստում ուսումնասիրել մարդու
իրավունքների սահմանադրական կարգավորման հիմնահարցերը Հայաստանի
Հանրապետությունում,
- հետազոտել ինքնիշխանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական նոր կարգավորումների համատեքստում՝կատարելով
տեսական-իրավական վերլուծություն պետության ինքնիշխանության բովանդակայինսահմանների հստակեցման առնչությամբ:
Ատենախոսությանթեմայիմշակվածությանաստիճանըևտեսականհիմքը:
Ինքնիշխանությանսահմանադրաիրավականհետազոտությանհիմնախնդիրները,
դրասկզբունքների, հատկանիշների, բնութագրիչներիուերաշխիքներիվերաբերյալուսումնասիրություններնէապեսսակավեն:
Չնայածայնհանգամանքին,
որտարաբնույթասպեկտներովդրանքմշտապեսգտնվելենինչպեսհայրենական,
այնպեսէլարտասահմանյանիրավագետներիուքաղաքագետներիուշադրությանկենտրոնում,
այնուամենայնիվ,
դրանցհետազոտումըսահմանադրականկարգավորումներիհամատեքստումդեռևսհամակարգվածբնույթձեռքչիբերել:
Հետազոտության առարկա հարցադրումներն որոշակիորեն ուսումնասիրվել են
օտարերկրյա իրավագետների կողմից, սակայն, ինքնիշխանության հիմնահարցերի
առնչությամբ միանշանակ մոտեցում այդպես էլ չի ձևավորվել, ավելին, ինքնիշխանության բովանդակային սահմանների հիմնահարցն ընդհանրապես չի քննարկվել
մասնագիտական գրականության շրջանակներում:
Հայրենական իրավագիտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են սույն հարցադրումների միայն առանձին կողմեր, իսկ ՀՀ իրավական համակարգում ինքնիշխանության հայեցակարգային հակասությունները, ինչպես նաև սահմանադրաիրա5

վական երաշխիքներն ու դրանց իրացման հիմնահարցերը ընդհանրապես չեն
ուսումնասիրվել: Բացակայում են ուսումնասիրություններ նաև ինքնիշխանության
երաշխավորման ու պաշտպանության սահմանադրական կառուցակարգերի զարգացման միտումների առնչությամբ:
Պետության ինքնիշխանության բովանդակության ու բնութագրիչների տեսական-իրավական վերլուծության, դրա սկզբունքների, հատկանիշների, երաշխիքների, ինչպես նաև պետության ինքնիշխան իրավունքների հետ հարաբերակցության և նմանաբնույթ այլ հարցերի գիտական հետազոտության առնչությամբ
մեծ ներդրում ունեն հայ իրավագետներ Ն.Ա. Այվազյանը, Ս.Ա. Ավակյանը, Ա.Հ.
Երիցյանը, Գ.Բ. Դանիելյանը, Ռ.Վ. Ենգիբարյանը, Է.Վ. Թադևոսյանը, Հ.Մ.
Խաչատրյանը, Լ.Մ. Կարապետյանը, Ա.Շ. Հարությունյանը, Գ.Գ. Հարությունյանը,
Գ.Ս. Ղազինյանը, Վ.Ռ. Նազարյանը, Գ.Հ. Սաֆարյանը, Վ.Վ. Ստեփանյանը և այլոք:
Վերջիններիս գիտական եզրահանգումներն ու նկատառումները մեծարժեք են,
ուստի դրանք ևս հանգամանորեն ուսումնասիրվել և նկատի են առնվել սույն
աշխատանքում:
Թեմայի առանձին հարցադրումներ բացահայտված են նաև միջազգային
կազմակերպությունների զեկույցներում, բանաձևերում և այլ իրավական փաստաթղթերում:
Բնականաբար,
սույն
աշխատանքի
տեսականհիմքենընդունվելնաևօտարերկրյաճանաչվածիրավագետներիհետազոտությունները,
որոնցշարքումկարելիէառանձնացնել Մ.Վ. Բագլայի, Ա.Ա, Բեզուգլովայի, Ա.Ա.
Բելկինայի, Ն.Ի. Գրաչյովի, Ն.Վ. Վոևոդինայի, Վ.Ա. Դորոգինայի, Վ.Դ. Զորկինի, Ե.Ի.
Կոզլովի, Օ.Ե. Կուտաֆինի, Մ.Ի. Կուկուշկինի, Վ.Օ. Լուչինի, Ի.Դ. Լևինայի, Վ.Վ.
Նևինսկու, Յու.Ա. Տիխոմիրովի, Պ.Ի. Սավիցկու, Բ.Ս. Էբզևի, Բ.Ս. Շևցովի, Մ.Ն.
Մարչենկոյի, Վ.Ի. Չիրկինի և այլոց գիտականաշխատությունները:
Բացի դրանից, քանի որ ինքնիշխանության հիմնախնդիրներն ունեն ընդհանուր
աղերսներ միջազգային իրավունքի հետ, ուստի հետազոտության տեսական հիմք են
հանդիսացել նաև այդ ոլորտի հայտնի իրավագետներ, մասնավորապես, Վ.Հ. Հովհաննիսյանի, Վ.Վ. Քոչարյանի, Է.Վատելյայի, Վ.Գ. Վիշնյակովայի, Վ.Է. Գրաբարի,
Գ.Վ. Իգնատենկոյի, Վ.Ա. Կարտաշկինի, Ա.Ա. Մոիսեևի, Ս.Վ. Չերնիչենկոյի և այլոց
աշխատանքները:
Ատենախոսությանաղբյուրագիտականևնորմատիվաիրավականհիմքը:Ատենա
խոսությանհամարնորմատիվաիրավականհիմք
են
հանդիսացելՀայաստանիՀանրապետությանՍահմանադրությունը (2005 և 2015 թվականների փոփոխություններով),
ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքները,
ՀՀ
սահմանադրականդատարանիորոշումները,
ինչպեսնաև
աշխատանքիհիմնականդրույթներինվերաբերողհայիրավականհուշարձանները և
Հայաստանի Հանրապետությանայլիրավականակտերը:
Միաժամանակ, հետազոտության ժամանակ լայնորենկիրառվելեն պետության
ինքնիշխանությաննառնչվողմիջազգայինիրավականփաստաթղթերը,միջազգայինդ
ատարաններիդատականակտերը,
միջազգայինկազմակերպություններիուդրանցխորհրդակցականմարմինների`
հետազոտությանօբյեկտինևառարկայինառնչվողակտերը,
ինչպեսնաևօտարերկրյապետություններիհիմնականօրենքներն ուընթացիկօրենսդրությունը:
Վերլուծություններիհիմքումդրվածենինչպեսվերջինտարիներինմշակվածու
շրջանառության մեջ դրված սահմանադրական փոփոխությունների նախագծեր,
այնպեսէլայնպիսիք, որոնքմերժվելեն: Որոշդեպքերումուսումնասիրվելեննաև սահմանադրական
բարեփոխումներիառնչությամբպատրաստվածպաշտոնական
մեկնաբանությունները, միջազգայինփորձագետներիեզրակացություններըևայլն:
Ատենախոսությանմեթոդաբանականհիմքերը:Հետազոտությանընթացքումհնարավորինսհամամասնորենկիրառվելեն ինչպեսընդհանուր (ինդուկցիա, դեդուկցիա,
անալիզ, սինթեզ), այնպեսէլհատուկ (համակարգայինվերլուծության, դիալեկտիկական,
պատմական)
մեթոդները:
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Հետազոտությանընթացքումլայնորենօգտագործվելէհամեմատական
իրավականմեթոդը:
Այսմեթոդներիհամակցվածկիրառումը հնարավորություն է տվել ընտրված օբյեկտը համակողմանի ու ամբողջական հետազոտելու համար, մասնավորապես, համեմատական
իրավականմեթոդի
օգտագործմամբ
վերլուծվելենմերերկրիևօտարերկրյապետություններիումիջազգային
կազմակերպությունների
կողմից
ինքնիշխանության
հիմնախնդիրներիլուծմանուղղությամբառաջադրվածընդհանուրլուծումները,
բացահայտվել են «ինքնիշխանության» եզրույթինորովիընկալման ու կիրառմանմիտումները, ինչպես նաև հայրենականիրավականհամակարգում «պետության
ինքնիշխանություն», «պետական ինքնիշխանություն», «ժողովրդական ինքնիշխանություն», «ազգային ինքնիշխանություն», «պետության ինքնիշխան իրավունքներ» և
«ինքնիշխանության երաշխիքներ» եզրույթների իմաստային նշանակությունն ու
բովանդակային սահմանները, արձանագրելով ինքնիշխանության միասնականհայեցակարգիբացակայության և, որպեսդրա հետևանք՝ ինքնիշխանության սահմանադրաիրավականերաշխիքներիոչարդյունավետիրացմանփաստը սահմանադրական
բարեփոխումների գործընթացում:
Ատենախոսությանգիտականնորույթըևպաշտպանությաններկայացվողհիմնադ
րույթները:
Աշխատանքում
«ինքնիշխանություն»
եզրույթըդիտարկվել
է
որպեսհամալիրուսումնասիրությանառարկա`
իրպատմականզարգացմանհամատեքստումև
ինքնիշխանության
պաշտպանությանսահմանադրաիրավականկառուցակարգերիիրացմանհիմնախնդիրներիլույսիներքո:
Հետազոտման
առարկաէդարձել նաև ինքնիշխանության բովանդակայինսահմաններիհիմնահարցը,
բացահայտվելենդրանցձևախեղմանարդիմարտահրավերները,
ինչպեսնաևհիմնավորվելէայդսահմաններիսահմանափակբնույթը:
Աշխատանքիշրջանակներումբացահայտվելեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանսահմանադրական
կարգավորմանառանձնահատկությունները,
որոնքպայմանավորված են տարբերպատմականժամանակահատվածներում իր
գործառութայինդերակատարմամբ,
հիմնավորվելեն
«ինքնիշխանության»
անմիջականգործողությանևպաշտպանությանհիմնականհնարավորուղղությունները:
Աշխատանքիշրջանակներում հետազոտվել է ինքնիշխանության սահմանադրական
կարգավորումների
հայրենականհայեցակարգը,
բացահայտվելվերջինիսարմատականհիմնախնդիրները
և
դրանց
առաջացմանպատճառները:
Ուսումնասիրվել
եննաև
ինքնիշխանության
սահմանադրաիրավականկառուցակարգերիիրացմանհիմնախնդիրներըՀայաստանի Հանրապետության կողմիցստանձնածմիջազգայինիրավականպարտավորություններիշրջանակներում: Աշխատանքումբացահայտվելեն ինքնիշխանության
պաշտպանությանսահմանադրականկառուցակարգերիզարգացմանարդիմիտումները:
Արդյունքում` կատարվելենոչմիայնտեսականեզրահանգումներ, այլևներկայացվելեն ինքնիշխանության ապահովման ու երաշխավորման սահմանադրական
կառուցակարգերիկատարելագործմանմիշարքգործունառաջարկություններ:
Ատենախոսությունումկատարվածհետազոտությանարդյունքներովպաշտպանությանեններկայացվումմիշարքեզրահանգումներ,
տեսականհիմնադրույթներևընդհանրացվածառաջարկություններ,
որոնքհանդիսանալովգիտականնորույթ, հանգումենհետևյալին.
1. Ատենախոսությունումհամակարգվածտեսքովներկայացնելով քաղաքականևիրավաբանականինքնիշխանությանհարաբերակցության
հիմնախնդիրները,
հիմնավոր է համարվել այն եզրահանգումը, որդրանցփոխադարձկապը
պայմանավորված է այդ եզրույթների դիալեկտիկմիասնությամբ, որտեղ ինքնիշխանություննարտահայտվումէիրավաբանականևքաղաքականկողմերիմիասնությամբ,
ինչընշանակումէ,
որինքնիշխանությանիրավաբանականկողմըչիկարողգոյութ7

