
 
 

ՀԱՅՏ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 

ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

I.  ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ 
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2. Կազմակերպության 

լրիվ և կրճատ անվանում, կազմակերպաիրավական ձև՝ Երևանի պետական 
համալսարան (ԵՊՀ) հիմնադրամ 
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Արամ Հրաչիկի 
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3. Ծրագրի գիտական ղեկավարի 
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II. ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Հիմնարար հետազոտությունների∗ 

1.1 ուղղության (ուղղությունների) գիտական կամ գիտատեխնիկական 

կարևորությունը և արդիականությունը: Հասարակությունների զարգացման 

իրավական, ժողովրդավարական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում ընթացող 

վերափոխումները, ինչպես նաև այդ ամենի արդյունքում սոցիալական կյանքի 

սահմանադրականացման մարտահրավերները նոր և առավել արդյունավետ 

լուծումների արդիական պահանջ են առաջադրել հանրային կառավարման առջև: Այս 

                                                 
∗ Ներկայացնել ըստ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԵՎ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԻՉՆԵՐ-ի: 
 

 
∗ Հետազոտությունների մասին տեղեկությունները (մինչև 2 էջ) լրացնել դրանց առկայության դեպքում: 



 

տեսանկյունից հասարակական գիտություններից յուրաքանչյուրը ձեռնարկում է իր 

ոլորտին հարակից և միջդիսցիպլինար ուսումնասիրություններ: 

Վերջին տասնամյակներում սահմանադրական տնտեսագիտությունը  

տնտեսագիտության արագ զարգացող ուղղություններից է: Աշխարհի առաջատար մի 

շարք համալսարաններ ակտիվորեն զբաղվում են սահմանադրական դրույթների և 

տնտեսական ցուցանիշների միջև առկա փոխկապվածության 

ուսումնասիրություններով: Այդ են վկայում բազմաթիվ հրապարակումները, 

մասնագիտացված ամսագրերը (Constitutional Political Economy1), ինչպես նաև 

միջազգային լայնածավալ մասնագիտացված տվյալների բազաների ստեղծման 

ծրագրերը2: Համոզված ենք, որ հետազոտություններին նոր լիցք կհաղորդի Վենետիկի 

հանձնաժողովի կողմից մշակված իրավունքի գերակայության հսկիչ ցանկը3, որը թույլ 

կտա կատարել համապարփակ վերլուծություններ ու կանխատեսումներ իրավական, 

ժողովրդավարական, սոցիալ-տնտեսական զարգացումների ու դրանց կառավարման 

առումով:  

Վերջին տարիների, հատկապես միջդիսցիպլինար բնույթի հետազոտությունները 

ցույց են տալիս, որ շուկայական կառուցակարգերի լիարժեք և արդյունավետ 

գործունեության ապահովումն անհնար է իրագործել առանց հաշվի առնելու այն 

օրենսդրական և սահմանադրական միջավայրը, որում իրականացվում է 

հասարակության կենսագործունեությունը: Այս ամենից հետևում է, որ 

սահմանադրաիրավական կարգավորման օբյեկտ և առարկա կարող են հանդիսանալ 

տնտեսությունն ու տնտեսական հարաբերությունները, որի ուսումնասիրությունն ու 

արդյունավետ լուծումների առաջադրումը կարող է իրականացվել 

սահմանադրականության մակարդակի գնահատման, մշտադիտարկման ու 

կառավարման հիմքի վրա: Վերջին եզրահանգմանը գալիս ենք Նոբելյան մրցանակի 

դափնեկիր Ջ. Բյուքենենի տեսության հիման վրա:4 

Գլոբալ առումով սահմանադրականության բարձր մակարդակն աշխարհի եզակի 

երկրներին է բնորոշ: Մի շարք երկրներում սահմանադրականության պակասուրդը և 

անհարթությունները  մեծ չափեր են ընդունել, ինչն իր դրսևորումն է գտնում 

                                                 
1 http://link.springer.com/journal/10602 
2Comparative Constitutions Project’s (CCP), Available at: http://www.comparativeconstitutionsproject.org 
3Տե'ս՝ «Ժողովրդավարություն՝ իրավունքի միջոցով» եվրոպական հանձնաժողով, զեկույց CDL – AD 
(2016)007, Ստրասբուրգ, 18 մարտի 2016թ.: 
4 Buchanan, James, M., (1990) The Domain of Constitutional Economics, Constitutional Political Economy, Vol. 
1, No. 1, p. 49. 



