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Թեմայի վերնագիրը` Սահմանադրականության գնահատման հետազոտական ծրագիր 

ծածկագիրը` 15T-5B242 

 

Հաստատված օրացուցային պլանի համաձայն, որպես ծրագրի առաջին տարում 

կատարման ենթակա հիմնական աշխատանքներ էին սահմանվել. 

1. Սահմանադրական տնտեսագիտության վերաբերյալ ամփոփ և ընդգրկուն 

ակնարկի իրականացումը, 

2. «Սահմանադրականություն» հասկացության բանաձևումը, 

3. Սահմանադրականության բաղադրիչ մասերի և ենթամասերի 

կառուցակարգումը, 

4. Սահմանադրականության գնահատման տվյալների շտեմարանների 

առանձնացումը և գնահատման ցուցիչների ընտրությունը: 

 Նախատեսված բոլոր աշխատանքները հաջողությամբ իրագործվել են: 

 1. Առաջին քայլի շրջանակներում համակողմանիորեն վերլուծվել է 

սահմանադրական տնտեսագիտության զարգացման ընթացքը, դրա տեսական 

նախահիմքերն ու գաղափարական հիմնասյուները, դրա տեղը տնտեսագիտական 

այլ ուղղությունների համատեքստում, դրա հետազոտական հիմնական 

ուղղությունները՝ նորմատիվ, պոզիտիվ և էմպիրիկ, դրա մեթոդաբանական 

գործիքակազմը և այլն: Որպես հետազոտության հիմք են ծառայել ոլորտի 

առաջատար գիտնականների աշխատությունները: Առանձնակի շեշտադրման են 

ենթարկվել նոբելյան մրցանակակիր Ջ. Բյուքենենի՝ սահմանադրական 

տնտեսագիտությանը նվիրված աշխատանքները: Իրականացված հետազոտությունը 

բավարար հիմքեր է ստեղծում սահմանադրականության նկատմամբ 



տնտեսագիտական մոտեցման կիրառությունն ու սահմանադրականության 

գնահատման տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդաբանության մշակումն 

ուղենշելու համար: 

 2. Սահմանադրականություն հասկացության շուրջ ձևավորված միջազգային 

փորձի վերլուծության հիման վրա առաջադրվել է «սահմանադրականության» նոր՝ 

գործառնական (օպերացիոնալ) սահմանում, այսինքն՝ սահմանում գնահատման 

նկատառումներից ելնելով: Սահմանադրականությունը բանաձևվել է, որպես 

«զարգացման մակարդակ, երբ սահման է դրված պետական իշխանության 

կամայականության հանդեպ՝ այն սահմանափակված է մարդու իրավունքներով և 

իշխանական թևերի բաժանման մեխանիզմով, երբ պետական իշխանությունը 

գործում է արդյունավետորեն՝ ծառայելով քաղաքացիների բարեկեցության 

շարունակական բարձրացման վերջնանպատակին, երբ սահմանադրական 

հիմնարար սկզբունքներն ու նորմերն իրացված են իրական կյանքում»:  

 Նշված սահմանման առաջադրման համար, որպես ելակետային հիմք է 

ընդունվել առաջին հայացքից իրարամերժ իր երկու ասպեկտների (բացասական և 

դրական) դիալեկտիկական միասնությունը. ասպեկտներ, որոնցից առաջինը 

շեշտադրում է պետական իշխանության սահմանափակման, իսկ երկրորդը՝ 

պետական իշխանության ակտիվ դրական դերակատարման կարևորությունը 

սահմանադրականության հաստատման գործում:  

 3. Առաջադրված սահմանումը ծառայել է, որպես ելակետային հիմք 

սահմանադրականության գնահատման հայեցակարգային ձևաչափի մշակման, 

սահմանադրականության համաթվի կառուցակարգման համար: Սահմանումից 

անմիջականորեն բխում է սահմանադրականության կառուցվածքը, որպես նշված 

երկու չափումների (մարդու իրավունքներ ու պետաիշխանական համակարգ) և երկու 

ասպեկտների (բացասական ու դրական) հատութային չորս բաղադրատարրերի 

ամբողջություն: 



 «Սահմանադրականություն» հասկացության կառուցակարգմամբ, 

կառուցակարգվեց նաև սահմանադրականության մակարդակի գնահատականն 

արտացոլող «Սահմանադրականության համաթիվը»՝ որպես կառուցվածքային 

վերոբերյալ տարրերի իրացվածության մակարդակներն արտացոլող կառուցվելիք 

համաթվերի և ենթահամաթվերի ինտեգրման արդյունք: 