յունունենալառանցիրականքաղաքականհիմքերի, կամհակառակը, պետությունըինքնիշխանչէ,
եթեառնվազն
սահմանադրական
կարգավորումներով
չիերաշխավորվումքաղաքականիշխանությանևնրամարմիններիհամակարգի ինստիտուցիոնալգերակայությունը:
Աշխատությունումհիմնավորվելէնաևայնգաղափարը, որպետությանինքնիշխանություննունիքաղաքական-իրավականբնույթ, ընդորում, մի կողմից, այն բնութագրվում է որպես պետությանիրական, անհրաժեշտուորոշիչհատկանիշ, իսկ մյուս
կողմից, նրա քաղաքականինքնիշխանությունը դիտարկվում է իբրև պետականիշխանությանկամքիինքնուրույնդրսևորում, որնարտահայտվումէ պետության ինքնիշխանիրավունքների,
այդթվում՝նրամարմինների
լիազորությունների
իրացմանհնարավորությամբ:
2.Բացահայտելովինքնիշխանության՝ որպեսպետության առանձնահատուկ
հատկանիշիբովանդակությանհիմնահարցերը,
հետազոտությանարդյունքներովառաջարկվելէինքնիշխանությանեզրույթիհետևյալբնորոշումը.այն ընկալվում է որպես իշխանությանիրավազորությունկրելուփաստացիհիմքուդրաիրականացմանիրականհնարավորությունևբնութագրվումէմեկըմյուսիհետփոխկապակցվածումեկըմյուսինփոխլրացնողհատկանիշների՝գերակայությանկամգերագույնիշխանությանառկայությանևինքնուրույնությանկամարտաքինանկախությանմիասնությամբ, ինչը նշանակում է, որ՝
ա) առանցսեփականգերագույնիշխանության, պետությունըչիկարողլինելանկախմիջազգայինհարաբերություններում, բ) առանցանկախության՝գոյությունչունիպետականիշխանությանգերակայություն:
3. Ինքնիշխանության սկզբունքներիուհատկանիշների փոխգործակցության հիմնախնդիրների համատեքստում աշխատանքում հիմնավորված են համարվում
հետևյալ
եզրահանգումները,որ.ա)
պետականինքնիշխանությաննկատմամբժողովրդականինքնիշխանությանառաջնայնությանսկզբունքի իրացման պարագայում
չի կարող ժողովրդիիշխանությունըհակադրելպետությանը, որըտեսականորեն
նույնպես
անհնարինէ,
բ)
միջազգայինիրավունքըոչթեսահմանափակումէ
պետությանինքնիշխանությունը, այլմիայնդրաիրականացումը, ինչը նշանակումէ,
որմիջազգայինիրավականնորմերովինքնիշխանությանսահմանափակությանտարրերիամրագրմամբպետությունըիրականացնումէիրանսահմանափակինքնիշխանությունըևիշխ
անությունկրողիկամքը:
4.Ատենախոսությունումմիանգամայննորովիեններկայացվել«պետականինքնիշխանություն»,
«ժողովրդականինքնիշխանություն»ու«ազգայինինքնիշխանություն»հասկացություններիհարաբերակցության
հիմնախնդիրներըևդրանց
իրացման
ուղիները:
Ըստատենախոսության՝հիմնավորվածէհամարվումայնդիրքորոշումը,
ըստորի՝
պետականինքնիշխանությունն ունիածանցյալբնույթ, սակայն, եթեպետականիշխանությանմեջարտահայտվումէողջժողովրդի
ուպետությանկամքը,
ապաժողովրդիինքնիշխանություննիրենիցներկայացնումէժողովրդիկողմիցպետականողջիշ
խանությանիրավաբանորենուփաստացիտնօրինում,
քանիորժողովուրդնէհանդես
գալիսիբրևայդիշխանությանմիակաղբյուրնուկրողը:
Միաժամանակ, հիմնավորվել է այն գաղափարը, որ այդ հասկացությունները
բովանդակային առումով համարժեքչեն, սակայն դրանք սերտորենփոխկապվածենուփոխգործակցումենմիասնականհամակարգում, և այդպիսիմիասնականություննենթադրումէ, որինքնիշխանությանսուբյեկտնուկրողը միաժամանակ հանդիսանումենժողովուրդը, ազգը, պետությունը:
5. Ատենախոսությունումպաշտպանության է ներկայացվել այն եզրահանգումը,
որ
պետություննիրինքնիշխանիրավունքներըտիրապետումէսեփականկամքով,
այլոչթեորևէպետությանկամայլսուբյեկտիորոշմամբ, ինչը նշանակում է, որ, մի
կողմից,
ինքնիշխանիրավունքներկարողէկրելայնպետությունը,
որնինքնուրույնսահմանումէսեփականիրավականկարգավիճակը, մյուս կողմից,
պետությանինքնիշխանիրա8