 

հասարակական կյանքի ամենատարբեր բնագավառներում, մասնավորապես, սոցիալ-

տնտեսական զարգացման արգելակմամբ:  

Սահմանադրականության խնդիրների ուսումնասիրությունն ու դրանց վերաբերյալ 

արդյունավետ լուծումների առաջադրումը, հատկապես կարևոր են զարգացող և 

անցումային երկրներում, որտեղ մեծ է խզումը հռչակված սահմանադրական 

դրույթների և գործող կանոնների միջև: Ժամանակակից պայմաններում տնտեսական 

ճշգրիտ քաղաքականության ընտրությունը մեծապես կախված է 

սահմանադրականության պակասուրդի (խզման աստիճանի), նրա կազմի ու 

կառուցվածքի, տնտեսության վրա դրա ազդեցության փոխանցումային մեխանիզմների 

բացահայտումից, ինչպես նաև «գործառույթ – ինստիտուտ – լիազորություն - 

պատասխանատվություն» գործառութային ու կառուցակարգային ողջ շղթայի 

օղակներում օպտիմալ կառավարման համակարգի ներդրումից: 

Այսօր տնտեսության կառավարման ու կարգավորման ինստիտուտների 

անբավարար գործառնումը գերիշխող է դարձնում հակաշուկայական ուժերի 

ազդեցությունը, որի դրսևորումն է նաև՝ քաղաքական – տնտեսական – վարչական 

ներուժի սերտաճումը: Սրանք խնդիրներ են, որոնց արդյունավետ լուծումները պետք է 

փնտրել սահմանադրականության բավարար մակարդակն ապահովող 

իրավակարգավորումների մեջ: 

Սահմանադրական տնտեսագիտության ոլորտում խնդիրների համակողմանի 

հետազոտումը և այդ հետազոտությունների առավել համակարգված ձևով 

իրականացումը հնարավոր է համապատասխան ինստիտուցիոնալ լուծումների 

միջոցով, որոնք պետք է միտված լինեն նախ երկրում սահմանադրականության վիճակի 

ախտորոշմանը, այնուհետև՝ մշտադիտարկմանը և վերջապես կառավարմանը՝ թույլ 

տալով երկարաժամկետում մինիմալացնել սահմանադրականության առկա դեֆիցիտը: 

1.2 նպատակը և խնդիրները: Ծրագրի իրականացման նպատակը 

սահմանադրականության գնահատման, մշտադիտարկման ու կառավարման 

գիտամեթոդական լուծումների մշակումն է: Նշված նպատակին հասնելու համար 

առաջադրված խնդիրներն են. 

• սահմանադրականության ախտորոշման համապարփակ մեթոդաբանության 

մշակում, 

• սահմանադրականության տվյալների շտեմարանների ձևավորում, 

• սահմանադրականության մշտադիտարկման մեթոդաբանության մշակում, 

• սահմանադրականության կառավարման հիմքերի ձևավորում: 



 

1.3 իրականացման ժամկետները: Ծրագրի իրականացման ժամկետը 5 տարի է: 

1.4 իրականացման մեթոդները: Ծրագրի իրականացման մեթոդներն են՝ 

տնտեսագիտամաթեմատիկական ու տնտեսաչափական մեթոդները և համեմատական 

սահմանադրական վերլուծության մեթոդը: 

1.5 ծրագրի կատարողների կազմի որակավորումը, ձեռքբերումները տվյալ 

բնագավառում: Ծրագիրը կատարելու են գիտության 5 դոկտորներ և 2 թեկնածուներ, 

որոնք տվյալ բնագավառում հրատարակել են շուրջ 3 տասնյակ գիտական 

աշխատանքներ (ցանկը կցված է): 

2. Կիրառական հետազոտությունների* 

Նախատեսվող կիրառական գիտական արդյունքը սահմանադրականության 

ախտորոշման և մշտադիտարկման մեթոդիկայի մշակումն է, որը հնարավոր կլինի 

արտահանել՝ հաշվի առնելով դրա կիրառությունը այլ երկրների ու դրանց խմբերի 

նկատմամբ: Նման արդյունք ներկայումս առկա չէ և հաշվի առնելով խնդրի 

արդիականությունը այն կարող է պահանջարկված լինել միջազգային ասպարեզում: 



 

III. ԾՐԱԳՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ∗ 

 
Վերջին տարիներին մեծ թափով զարգանում են միջդիսցիպլինար 

հետազոտությունները, որոնց ամենահայտնի օրինակներից է սահմանադրական 

տնտեսագիտությունը:  

2016թ. հոկտեմբերի 20-ից  23-ը Երևանում անցկացվեց Երևանյան միջազգային 

խորհրդաժողով, որի թեմաներից մեկն էր՝ «Վենետիկի հանձնաժողովի 106-րդ 

լիագումար նիստում ընդունված «Իրավունքի գերակայության հսկիչ ցանկի» դերը և 

նշանակությունը համակարգային սահմանադրական մշտադիտարկման 

իրականացման գործում»: Գիտաժողովին մասնակցում էին Եվրոպայի խորհրդի շուրջ 

չորս տասնյակ երկրների սահմանադրական դատարանների ներկայացուցիչներ և 

գիտնականներ:  