 

 4. Ձևավորվել է սահմանադրականության գնահատման տեսական ձևաչափի 

հիմքը, որից հետո անցում է կատարվել սահմանադրականության գնահատման 

տվյալների շտեմարանների համակազմի ձևավորմանը: Վերջինս իրագործվել է 

տվյալների հուսալի, միջազգային ճանաչում ունեցող և երկրների լայն ծածկույթ 

պարփակող աղբյուրների համադրման ճանապարհով, ինչպիսիք են՝ Հերիթիջ 

հիմնադրամի, Ֆրիդոմհաուզի, Ֆրեյզեր և Կատո ինստիտուտների, ՄԱԿ-ի, 

Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի, Բերթելսման հիմնադրամի, 

Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության, Համաշխարհայի բանկի, 

Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության, 

Յունեսկօ-ի, Կենտրոնական հետախուզական վարչության և այլ տեղեկատվական 

շտեմարանները: 



 Սահմանադրականության մշակված կառուցվածքային ձևաչափի հիման վրա 

մշակվել է սահմանադրականության գնահատման ցուցչակազմը, որը ձևավորված 

տվյալների շտեմարանների հիման վրա թվայնացվել է և ձևավորվել է 

սահմանադրականության գնահատման տվյալների բազան: 

 Սահմանադրականության գնահատականների համակարգն ունենալու է 

հինգմակարդականի կառուցվածք՝ ենթացուցիչներ-ցուցիչներ-խմբային ցուցիչներ-

չափումներ-համաթիվ: Յուրաքանչյուր մակարդակ նախորդող մակարդակում 

ընդգրկված տարրերի ագրեգացման արդյունք է: 

 «Մարդու իրավունքների իրացվածության համաթվի» կազմի մեջ մտնող երկու 

ենթահամաթվերից յուրաքանչյուրին ցուցիչների համախմբի 

համապատասխանեցման հիմքում, դրվել է «Մարդու իրավունքների միջազգային 

օրինաշարը»՝ այդպիսով համաթվի կառուցումը հենելով համապարփակ 

(ունիվերսալ) նորմատիվ հիմքի վրա: 

 «Պետական իշխանության գործունեության արդյունավետության 

ենթահամաթիվը» բաղկացած է լինելու իշխանական երեք թևերից յուրաքանչյուրի 

(օրենսդիր, գործադիր և դատական) գործունեության արդյունավետության 

մակարդակների գնահատականներն արտացոլող ցուցիչներից, ինչպես նաև 

կոռուպցիայի մակարդակի ցուցչից՝ որպես պետական կառավարման ողջ 

համակարգի անարդյունավետության և ախտահարվածության վկայություն: 

 Ստացված արդյունքները թույլ են տալիս անցում կատարել 

սահմանադրականության գնահատման հետազոտության երկրորդ փուլին՝ 

սահմանադրականության գնահատման մեթոդաբանության մշակմանը, որը, 

տնտեսագիտամաթեմատիկական գործիքակազմի կիրառությամբ, հնարավորություն 

կընձեռի ստանալ սահմանադրականության մակարդակի քանակական 

գնահատականը Հայաստանի, ինչպես նաև՝ աշխարհի բազմաթիվ երկրների համար՝ 

կայուն հիմքեր նախապատրաստելով սահմանադրականության շարունակական 

մշտադիտարկման ու կառավարման համար: 



Պայմանական օրինակի հիման վրա ստացվել են սահմանադրականության 

գնահատման նախնական արդյուքներ, որոնք ներկայացված են ստորև բերված 

գծապատկերում: 

 

 

Հետագա աշխատանքներն ուղղված են լինելու ավելի մեծ թվով երկրների 

համար, ավելի համապարփակ ցուցչակազմի կիրառությամբ 

սահմանադրականության մակարդակի գնահատմանը: 

Սահմանադրականության առաջադրված գործառնական սահմանումը, 

սահմանադրականության մշակված կառուցվածքը և ցուցչակազմը գիտական նորույթ 

հանդիսացող արդյունքներ են: Հետազոտությունն ունի էական արդիականություն՝ 

պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող սահմանադրական 

զարգացումներով, ինչպես նաև առկա սահմանադրականության դեֆիցիտի 
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