վունքներնընկալվումենորպեսպետությանինքնիշխանությանիրավաբանականբովանդակությանտարր:
ԱյդեզրահանգմանհամատեքստումևելնելովհետազոտությանարդյունքներիցառաջարկվելէՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանիրավունքներիհետևյ
ալբնորոշումը,
որդրանքընկալվումենպետությանայնպիսիիրավունքներ՝ա)
որոնքձեռքենբերվելսեփականկամքով,
բ)
մարմնավորումենպետականիշխանությանանկախությանևլիիշխանությանիրացումը
,
գ)
որոնցցանկըանսպառէ,
դ)
պատմականորոշակիժամանակաշրջանումհայժողովրդիպահանջմունքներովէկանխ
որոշվումայսկամայնիրավունքիառկայությունը:
6.Ատենախոսությունում,
համակարգվածտեսքովներկայացնելովպետությանինքնիշխանության
երաշխիքների
բովանդակությունն
ու
գաղափարականհիմքերը, առաջարկվել է այդ եզրույթի հետևյալ բնորոշումը,
որդրանք ընկալվում են որպես ինքնիշխանությանապահովմանայնպիսիմիջոցներ,
որոնցմիջոցովպետությունըկանխարգելումկամչեզոքացնումէիրինքնիշխանությանդ
եմուղղվածհնարավորկամիրականսպառնալիքները:Միաժամանակ, աշխատանքում
հիմնավորվել
է
այն
դիրքորոշումը,
որՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանության իրավական, քաղաքական,
հոգևոր և տնտեսական երաշխիքներիապահովումնունիայննույննշանակությունը,
ինչպետությանինքնիշխանությանիրավականբովանդակությունը:
7.ՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանությանև միջազգային կազմակերպությունների վերպետականությանհարաբերակցությանհիմնախնդիրների առնչությամբ
կարևորել
այն
դիրքորոշումը,
որպետությունըչիկարողմասնակիորենկամամբողջությամբիրինքնիշխանությունըփ
ոխանցելորևէկազմակերպությանը,
քանիորինքնիշխանությամբօժտվածէմիայնպետությունըևայնհանդիսանումէվերջին
իս
առանձնահատուկ
հատկանիշը,
իսկ
միջազգային
կազմակերպություններինՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանիրավունքների
որևէ
կերպ
փոխանցումըչիկարողդիտարկվելորպեսպետությանինքնիշխանությանսահմանափակումկամպետությանմիջազգայինիրավասուբյեկտությանկորուստ,
քանի
որ
ինքնիշխանությունըկարողէդադարելմիմիայնտվյալպետությանժողովրդիկամաարտ
ահայտմանարդյունքում:
8.ՀայաստանիՀանրապետության
Սահմանադրության
նորմերիհամակարգվածվերլուծությունիցևվերպետականմիջազգայինկազմակերպություններիորոշակիլիազորություններիփոխանցմանպրակտիկայիհետազոտությունից՝
ատենախոսությունում հիմնավորվել է այն դիրքորոշումը, որ՝ա) միջազգայինկազմակերպություններին
անդամակցելիս
վերջինիս
փոխանցվումենգործառնականբնույթիայնպիսիլիազորություններ, որոնքկազմումեն
պետության ինքնիշխանիրավասությանմաս, բայցոչ՝ինքնիշխանությանտարր, բ)
սահմանադրականլիազորություններիփոխանցումըպայմանավորվածէ
աշխարհաքաղաքական
ժամանակակից
պայմաններումմիջազգայինկազմակերպություններիայնպիսիխնդիրներիիրականացմամբ, որոնքհամընկնումենհենց
պետություններիմիջազգայինինտեգրմանն ուղղված խնդիրներիհետ, գ) միջազգայինհարաբերություններումկամարտաքինքաղաքականության առանձին գործոններիներգործությանպայմաններումլիազորություններիփոխանցումնանհրաժեշտէ
հենց պետությանգործունեությանհամարկամկապված է այնպիսի գործընթացներիհետ,
որոնքոչհամաչափներգործություն
կարող
ենունենալպետություններիվրա:
9.Հայաստանի
Հանրապետությունում
սահմանադրական
ժամանակակիցկարգավորումներիշրջանակումև միջազգային իրավունքի նորմերի
հետ
դրանցհարաբերակցության
տեսանկյունից՝պետությանինքնիշխանության
սահմանադրաիրավական ժամանակակից ընկալումներիննոր բովանդակային
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իմաստ հաղորդելու նպատակով հիմնավորվել է այն դիրքորոշումը, որ չի կարելի
միջազգային իրավունքը մշտապես դիտարկել որպես պրիմատ (գերակա) կամ
պետության ինքնիշխանությունը՝ բացարձակ անսահմանափակ:
Այսեզրահանգմամբ պայմանավորված հիմնավորվել են հետևյալ առաջարկությունները, ըստ որոնց, նախ, առաջարկվել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (2015 թվականի փոփոխություններով) 19-րդ հոդվածի և 81-րդ
հոդվածի 1-ին մասերն ուժը կորցրած ճանաչել, այնուհետև, Սահմանադրության 204րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 205-րդ հոդվածով ամրագրված դրույթները հստակեցնելու
ու դրանցում առկա ներքին հակասությունները բացառելու նպատակով նաև
առաջարկվել է՝ կամուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության (2015 թվականի փոփոխություններով)205-րդ հոդվածը, կամ
Սահմանադրությունը լրացնել նոր 221-րդ հոդվածով հետևյալ բովանդակությամբ.
«Հոդված 221. Մինչև Սահմանադրության 205-րդ հոդվածի ուժի մեջ մտնելը
վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության միջազգային պայմանագրերի գործողությունը շարունակում
են մնալ ուժի մեջ մինչև այդ պայմանագրերի գործողության ժամկետի ավարտը»:
Հետազոտությանտեսականևգործնականնշանակությունը:Ատենախոսությանմե
ջբացահայտվածհիմնահարցերիառնչությամբկատարվածվերլուծությունները, առաջարկություններնուհիմնավորումներըկարողեննպաստելհայրենականիրավականհամակարգում ինքնիշխանության սահմանադրականամրագրման և
կարգավորմանհիմնախնդիրներիբացահայտմաննուդրանցլուծմանը,
ինչպեսնաևՀայաստանի
Հանրապետությունում
ինքնիշխանության
երաշխիքներիիրացմանարդյունավետությանբարձրացմանը:
Աշխատությանգիտագործնականնշանակությունըընդգծվումէհետագասահմանադրականբարեփոխումներիուղղություններըևեղանակներըվերանայելուևդրանքառավելիրատեսականուարդյունավետդարձնելուվերաբերյալորոշակ
իեզրահանգումներիառաջադրմամբ: Կարծումենք, դրանքկարողենունենալհամապատասխանկիրառականարժեքևկնպաստենբազմաթիվթերություններիվերացմանը:
Ատենախոսությաննյութերըկարողենօգտագործվել
«Սահմանադրականիրավունք», «Մարդուիրավունքներ», «Սահմանադրականվերահսկողություն» դասընթացներումևհետագագիտականհետազոտություններում,
ինչպեսնաևայնբոլորդասընթացներում, որոնցհետազոտությանառարկանորևէկերպառնչվումէ պետության ինքնիշխանության հիմնահարցերին:
Հետազոտությանարդյունքներիփորձարկումը: Ատենախոսությունումարտացոլվածեզրահանգումները,
հիմնադրույթներըևառաջարկություններըհամամասնորենարտացոլվածենհեղինակիկողմիցհրատարակվածգիտականհոդվածներում և մենագրությունում, իսկ դրանցառավելառանցքայիննշանակությունունեցողմասերըներկայացվելեն տարբեր բուհերում կազմակերպվածգիտաժողովներում:
Ատենախոսությանկառուցվածքը:
Հետազոտությամբառաջադրվածխնդիրներիհամարժեքլուծմաննկատառումներովպ
այմանավորված,
ընտրվելէաշխատությանայնպիսիկառուցվածք,
որըհնարավորությունէտվելանհրաժեշտխորությամբուամբողջականությամբներկայ
ացնելուհետազոտությաննյութը:Ատենախոսությունըբաղկացածէբովանդակությունից, ներածությունից, 3 գլխից, դրանցումընդգրկված 9 ենթագլխից, եզրակացությունից, հավելվածից և օգտագործվածգրականությանցանկից։
ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ներածությանմեջ հիմնավորված է հետազոտության թեմայի արդիականությունը, ներկայացված են ատենախոսության նպատակներն ու խնդիրները, օբյեկտն
ու առարկան, գիտական նորույթն ու պաշտպանության ներկայացվող դրույթները,
տեսական և գործնական նշանակությունը, ատենախոսության նորմատիվ,
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փորձարարական և մեթոդաբանական հիմքերը, ինչպես նաև համառոտ
տեղեկություն ատենախոսության կառուցվածքի մասին:
Ատենախոսության առաջին գլուխը` «Պետության ինքնիշխանության
քաղաքական-իրավական բովանդակությունը, սկզբունքները և հատկանիշները.
պատմատեսական և իրավական համեմատական վերլուծություն» վերտառությամբ,
բաղկացած է երեքենթագլուխներից: Առաջին ենթագլխում`«Ինքնիշխանությունը
որպես քաղաքական և իրավական երևույթ. իրավաընկալման հիմնախնդիրները և
տեսական-իրավական վերլուծություն» վերտառությամբ, հեղինակը վերլուծելով
տարբեր
գիտական
հայացքները
և
ուսումնասիրելով«ինքնիշխանություն»
եզրույթիծագումնաբանականնշանակությունը, կատարել է եզրահանգում, որ այդ
եզրույթի նշանակություննառավելապես պետք է դիտարկել՝որպես պետության
քաղաքական ու իրավական կարևոր որակական բնութագիր և միաժամանակ
պետության հատկանիշ:
Այս հիմնավորմամբ պայմանավորված հեղինակը կատարել է հետևյալ եզրահանգումը, որպետությանինքնիշխանություննունիքաղաքական-իրավականբնույթ,
ընդորում,
եթեիրավականկողմըմատնանշումէինքնիշխանությանորպեսպետությանիրական,
անհրաժեշտուորոշիչհատկանիշիառկայությունը,
ապաքաղաքականինքնիշխանությունըդրսևորվումէիշխանությանքաղաքականկամքիինքնուրույնությանմիջոցով, որնարտահայտվումէայդիշխանությանևնրամարմիններիինքնիշխանիրավունքներիարտաքինձևակերպումներում՝իրավականինքնիշխանությանիրականացմամբ:
Երկրորդ ենթագլխում`«Ինքնիշխանությունըորպեսսահմանադրականինստիտուտ. սկզբունքներըև հատկանիշները»վերտառությամբ, ատենախոսի կողմից հետազոտվում են սահմանադրական այդ ինստիտուտիսկզբունքներն ու հատկանիշները:Հեղինակի կարծիքով, եթե ինքնիշխանությանանօտարելիության, անսահմանափակության, իշխանությանգերակայության, իշխանությանանբաժանելիության
ևպետականինքնիշխանությաննկատմամբժողովրդականինքնիշխանությանառաջնայնության սկզբունքներն ընկալվում են որպեսհիմնարարուելակետայինգաղափարներ,
որոնցհենքիվրաբացահայտվումենինքնիշխանությանքաղաքականուիրավականերևույթիէություննուբովանդակ
ությունը,
ապաիշխանությանանկախության,
պետականիշխանությանմիասնությանուգերակայության
ևինքնիշխանությանանսահմանափակության
հատկանիշներըիմաստայինառումովդիտարկվումենորպեսորակականուառանձնահատուկդրսևորմանբնութագրիչներ:
Ընդհանրացնելով, հեղինակը կատարում է այն եզրահանգումը, որինքնիշխանությանսկզբունքիիրացումնենթադրումէնրահատկանիշիդրսևորմանառանձնահատկությանսահմանումևվերջինիսհետնրաանմիջականփոխկապակցում:
Երրորդ ենթագլխում`«ԻնքնիշխանությունըՀայաստանի Հանրապետության
սահմանադրականիրավունքի
գիտությանհամակարգում.
ժողովրդական,
ազգայինուպետականինքնիշխանության
հարաբերակցությանհիմնախնդիրները»վերտառությամբ, հեղինակի կողմից անդրադարձ է
կատարվել
«պետականինքնիշխանություն»,
«ժողովրդականինքնիշխանություն»ու«ազգայինինքնիշխանություն»հասկացություններիհարաբերակցությանևդրանցբովանդակությանբացահայտմանուիրենցգործնակ
աննշանակությանհիմնահարցերին:
Հեղինակի
պնդմամբ,
հենցինքնիշխանությանբովանդակությանհիմնականհամակարգայինբաղադրիչիդերինենհավակնումպետականինքնիշխանություննուժողովրդիինքնիշխանությունը,
քանիորժողովրդինէվերապահվածերկրիքաղաքականհամակարգը,
տնտեսականուսոցիալականկարգերիհիմնականսկզբունքներըսահմանելուգլխավորուանօտարելիիրավունքը:
Այս
հիմնավորման համատեքստում, ըստ հեղինակի, ակնհայտէ դառնում այն, որպետական,ժողովրդականևազգայինինքնիշխանություններնիրենցաստիճանակարգվածության
(հիերարխիա)ուգործառութայիննշանակությանմեջմիասնականեն,
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ինչընշանակումէ, որհենցինքնիշխանությունըմիակնէուանբաժանելի, իսկդրասուբյեկտըկամկրողըհանդիսանումենպետությունը, ժողովուրդը, ազգը:
Ատենախոսության
երկրորդ
գլուխը`«Հայաստանի
Հանրապետության
ինքնիշխան
իրավունքները
և
ինքնիշխանության
բնութագրիչներն
ուերաշխիքները»վերտառությամբ,, բաղկացած է երեքենթագլուխներից: Առաջին
ենթագլխում`«Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության բնութագրիչները
և գործառութային նշանակությունը ներկայիս սահմանադրաիրավական ընկալման
պայմաններում» վերտառությամբ, հեղինակի կողմից հետազոտվել ենՀայաստանի
Հանրապետության ինքնիշխանության բնութագրիչները (պետականինքնիշխանություն, ժողովրդականինքնիշխանություն ևազգայինինքնիշխանություն) և դրանց
գործառութային նշանակությունը սահմանադրական ժամանակակից բարեփոխումների շրջանակում:Ընդհանրացնելով, հեղինակը գտնում է, որ, եթեպետությանինքնիշխանությանհիշատակվածերեքբնութագրիչներըբովանդակայինառումովհամարժեքչեն,
ապադրանքսերտորենփոխկապակցվածենուփոխգործակցումենմիասնականհամակարգում:
Երկրորդ ենթագլխում`«Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավունքները և դրանց իրականացման հիմնախնդիրները»վերտառությամբ,հեղինակի
կողմից հետազոտվել են պետությանինքնիշխանիրավունքներն ու դրանցընդհանուրսոցիալականնշանակությունը,
գտնելով,
որ
այդ
իրավունքների
իրականացումը
չպետքէհակասիքաղաքացիներիանհատականիրավունքներին,
քանի
որպետություննիրիշխանությունըձեռքէբերումքաղաքացիներիհավաքականընդհանրությունից՝ժողովրդից, և վերջինիսէպատկանումիշխանությունըև,
որնէլհանդիսանումէնույնիշխանությանաղբյուրը։
Այստրամաբանությանշրջանակումհեղինակը կատարում է եզրահանգում, ըստ
որի`պետությանինքնիշխանիրավունքներըհանդիսանումենժողովրդիինքնիշխանիրավունքներիյուրատեսա
կսահմանադրաիրավականգծագրում (պրոյեկցիա) պետաիրավականևմիջազգայինիրավականանմիջականպրակտիկայիոլորտում,
քանի
որպետություննիրամենօրյագործունեությանընթացքումերաշխավորելովմարդուևքաղաքացուիրավունքներիևազատություններիգերակայությունը,
այնուամենայնիվ,
չիկորցնումիրինքնիշխանությունըկամայնչիիմաստազրկվում։
Կատարված
հետազոտության
արդյունքում,
հեղինակը
պետությանինքնիշխանիրավունքներըդիտարկում
է
որպեսպետությանինքնիշխանությանիրավաբանականբովանդակությանտարր:
Երրորդ ենթագլխում`«ՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանությաներաշխիքները»վերտառությամբ,հեղինակի
կողմից
անդրադարձ
է
կատարվել
պետությանինքնիշխանությաներաշխիքներիիրավաբանականվերլուծությանը:Հեղինակը պետությանինքնիշխանությաներաշխիքները դիտարկելով որպես ինքնիշխանությանապահովմանայնպիսիմիջոցներ,
որոնցովպետությունըկանխարգելումկամչեզոքացնումէիրինքնիշխանությանդեմուղղվածհնարավորկամիրականսպառնալիքները: Ընդորում, հեղինակի
կարծիքով,
այդ
երաշխիքներին
իրավականձևհաղորդելնինքնինկոչվածէապահովելմարդուիրավունքներիիրացումըևայդիրավունքներիպաշտպանությունըպետությանկամայականմիջամտությունից,
ինչըբխումէոչմիայնպետությանշահերից,
այլևհանդիսանումմարդուևքաղաքացուիրավունքներիպաշտպանությանյուրահատուկերաշխիք:
Հեղինակըբացահայտելով պետությանինքնիշխանության իրավական, քաղաքական, հոգևոր և տնտեսական երաշխիքներիիրավականբովանդակությունն ու նշանակությունը, կատարում է հետևյալ եզրահանգումը, որ այդ երաշխիքներիհամատեքստումՀայաստանիՀանրապետությանորպեսինքնիշխանպետությանգոյությանհիմնականկամերաշխիքայինկարևորությունունեցողպայմաններկարողենդիտարկվելպետականիշխանությանգերակայությունը,
պետությանմիասնություննուանկախությունը:
Ատենախոսությաներրորդ գլուխը`«Ինքնիշխանության ժամանակակից հիմնա12