Գիտաժողովում հռչակվեց, որ սահմանադրական մշտադիտարկումը և 

ախտորոշումը կարևորագույն խնդիրներ են եվրոպական բոլոր երկրների համար: 

Ներկայացվեց սահմանադրական մշտադիտարկման իրականացման տարբեր 

մեթոդների և գործընթացների մշակման անհրաժեշտությունը: Միևնույն ժամանակ 

կարևորվեց Հայաստանի առանցքային  դերը այս գործում: Պատահական չէ, որ այդ 

հեղինակավոր գիտաժողովի արդյունքներից մեկը հանդիսացավ Հայաստանում 

«Սահմանադրական մշակույթ միջազգային վերլուծական կենտրոն» հիմնադրամի 

ստեղծումը, որի համահիմնադիրներից  է  ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման 

ֆակուլտետում գործող Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական 

կենտրոնը:  

Կենտրոնի կողմից արդեն իսկ իրականացվել են հետևյալ գիտական 

աշխատանքները. 

1. Սահմանադրական տնտեսագիտության տիրույթի համակողմանի 

հետազոտություն, 

2. «Սահմանադրականություն» հասկացության օպերացիոնալացում, 

3. Սահմանադրականության բաղադրիչ մասերի և ենթամասերի կառուցակարգում, 

4. Սահմանադրականության գնահատման տվյալների շտեմարանների ձևավորում և 

գնահատման ցուցչակազմի ձևավորում: 

                                                 
∗ Ներկայացնել ծրագրի հիմնարար և/կամ կիրառական հետազոտությունների գիտական հիմնավորումը 
(յուրաքանչյուրը մինչև 5 էջ): 

Կից ներկայացնել կազմակերպության գիտական խորհրդի համապատասխան որոշումը: 
 



 

5. Սահմանադրականության վիճակի ախտորոշում ՀՀ-ում և աշխարհի 140 

երկրներում: 

6. Կանոնավոր գործող միջդիսցիպլինար գիտական սեմինարի կազմակերպում, որի 

ընթացքում սահմանադրական տնտեսագիտության բնագավառում իրենց 

հետազոտությունների արդյունքներն են ներկայացնում ինչպես կայացած 

գիտնականները, անպես էլ՝ ասպիրանտները և ուսանողները, 

7. Երեք տասնյակ գիտական աշխատանքների հրատարակում, այդ թվում՝ 

միջազգային գիտական ամսագրերում: 

8. Սահմանադրական տնտեսագիտություն բուհական դասընթացի ներդրում: 

 Համակողմանիորեն վերլուծվել է սահմանադրական տնտեսագիտության 

զարգացման ընթացքը, դրա տեսական նախահիմքերն ու գաղափարական 

հիմնասյուները, դրա տեղը տնտեսագիտական այլ ուղղությունների համատեքստում, 

հետազոտական հիմնական ուղղությունները՝ նորմատիվ, պոզիտիվ և էմպիրիկ, 

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: 

 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: 

 Մշակվել է սահմանադրականության գնահատման մեթոդաբանությունը, որը, 

տնտեսագիտամաթեմատիկական գործիքակազմի կիրառությամբ, հնարավորություն 

կընձեռի ստանալ սահմանադրականության մակարդակի քանակական 

գնահատականը Հայաստանի, ինչպես նաև՝ աշխարհի բազմաթիվ երկրների համար: 

 Անցումային տնտեսությամբ 29 երկրների նկատմամբ քլաստերային 

վերլուծության և դիսկրետ մոդելավորման գործիքակազմի կիրառությամբ 

իրականացված սահմանադրական ախտորոշմամբ ստացվել են հետևյալ հիմնական 

արդյունքները. 

 Երկրները բաժանվել են երեք խմբի՝ սահմանադրականության բարձր, միջին և 

ցածր մակարդակով երկրների: 

 Հայաստանն ընդգրկվել է սահմանադրականության միջին մակարդակ ունեցող 

երկրների խմբում: 

 Քլաստերացման համատեքստում ամենամեծ կարևորությունն են ստացել 

դեմոկրատական և ինստիտուցիոնալ զարգացման ցուցիչները, որոնց հաջորդել 

են մարդկային զարգացման մակարդակի և քաղաքական կայունության 

ցուցիչները: 

 Արձանագրվել է, որ անցումը իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալ-

տնտեսական իրավիճակից որակապես այլ՝ սահմանադրականության ցուցանիշի 

առավել բարձր մակարդակով ցուցանիշի, անցումագիտության տեսանկյունից 

ունի բազմաթիվ աշխարհագրական և տեղային առանձնահատկություններ: 

 

 



 

Սահմանադրականության համաթվի կառուցմամբ ՀՀ-ում սահմանադրականության 

վիճակի ախտորոշման վերաբերյալ ստացվել են հետևյալ հիմնական արդյունքները. 