խնդիրները սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում և դրանց լուծումները միջազգային իրավական ու սահմանադրական արդարադատության պրակտիկայում» վերտառությամբ,բաղկացած է երեք ենթագլուխներից:
Առաջին ենթագլխում`«Պետականինքնիշխանությանևմիջազգայինկազմակերպություններիվերպետականությանհարաբերակցությանհիմնախնդիրներըևդրանցլո
ւծումներըՀայաստանիՀանրապետությանսահմանադրականարդարադատությանպրակտիկայում»վերտառությամբ, հեղինակն անդրադարձել է ՀայաստանիՀանրապետությունումսահմանադրականարդարադատությանպրակտիկային
առնչվողպետությանինքնիշխանությաներաշխավորմանևմիջազգայինկազմակերպություններիվերպետականությանհիմնախնդիրների հետազոտությանը:
Կարևորելով պետությանինքնիշխանությանևմիջազգայինկազմակերպություններիվերպետականությանհարաբերակցությանհիմնախնդրի առկայությունը, հեղինակը գտնում է, որ պետությունըչիկարողմասնակիորենկամամբողջությամբիրինքնիշխանությունըփոխանցելորևէմիջազգայինկազմակերպությանը, քանիորինքնիշխանությամբօժտվածէմիայնպետությունըևայնհանդիսանումէվերջինիսհիմնականև
առանձնահատուկհատկանիշը:
Միաժամանակ, հետազոտելով այդ հիմնախնդրին առնչվող տարբեր մոտեցումները և միջազգային փորձը, հեղինակը կատարել է եզրահանգում, որվերպատականությունը դիտարկվում էորպեսմիջազգայինկազմակերպությանիրավականայնպիսիհատկություն, որնինքնիշխանանդամ-պետություններինհնարավորությունէընձեռումազգայինօրենսդրությամբիրենցիրավունքներիմիմասըփոխանցելմիջազգայինկազմակերպությանը՝վերջինիսհիմնադիրպայմանագրովնախատեսվածնպատակներիուխնդիր
ներիիրագործմանը, ընդ որում, հեղինակի կարծիքով, ընդ որում, նման իրավաճակում
առավելխնդրահարույցէայն,
թեայդկազմակերպությանորոշումներըմասնակիցպետություններիհամարպետքէդիտարկելորպեսմիջազգայինիրավունքի, թե՞ազգայինօրենսդրությաննորմեր:
Երկրորդ ենթագլխում`«ԻնքնիշխանությունըևմարդուիրավունքներիսահմանադրականկարգավորմանհիմնահարցերըՀայաստանիՀանրապետությունում»
վերտառությամբ, հեղինակն անդրադառնալովՀայաստանի Հանրապետությունում
մարդու իրավունքների և ինքնիշխանության հիմնախնդրին, գտնում է, որ
անկախսահմանադրականիրավունքներիամրագրմանձևից՝պետությանսահմանադրականպարտականություններիիրականացումնինքնինընկալվումէորպեսքաղաքացիներիիրավունքներիուազատությունների,
նրանցօրինականշահերիպաշտպանությանապահովումևնյութական,
քաղաքականուհոգևորպահանջմունքներիբավարարում:
Հետազոտելովմասնագիտական գրականության մեջ առկա տեսակետներըհեղինակըկատարելէեզրահանգում, որպետության լիազորություններնիրականացվում
ենայնպես,
որապահովենժողովրդիիրականիշխանությունըևնրակողմիցպետությանվերապահվ
ածինքնիշխանությունը,
համապատասխանտնտեսական,
քաղաքականևիրավականպայմաններստեղծելուպայմանով:Չնայած
այն
հանգամանքին,
որ
այդպիսիպայմաններևիրավականնախադրյալներերաշխավորվածենՀՀՍահմանադրությանառանձին հոդվածներով, սակայն, հեղինակի կարծիքով, դրանք՝ մարդուիրավունքներիպաշտպանությանտեսանկյունիցորակականարդիականացմանևդրանցսահմանադրաիրավականիրացմաննորկառուցակարգերստեղծելուկարիքունեն:
Երրորդ ենթագլխում`«ԻնքնիշխանությանհիմնախնդիրներըՀայաստանիՀանրապետությունումսահմանադրականժամանակակից կարգավորումների համատեքստում» վերտառությամբ, հեղինակը ՀՀՍահմանադրությանհամատեքստում վեր
հանելով միջազգայինհարաբերություններումպետությանինքնիշխանությանսահմանափակումների հնարավոր դեպքերը, միաժամանակ,կարևորություն է տվել՝ ինքնիշ13

խանությանսահմանադրականկարգավորմանժամանակակիցմիտումներիուհիմնախնդիրների հետազոտմանը:
Ընդհանրացնելովևհամադրելով հետազոտության արդյունքները,հեղինակը ներկայացրել է որոշակիառաջարկություններ, որոնքմիտվածենՀայաստանիՀանրապետությունումսահմանադրական
նորկարգավորումներիշրջանակումինքնիշխանությանհասկացությանսահմանադրաիրավականժամանակակիցընկալումներիննորբովանդակայինիմաստհաղորդելուն,
ինչպեսնաևպետությանինքնիշխանությանև,
հատկապես,
միջազգայինիրավունքինորմերիհետհարաբերակցությանտեսանկյունից՝դրանցհարմարեցման (ադապտացման) ունորիրողություններիվերաիմաստավորմանը՝այնառումով, որչիկարելիմիջազգայինիրավունքըմշտապեսդիտարկելորպեսպրիմատ
նափակ:

(գերակա)

կամպետականինքնիշխանությունը՝բացարձականսահմա-

Եզրակացությանմեջհեղինակնընդհանրացվածներկայացրելէհետազոտությանկարևորհետևությունները, մասնավորապես`
1.Աշխատանքումանդրադարձկատարելով ինքնիշխանությանբովանդակության
ևքաղաքականիշխանությանբնութագրի միջոցով դրա էության բացահայտմանը,
ինչպես նաևինքնիշխանությանձևիուբովանդակությանմիասնության ապահովման
այն հիմնահարցերին, որոնք գիտագործնական մեծ նշանակությունունենքաղաքականևիրավաբանականինքնիշխանություններիբնութագրումներիումիասնությանտեսանկյունից, առաջադրվում են հետևյալ
եզրահանգումները.
ա) յուրաքանյուրպետությանհամարգոյությունունենընդհանուրհատկանիշներ,
որոնքբնութագրումենոչմիայնկոնկրետ
«պետությունը»
իդեալականիմաստով,
այլև՝որպեսպետությանքաղաքականևիրավականկարևորորակականբնութագիր,
արտահայտումենպետությանգաղափարըևնպատակները, իսկ այդպիսիհատկանիշներիբացակայությունն
ինքնինկասկածիտակէդնումայդպիսիպետությանգոյություննընդհանրապես,
բ)ինքնիշխանությունըորպեսպետության առանձնահատուկ հատկանիշ ընկալվում է որպես իշխանությանիրավազորությունկրելուփաստացիհիմքուդրաիրականացմանիրականհնարավորությունևբնութագրվումէմեկըմյուսիհետփոխկապակցվածումեկըմյուսինփոխլրացնողհատկանիշների՝գերակայությանկամգերագույնիշխանությանառկայությանևինքնուրույնությանկամարտաքինանկախությանմիասնությամբ, ինչը նշանակում է, որ՝ ա) առանցսեփականգերագույնիշխանության, պետությունըչիկարողլինելանկախմիջազգայինհարաբերություններում, բ) առանցանկախությանպետականիշխանությանգերակայությունգոյությունչունի, գ) պետությանինքնիշխանությունըպետքէիրականացվիառանցարտաքինսահմանափակումների՝բացառելովպետությանքաղաքականուիրավականգործընթացներինկատմամբինքնիշխանայլսուբյեկտներիմիջամտությունըկամներգործությունը:
2. Ինքնիշխանությունըպայմանավորված է որոշակիսկզբունքներիուհատկանիշներիառկայությամբ, քանի որդրանքհնարավորություն են տալիսբացահայտել այդ
եզրույթի ոչմիայնիմաստը, այլևբովանդակայինառումովտարանջատելսահմանադրաիրավականայլերևույթներինշանակությունից:
Ընդ
որում,
եթեինքնիշխանությանսկզբունքները դիտարկվում են այնհիմնարարուելակետայինգաղափարները,
որոնցհենքիվրաբացահայտվումենինքնիշխանության՝որպեսքաղաքականուիրավականերևույթիէություննուբովանդակությունը,
ապաինքնիշխանությանհատկանիշներըիմաստայինառումով
հանդիսանումենորպեսորակականուառանձնահատուկդրսևորմանբնութագրիչներ,
այսինքն,
ինքնիշխանությանսկզբունքըենթադրումէնրահատկանիշիդրսևորմանառանձնահատկությունը:
Աշխատանքում կարևոր նշանակություն է տրվելինքնիշխանությանանօտարելիության,
անսահմանափակության,
իշխանությանգերակայության,
իշխանությանանբաժանելիության
ևպետականինքնիշխանությաննկատմամբժողովրդականինքնիշխանությանառաջնայնության
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սկզբունքներին:
Ընդ
որում,
եթե
ինքնիշխանությանանօտարելիություննինքնինայդպիսինէևանփոփոխելի,
կամինքնիշխանությանանսահմանափակությունըժողովրդավարությանարժևորմանտարրէ,
որիտարաբնույթընկալմանդեպքումկարողէտեղիքտրվելկամայականդրսևորումներիևինքնիշխանությանսահմանափակումների
(նույնըվերաբերումէիշխանությանգերակայությաննուանբաժանելիությանը), ապա պետականինքնիշխանությաննկատմամբժողովրդականինքնիշխանությանառաջնայնությանսկզբունքի
իրացման
պարագայում
չի
կարող
ժողովրդիիշխանությունըհակադրվելպետությանը,
որըտեսականորենանհնարինէ:
Ինչ վերաբերում է ինքնիշխանությանհատկանիշներին, ապա դրանցից առավել
էականն
են՝իշխանությանանկախությունը,
պետականիշխանությանմիասնություննուգերակայությունը,
ինքնիշխանությանանսահմանափակությունը:Ընդորում՝
եթե
ինքնիշխանությանանկախությունընշանակումէարտաքինմիջամտությունիցազատպետականիշխանությանիրականացում
այդիշխանությանկրողիկողմից,
որըմիաժամանակ,ենթադրումէարտաքինանկախությունայլպետությանիշխանությունից,
իսկպետականիշխանությանմիասնություննուգերակայությունըմատնանշումեն,
միկողմից,պետականիշխանությանմարմիններիիրավասությանուլիազորություններիամբողջականությունըև այդմարմիններիմիասնականությունը, իսկմյուսկողմից՝
այդիշխանության
կրողիկամքիիրացմանմիջոցով
արտահայտում
ինքնիշխանությանգերակայությունը, ապա ինքնիշխանությանանսահմանափակությունը,
բնավ չի ենթադրում բացարձականսահմանափակլինելը, իսկ, եթեինքնիշխանությունըսահմանափակվածէ, ապադաարդենինքնիշխանությունչիհանդիսանում:
3. Սահմանադրական իրավունքի նորմերի համեմատական և համալիր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ թեև Հայաստանի Հանրապետությանինքնիշխանությունը՝
որպեսսահմանադրականսկզբունք,ձևականորենամրագրվածէմիայնՀՀՍահմանադրության
Նախաբանում
և
1-ինհոդվածում,
սակայն
գործնականումայնիրականացվումէսահմանադրականիրավունքիբազմաթիվինստիտուտներինորմերով
և
կանխորոշումէսահմանադրաիրավականողջհամակարգնուդրապետականկարգավո
րմանսկզբունքներիբովանդակությունը:
4.Անդրադառնալով ժամանակակիցիրավագիտությանմեջ առանցքայիննշանակություն
ունեցող
ժողովրդական
ինքնիշխանության,
ազգային
ինքնիշխանությանուպետականինքնիշխանությանհարաբերակցությանհիմնահարցին,
աշխատանքում կարևորվել է այն, որ, եթե ժողովրդականուպետականինքնիշխանությունըժողովրդավարականպետությունների պարագայում կարողենհամընկնել,
ապա քաղաքական այլ ռեժիմների ժամանակ դրանք կարող են չհամընկնել: Հենց այդ
հիմնավորմամբ պայմանավորված պետականիշխանությանինքնիշխանությունն
ունիածանցյալբնույթ,
սակայն,
եթեպետականիշխանությանմեջարտահայտվումէողջժողովրդի
ուպետությանկամքը,
ապաժողովրդիինքնիշխանությունըիրենիցներկայացնումէժողովրդիկողմիցպետականողջիշխանությանիրավաբանորենուփաստացիտնօրինում,
քանիորժողովուրդնէհանդես
գալիսիբրևայդիշխանությանմիակաղբյուրնուկրողը:
Այսհիմնավորմամբկարելիէպնդել,
որժողովրդիինքնիշխանությունըհանդեսէ
գալիսորպեսպետականիշխանությանինքնիշխանությանհիմք,
իսկ,
եթեժողովուրդըկորցնումէինքնիշխանությունը,
ապապետականիշխանություննինքնաբերաբարկորցնումէիրինքնիշխանբնույթը:
Միաժամանակ, «պետականինքնիշխանություն», «ժողովրդականինքնիշխանություն»ու«ազգայինինքնիշխանություն»հասկացությունների հարաբերակցության մեջ
առավել
խնդրահարույց
է
ազգայինինքնիշխանության՝
իբրևինքնիշխանազգիբարձրագույնանօտարելիիրավունքիէությանբացահայտմանհիմնահարցը: Ընդ որում, եթե
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ազգայինինքնիշխանությունըժողովրդականինքնիշխանությանհետնույնացումըբնորոշէձևավորվածքաղաքացիականհասարակությունունեցողզարգացածերկրներում, ապաանհրաժեշտէ
նաև
հաշվիառնելազգայինինքնիշխանությանիբրևէթնիկընդհանրությանինքնապաշտպանությանիրավունք,
որն
ընկալվում է նաևորպեսազգիինքնորոշմանիրավունք:
Այս ընդհանրացումից ելնելով՝ աշխատանքում կարևոր նշանակություն է տրվել
այն
գաղափարին,
որազգըչիկարողիրականացնելսեփականլիարժեքուքաղաքականազատություն`
առանցորոշակիպետականկազմակերպությանուդրաիշխանականկառույցների:
Այստեղից, եթե այդ եզրույթները բովանդակային առումով համարժեքչեն, ապա
դրանք սերտորենփոխկապակցվածենուփոխգործակցումենմիասնականհամակարգում, և այդպիսիմիասնականություննենթադրումէ, որինքնիշխանությանսուբյեկտնուկրողը միաժամանակ հանդիսանումենպետությունը, ժողովուրդը, ազգը:
5.Աշխատանքում
առաջադրված
է
նաև
այն
եզրահանգումը,
որ
պետություննիրինքնիշխանիրավունքներըտիրապետումէսեփականկամքով,
այլոչթեորևէպետությանկամայլսուբյեկտիորոշմամբ, ինչը ենթադրում է, որ
ինքնիշխանիրավունքներկարողէկրելայնպետությունը,
որնինքնուրույնսահմանումէսեփականիրավականկարգավիճակը, մի կողմից, իսկ,
մյուս
կողմից,
պետությանինքնիշխանիրավունքներնընկալվումենորպեսպետությանինքնիշխանությանիրավաբանականբովանդակությանտարր:
Այս հիմնավորմամբ պայմանավորված առաջադրված է այն բնորոշումը, որՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանիրավունքներնընկալվումենպետությանայնպիսիիրավունքներ՝ա)
որոնքձեռքենբերվելսեփականկամքով,
բ)
մարմնավորումենպետականիշխանությանանկախությանևլիիշխանությանիրացումը, գ)
որոնցցանկըանսպառէ,
դ)
պատմականկոնկրետժամանակաշրջանումհայժողովրդիպահանջմունքներովէկանխորոշվումայսկամայնիրավունքիառկայությունը:Ակնհայտ
է
նաև
այն,
որ.
եթեՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանիրավունքներնիրականացվումենհասարակականհարաբերություններիորոշակիոլորտներում՝իշխանություններիբաժանմանուհավասարակշռմանհիմանվրա (Սահմանադրությանհոդվ. 4),
ապապետականևտեղականինքնակառավարմանմարմիններինուպաշտոնատարանձանցվերապահվումէմիայնայնպիսիգործողություններկատարելուիրավասությամբ,
որոնցհամարնրանքլիազորվածենՍահմանադրությամբկամօրենքներով (Սահմանադրությանհոդվ. 6, մաս 1):
Բացիայդ, հետազոտությանառարկայիտրամաբանությանշրջանակումսահմանադրականհիշատակվածնորմերիհամադրվածվերլուծությունիցբխելէ,
որ,
եթեպետությանինքնիշխանիրավունքներըպատկանումենՀայաստանիՀանրապետությանը,
ապապետականևտեղականինքնակառավարմանմարմիններիլիազորություններըդիտարկվումենորպեստվյալսահմանադրականմարմնիիրավականկարգավիճակիտարր:
Այստեղից,
պետականմարմիններիլիազորություններնածանցվումենպետությանինքնիշխանիրավունքներիցևվերջիններիսնկատմամբունեներկրորդայիննշանակություն:Միաժամանակ,
ՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանիրավունքներըչենկարողդիտարկվելորպեսպետությանիրավասություն,
քանիորդրանքոչբոլորդեպքերումենարտացոլվածօրենսդրությանմեջկամորոշվածչի
դրանցիրացմանկարգը, հետևաբար, այդ իրավունքները չենկարողիրացվելՀայաստանիՀանրապետությանիրավասությանշրջանակում,
սակայնդիտարկվումենորպեսպետությանիրավասությանուլիազորություններիձևավորմանհիմք։
6.Աշխատանքում հանգամանորեն ներկայացված են պետությանինքնիշխանության երաշխիքները, որոնք կարող են բացառել կամ առնվազն մեղմել բացասական
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երևույթների հետևանքները: Ընդ որում, ՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանության երաշխիքների դասակարգումըևդրանցիրավաբանականվերլուծությունըվկայումեն, որդրանցիրավականձևհաղորդելնինքնինանհրաժեշտուկարևորգործընթացէ,
որըկոչվածէապահովելմարդուիրավունքներիիրացումըևայդիրավունքներիպաշտպանությունըպետությանկամայականմիջամտությունից,
ինչըբխումէոչմիայնպետությանշահերից,
այլևհանդիսանումէ
մարդուևքաղաքացուիրավունքներիպաշտպանությանյուրահատուկերաշխիք:Մասնավորապես,
պետությանինքնիշխանությաներաշխիքներիբովանդակությունըդրսևորվումէպետականիշխանությանգերակայության,
նրամիասնությանևանկախությանմեջ,
ինչն,
ենթադրաբարհամարժեքէայնեզրահանգմանհետ,
որինքնիշխանությանիրավականերաշխիքներիապահովումնունիայննույննշանակությ
ունը,
ինչիրավականբովանդակությունը:
Այսհամատեքստում,
ՀայաստանիՀանրապետությանորպեսինքնիշխանպետությանգոյությանհիմնականկա
մերաշխիքայիննշանակությունունեցողպայմաններկարողենդիտարկվելպետականիշխանությանգերակայությունը,
պետությանմիասնություննուանկախությունը:
Միաժամանակ,
պետականիշխանությանմիասնականությանապահովմանհիմնախնդիրնառաջինհեր
թինպայմանավորվածէհենցպետությանինքնիշխանությանիրավականերաշխիքներիմիասնությամբ: Այդպիսիքփոխկապակցվումենիրավականմիասնականպետությանմեջդրանցգոյությանհետ,
որոնքհռչակվելենՀայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրության1ինհոդվածովևբխումեն 3, 6, 10, 11-րդևայլհոդվածներիբովանդակությունից:
Տվյալդեպքում՝բացիմիասնականիրավականուտնտեսականտարածքից,
խոսքկարողէգնալնաևՀայաստանիՀանրապետությանտարածքայինամբողջականությանևժողովրդիշահերիցելնելովպետականիշխանությանիրականացմաներաշխավորմանմասին:
Իսկ ինքնիշխանությանքաղաքականերաշխիքներիապահովման հիմքում ընկած
է
այն
գաղափարը,
որպետությանիշխանությունը՝առանցքաղաքականհամակարգիայլսուբյեկտներիհետփոխգործակցությա
նևբարոյահոգեբանականայլգործոններիհաշվառմամբ,
չիկարողիրականացնելպետականուհասարակականգործերիանկախևբարձրագույնկառավարում: Ընդ որում, գիտագործնական մեծ նշանակություն ունենպետությանինքնիշխանությանքաղաքական
այնպիսի
երաշխիքներ,
ինչպիսիքեն՝ժողովրդականինքնիշխանությունը,քաղաքացիականհասարակությանառկայությունը և այլն:
Ինչվերաբերումէ ինքնիշխանության հոգևորերաշխիքներին, ապաանհրաժեշտէնկատել,
որպետականինքնիշխանությանպաշտպանվածությանլիարժեքություննառաջինհերթինպայմանավորվածէպետությաննկատմամբիրժողովրդիվերաբերմունքովևնույնժողովրդիհամախմբվածությամբ,
ինչնենթադրումէ,
որիրավականերևույթներիուսումնասիրություննանհնարէառանցհասարակությանք
աղաքականուիրավականգիտակցությանհաշվառմամբ:
Տվյալդեպքում,
խոսքկարողէգնալպետությանևհասարակությանկողմիցմշտապեսիրականացվողկազմակերպաիրավականայնմիջոցառումներիևդրանցկառուցակարգերիմասին,
որոնքկոչվածենապահովելուՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիներիհայրենա
սիրականզգացմունքներիուգիտակցությանհամակարգայինկապիառկայությունը:
Պետականինքնիշխանությանտնտեսականերաշխիքներնայնտնտեսականգործո
ններիհամախումբնէ,
որոնքկոչվածեննպաստելուտնտեսականհարաբերություններումպետականիշխանությանինքնիշխանհատկություններիիրացմանը,
ինչպեսնաևստեղծելուառավելբարենպաստպայմաններպետությանևհասարակությանտնտեսականգործունեությանիրականացմանհամար:
Այդ
առումով,
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ՀայաստանիՀանրապետությունումհանրայինևմասնավորշահերիհարաբերականհաշվեկշռվածությանապահովմանհամարանհրաժեշտտնտեսականբարենպաստպայմաններիստեղծումնուերաշխավորումըդիտարկվումէ
որպես
պետությանքաղաքականևտնտեսականկայունությանապահովմանկարևորպայման:
7.ՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանությանև միջազգային կազմակերպությունների վերպետականությանհարաբերակցությանհիմքումանհրաժեշտէ նկատի
ունենալ,
որպետությունըչիկարողմասնակիորենկամամբողջությամբիրինքնիշխանությունըփ
ոխանցելորևէկազմակերպությանը,
քանիորինքնիշխանությամբօժտվածէմիայնպետությունըևայնհանդիսանումէվերջինիսհիմնականհատկ
անիշը, իսկ միջազգային կազմակերպություններինպետությանինքնիշխանիրավունքների որևէ կերպ փոխանցումըչիկարողդիտարկվելորպեսինքնիշխանության
բացարձակ
սահմանափակումկամպետությանմիջազգայինիրավասուբյեկտությանկորուստ,
քանի
որ
պետությանինքնիշխանությունըկարողէդադարելմիմիայնտվյալպետությանժողովրդիկ
ամաարտահայտմանարդյունքում:
8.ՀայաստանիՀանրապետությանինքնիշխանությանտրամաբանության համատեքստում
աշխատանքում
ներկայացվել
են
միջազգայինկազմակերպություններիվերպետականությունը
բնութագրողհետևյալբնութագրիչները.
ա)անդամ-պետություններիշահերիընդհանրությանճանաչումը,
բ)անդամպետություններիմեծամասնությամբորոշումներիընդունումը,
գ)ծառայողներիգործունեությանանկախությունը, դ) ֆինանսականանկախությունը, ե)որոշումներիպարտադիրկատարմանպայմանըանդամ-պետություններիկողմիցևանդամ-պետություններիտարածքում,
զ)
վերպետականկազմակերպությանկազմիցմիակողմանիդուրսգալուարգելքը,
է)
այդ
կազմակերպությանլիազորություններիգերակայությունըանդամ-պետություններիլիազորություններինկատմամբ,
ը)
անդամ-պետություններիինքնիշխանլիազորություններիմիմասիփոխանցումըվերպետականկազմակերպությանը: Ընդ որում, տարբեր
երկրների
սահմանադրականնորմերիհամակարգվածվերլուծությունիցևնմանլիազորություններիփոխանցմանպրակտիկայիհետազոտությունիցհետևումէ,
որ՝ա)
միջազգայինկազմակերպություններինփոխանցվումենգործառնականբնույթիայնպիսիլիազորություններ,
որոնքկազմումենինքնիշխան պետության իրավասությանմաս, բայցոչ՝ինքնիշխանությանտարր, բ) սահմանադրականայդպիսիլիազորություններիփոխանցումըպայմանավորվածէգլոբալիզացիայիխորացմանպայմաններումհատկապեսմիջազգայինինտեգրմաննորբնույթիգործընթացներիրականացնողմիջազգայինկազմակերպություններիայնպիսիխնդիրներիիրականացմամբ,
որոնքուղղվածենկամհամընկնումենհենցանդամ-պետություններիխնդիրներիհետ, գ)
նմանլիազորություններիփոխանցումնանհրաժեշտէ,
քանիորհատկապեսմիջազգայինհարաբերություններումքաղաքականությանկամառանձինարտաքինգործոններիներգործությանպայմաններումդրանքանհրաժեշտենպետությանգործունեությանհամարկամկապվածենբարդգործընթացներիհետ, որոնքոչհամաչափներգործությունենունենումպետություններիվրա:
9. ՀՀ Սահմանադրությունըհաստատումէպետությանև մարդու ու քաղաքացու
միջևհարաբերությունների հիմնարար հիմքերը, իսկայդփոխհարաբերություններումժողովրդականինքնիշխանությունը դիտարկվում է պետականինքնիշխանության, դրագերակայության, անկախությանևինքնուրույնությանհիմքը: Սակայն,
պետությանևժողովրդիփոխհարաբերություններըչենկարողբնութագրվելորպեսիրավահավասար:
Ակնհայտ
է,
որ
ժողովուրդըհանդիսանումէինքնիշխանությանմիակկրողը,
հետևաբար,
նրանէ
վերապահված պետականիշխանության նկատմամբ նրա գերակա դերակատարումը:
Այստեղից,
ՀայաստանիՀանրապետությանսահմանադրականպարտավորություններըբնութագրվումենառանձնահատուկսոցիալականնշանակությամբ,
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քանիորհատկապեսդրանքեներաշխավորում
և
սահմանադրականկառուցվածքիկայունությունը,
և
հասարակության
ժողովրդավարական ինստիտուտների արդյունավետությունը, և անձիիրավունքների
ուազատությունների պաշտպանության ապահովումը:
10. ՀայաստանիՀանրապետության Սահմանադրության (2015 թվականի փոփոխություններով) ինքնիշխանության վերաբերյալ սահմանադրական նորմերը որևէ
փոփոխությունների չեն ենթարկվել, այնուամենայնիվ, հայրենական ևարտասահմանյաներկրներիսահմանադրական իրավունքի զարգացման առումով նոր բովանդակային իմաստ է հաղորդվել ինքնիշխանության հասկացության սահմանադրաիրավական ժամանակակից ընկալումներին՝ հատկապես համակարգային առումով
փոխկապված այլ հոդվածների շրջանակում: Մասնավորապես, Սահմանադրության
3, 204 և 205-րդ հոդվածներով ամրագրված նորմերի տրամաբանությանը համապատասխան՝ վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի
Հանրապետության անդամակցության կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հարցերի լուծումը դուրս է գալիս
պետական ինքնիշխանության իրացման շրջանակից և դիտարկվում որպես
ժողովրդական ինքնիշխանության իրացման առարկա: Սակայն, այն դեպքում, երբ
անհրաժեշտ է նույն հարցերի կապակցությամբ քաղաքացիական նախաձեռնության
կարգով ներկայացված օրենքների նախագծերի վերաբերյալ հարցերը հանրաքվեի
միջոցով լուծել, ապա այդ հարցերն արդեն ժողովրդական ինքնիշխանության իրացման շրջանակից դուրս են գալիս և անցնում պետական ինքնիշխանության իրացման
տիրույթ: Այստեղից, վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությանը վերաբերող հարցի լուծման օբյեկտիվ
անհրաժեշտությունը առաջադրում են այդ հարաբերություններից բխող խնդիրների
փոխհամաձայնեցված լուծումներ, ինչը և՛ միջազգային, և՛ սահմանադրաիրավական
հարաբերություններում անհրաժեշտ է դիտարկել որպես պետությունների վերպետական գործակցության նոր ձև, որտեղ յուրաքանչյուր ինքնիշխան երկիր
ինքնակամ մասնակցելով վերպետական կազմակերպություններին, իրենց մասնակցության կամքի արտահայտման միջոցով ապահովում է իր իսկ ինքնիշխանության և
ազգային շահերի պաշտպանության երաշխավորումը:
11.Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (2015 թվականի փոփոխություններով) 1, 4, 13, 14, 19, 53, 54, 61, 81 և 116-րդ հոդվածների համակարգային
վերլուծությունից բխում է, որ ինքնիշխանությունը որպես պետության անքակտելի
հատկանիշ բնութագրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրաիրավական կարգավիճակը: Այն ենթադրում է, որ պետական իշխանությունն ունի
գերակայություն ու անկախություն երկրի ներսում և միջազգային հարաբերություններում և այն տարածվում է երկրի ամբողջ տարածքի վրա, բացառելով երկիշխանությունը, և իրականացնում օրենսդիր, գործադիր և դատական լիարժեք
իշխանություն: Այսինքն, նշված հոդվածների բովանդակային իմաստը հաստատում է
պետության բացարձակ ինքնիշխանության մասին:
12. Աշխատանքում առաջադրված է այն եզրահանգումը, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (2015 թվականի փոփոխություններով) մեկնաբանվող հոդվածների համատեքստում պետության ինքնիշխանությունը միջազգային
հարաբերություններում կարող է ենթարկվել որոշակի սահմանափակումների հետևյալ դեպքերում. ա) երբ Հայաստանի Հանրապետությունը կամավոր ստանձնում է
միջազգային պարտավորություններ՝ բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական,
փոխշահավետ հարաբերություններ հաստատելու նպատակով (բխում Սահմանադրության 13-րդ հոդվածի բովանդակությունից), բ) երբ Հայաստանի Հանրապետությունը կամավոր մասնակցում (վավերացնում, հաստատում, ստորագրում)
երկկողմ կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրերին (բխում է Սահմանադրության 5, 19, 116, 132-րդ և այլ հոդվածների բովանդակությունից), գ) երբ
Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցում է միջազգային կազմակերպություններին՝ ստանձնելով որոշակի պարտավորություններ (բխում է Սահմանադրության 13, 205-րդ և այլ հոդվածների բովանդակությունից), դ) երբ միջազգային
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կազմակերպությունների կողմից ընդունված որոշումները ենթակա են պարտադիր
կատարման Հայաստանի Հանրապետության կողմից (բխում է Սահմանադրության 5,
13, 19, 81, 116-րդ և այլ հոդվածների բովանդակությունից), ե) երբ Հայաստանի
Հանրապետությունը ընդունում է միջազգային իրավունքի գերակայությունը
ազգային օրենսդրության նկատմամբ (բխում է Սահմանդրության 13-րդ հոդվածի
բովանդակությունից): Այս համատեքստում կարևորվում է այն, որ Հայաստանի
Հանրապետությունում սահմանադրական ժամանակակից կարգավորումների շրջանակում վերաիմաստավորվում է պետության ինքնիշխանությունը և, հատկապես,
միջազգային իրավունքի նորմերի հետ հարաբերակցության տեսանկյունից՝ նոր
իրողությունների հետ դրա հարմարեցման (ադապտացման) ուղղությամբ, և չի կարելի միջազգային իրավունքը մշտապես դիտարկել որպես պրիմատ (գերակա) կամ
պետության ինքնիշխանությունը՝ բացարձակ անսահմանափակ:
Թեկնածուականատենախոսությանհիմնականդրույթներնարտացոլվածենհեղինակիհետևյալհրապարակումներում.
1.Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հիմնախնդիրները (Սահմանադրական ժամանակակից կարգավորումների համատեքստում և դրանց լուծումները
միջազգային իրավական ու սահմանադրական արդարադատության պրակտիկայում).
Մենագրություն., – Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2016. 10 տ.մ.,
2.
Ինքնիշխանությունըորպեսսահմանադրականինստիտուտ.
սկզբունքներըևհատկանիշները // ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, էջ 30-38,
3. Ինքնիշխանությունը որպես քաղաքական և իրավական երևույթ. Իրավաընկալման հիմնախնդիրները և տեսական-իրավական վերլուծություն // ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 2014 թվականիմարտի 27-28-ի միջբուհական գիտական նյութերի ժողովածու, Հանրային կառավարում, 2014, թիվ 5, էջ 43-51,
4. Ժողովրդական, ազգային ու պետական ինքնիշխանությունը. տեսական-իրավական վերլուծություն և հարաբերակցության հիմնախնդիրները // Եվրոպական ակադեմիա, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, թիվ 5/1, էջ 105-108,
5. Ինքնիշխանությունը սահմանադրական իրավունքի գիտության համակարգում.
տեսական-գործնական հետազոտություն // Եվրոպական ակադեմիա, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, 5/1/, էջ 109-111,
6.Պետական ինքնիշխանության և միջազգային կազմակերպության վերպետականության հարաբերակցության հիմնախնդիրները և դրանց լուծումները Հայաստանի
Հանրապետության սահմանադրական արդարադատության պրակտիկայում // Արդարադատություն, 2015, թիվ 2/29/, էջ 64-69,
7.Ինքնիշխանությունը և մարդու իրավունքների սահմանադրական կարգավորման
հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում //ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, էջ 126-131,
8.Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավունքները և դրանց իրացման
հիմնախնդիրները // Եվրոպական ակադեմիա, Գիտական հոդվածների ժողովածու,
2015, թիվ 6, էջ 273-288,
9. Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության բնութագրիչները և գործառութային նշանակությունը ներկայիս սահմանադրաիրավական ընկալման պայմաններում // Հանրային կառավարում, 2015, թիվ 1, էջ 114-123,
10.ՀայաստանիՀանրապետությունումինքնիշխանությանհիմնախնդիրներըսահմանադրականժամանակակից կարգավորումների համատեքստում // Արդարադատություն, 2016, թիվ 1/32/, 10 էջ (գտնվում է տպագրման փուլում),
11. Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության երաշխիքները // Եվրոպական ակադեմիա, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, թիվ 6, էջ 289-303:

ХАЧАТРЯН АРАМ АШОТОВИЧ
ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.02 “Публичное право”.
Защита диссертации состоится 18 марта 2016 года, в 16:00 часов на заседании
специализированного совета ВАКРеспубликой Армении 041 по
юриспруденции при Академии государственного управления Республикой
Армении
(0028, г. Ереван, ул. Киевяна 8).
РЕЗЮМЕ
Актуальность темы диссертации обусловлена функциональной ролью
вопроса государственного суверенитета, искажением содержания его границ,
отсутствием целостноcти правового подхода в вопросе суверенитета в отечественной правовой системе, недостаточной проработанностью нормативно-правового восприятия правовых явлений, необходимостью поиска систематизированных решений и обозначения текущих проблем с точки зрения конституционного регулирования государственного суверенитета и суверенных прав
Республики Армения.
В

работе

автор

проанализировал

правового

содержания

государственного суверенитета и проблем конституционного регулирования,
теоретико-правового значения данного института в науке конституционного
права, а также проблем его функциональной роли в современных условиях
углубления международной интеграции и геополитических процессов.
Автор в диссертации осуществил комплексные исследования

по

проблемам соотношения суверенитета и суверенных прав Республики
Армения, а также государственного суверенитета и надгосударственных
международных организаций.
Структура имеющей научно-практическое значение диссертации,
дала возможность автору рассмотреть почти все связанные с темой проблемы.
В первой главе автор подробно представил правовое содержание
суверенитета государства, как правового и политического явления, затронул
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проблемы принципов и критериев суверенитета, как конституционного
института, а также исследовал проблемы соотношения государственного,
народного и национального суверенитетов.
Во второй главе диссертации автор обратился к изучению гарантий и
правовых критериев суверенитета государства и их функциональному
значению, а также осуществил исследованиеконцептуальных подходов
определения суверенных прав Республики Армения и проблем их
реализации.
В третьей главе диссертации исследованы правовые проблемы
соотношения суверенитета Республики Армения и надгосударственных
международных организаций в контексте современного конституционного
регулирования и их решения, как в международно-правовой практике, так и в
практике конституционного правосудия.
Основные результаты исследования были отражены в монографии и
научных статьях. В то же время автор на основе рассмотрения исторического
опыта выдвинул теоретические положения концептуального и практического
характера, которые могут быть использованы для усовершенствования конституционных норм Республики Армения.
Необходимо отметить, что все выводы данной диссертационной
работы построены на четких источниковедческих и методологических
основах.
Исходя из целей исследования, были выдвинуты некоторые
актуальные задачи и представлены авторские замечания и необходимые
выводы, которые вытекают из логического хода этого исследования и
аргументированы надлежащим образом.
Диссертация имеет научно-ориентированное направление и является
аналитическим научным исследованием.

KHACHATRYAN ARAM
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THE PROBLEMS OF SOVEREIGNTY CONSTITUTIONAL REGULATIONS
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Dissertation for Ph.D. in Law on the specialization of 12.00.02 “Public Law”
The defence of the dissertation will be held on 18 march 2016, at 16:00, at the
session of the specialized council 041 on Jurisprudence the Supreme Certifying
Commission of the Republic of Armeniaat the Public Administration Academy of
the the Republic of Armenia (0028, Yerevan, Kievyan st. 8)
SUMMARY
The vitality of the thesis topic is conditioned with the fuctional role of
state sovereignty, distortion of content boundaries of

sovereignty, absence of

integral legal approaches of sovereigntyin the domestic legal system, incomplete
legal perception of legal phenomena, necessity of finding systematized solutions to
outlined current problems in terms of constitutional new regulations concerning
sovereignty and sovereign rights in the Republic of Armenia.
The author analyzed and did integrated research on the legal content of
state sovereignty and the problems of its constitutional regulation, the place and
role of this institution in the science of constitutional law. The state sovereignty’s
functional role in the current conditions of legal perception and in the context of
constitutional reforms is discussed in the deepening conditions of international
integration and geopolitical processes. The constitutional institution's principles,
characteristics and functional role, guarantees and constitutional arrangements of
their realization are covered as a sovereignty of the Republic of Armenia. The
problems concerning the sovereignty and sovereign rights of the Republic of
Armenia as well as state sovereignty and international organizations over-statehood
correlation issues are discussed in the thesis.
The thesis structure having scientific-practical importance enabled the
author to discuss almost all the problems concerning the topic. In the first chapter,
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the author presented the legal content of the state sovereignty as a legal and
political phenomenon as well as touched upon the problems concerning
sovereignty principles and criteria as a constitutional institution. The correlation
problems of state sovereignty, people's and national sovereignties are discussed as
well. In the second chapter of the thesis the author studied the state sovereignty
guarantees and legal criteria as well as their functional importance.
The definition of the sovereign rights of the Republic of Armenia as well as
their implementation problems and concept approaches to their solutions are
reviewed.In the third chapter the legal problems concerning the RA sovereignty
and international organizations' over-statehood in the context of legal problems'
current constitutional regulation and their solution, in the international, legal and
constitutional justice practice are investigated.
The research results are reflected in the thesis summery and scientific
articles. The author highlighted theoretical provisions having conceptual and
functional character based on empirical experience.
These are the provisions that may be used to improve constitutional norms
of the Republic of Armenia. It should be mentioned that all the conclusions on the
thesis are based on the clear empirical facts and methodology.
Based on the research goals some vital problems are discussed and the
necessary conclusions and remarks arising from the logical approach of the research
are made by the author and are proved properly.
The thesis has scientific-orientation direction and is an analytic-scientific
research.
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