 Հայաստանի Հանրապետությունը «Սահմանադրականության համաթվի» 

վարկանշային աղյուսակում աշխարհի 142 երկրների շարքում զբաղեցրել է 95-րդ 

հորիզոնականը:  

 Հայաստանը դասվել է սահմանադրականության միջինից ցածր մակարդակ 

ունեցող երկրների շարքը: 

 Սահմանադրականության մակարդակը Հայաստանում կազմել է 43.9 միավոր, 

իսկ սահմանադրականության պակասուրդը, համապատասխանաբար, 56.1 

միավոր: 

 Հետխորհրդային երկրների շարքում սահմանադրականության մակարդակով 

Հայաստանը գերազանցում է Ռուսաստանին, Ադրբեջանին, Տաջիկստանին, 

Ղազախստանին ու Ղրղըզստանին և զիջում Մերձբալթյան երկրներին, 

Վրաստանին, Ուկրաինային ու Մոլդովային: 

 Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի բոլոր երկրները գերազանցում են 

Հայաստանին «Սահմանադրականության համաթվի» արժեքով: 

 Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրականության պակասուրդը 

պայմանավորող հիմնական գործոններն են սոցիալական ապահովության 

իրավունքի, սեփականության իրավունքի ոչ բավարար իրացվածությունը, 

դատական իշխանությունը, իշխանական թևերի բաժանման և իրավունքի 

գերակայության ցածր մակարդակը, ըստ հաջորդականության: 

 Սահմանադրականության պակասուրդին նվազագույնս են նպաստել 

աշխատանքի իրավունքը, բավարար կենսամակարդակի իրավունքը, 

տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու և ազատ տեղաշարժման իրավունքը: 

 Սահմանադրականության ապահովման գործում պետաիշխանական 

հաստատությունների շարքում ամենամեծ դերակատարությունը պատկանում է 

դատական իշխանությանը, այնուհետև՝ գործադրին և օրենսդրին: 

 

 

 

 

 

 



 

Գծապատկեր 2. Սահմանադրականության ՀՀ քարտեզը 

 

 
 

Սահմանադրականության համաթվի կառուցմամբ աշխարհում 

սահմանադրականության վիճակի ախտորոշման վերաբերյալ ստացվել են հետևյալ 

հիմնական արդյունքները. 

 Աշխարհի 142 երկրների շարքում սահմանադրականության ամենաբարձր 

մակարդակ ունեցող երկրներն են՝ Դանիան, Ֆինլանդիան, Նոր Զելանդիան, 

Միացյալ Թագավորությունը, Իռլանդիան, Բելգիան և Ավստրիան: 

 Դիտարկված երկրների շարքում սահմանադրականության ամենաբարձր 

պակասուրդ ունեցող երկրներն են՝ Զիմբաբվեն, Եմենը, Լիբիան, Սիրիան և 

Իրանը: Նկատենք, որ վերջիններիս շարքում այնպիսի երկրներ են, որոնք այսօր 

գտնվում են սահմանադրական լրջագույն ճգնաժամում և պետականության 

փլուզումների հորձանուտում: 

 Սահմանադրականության միջին մակարդակն աշխարհում 53 միավոր է, ինչը 

նշանակում է, որ սահմանադրականության պակասուրդը համաշխարհային 

գերակա միտում է: 

 Հյուսիսային Ամերիկայի (79.1 միավոր), Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի (65 

միավոր) տարածաշրջանները բնութագրվում են սահմանադրականության բարձր 

մակարդակով, Արևելյան Ասիայի (54.9 միավոր) և Լատինական Ամերիկայի (52.7 

միավոր) տարածաշրջանները՝ միջին, իսկ Հարավային Ասիայի (43.3 միավոր), 

Ենթասահարային Աֆրիկայի (42.4 միավոր) և Մերձավոր Արևելքի ու Հյուսիսային 

Աֆրիկայի (40.4 միավոր) տարածաշրջանները՝ ցածր մակարդակով: 

Կոռուպցիա 



 

 

Գծապատկեր 3. Սահմանադրականությունն աշխարհում 

 

 
 

 

 

Վերոնշյալ գիտական հենքի հիման վրա, տվյալ ծրագրի շրջանակներում 

անհրաժեշտ է կատարելագործել սահմանադրականության ախտորոշման 

գործիքակազմը և հիմքեր ձևավորել սահմանադրականության մշտադիտարկման ու 

կառավարման համար, որոնցից. 

• Սահմանադրականության մշտադիտարկումը ժամանակի ընթացքում 

սահմանադրականության և դրա պակասուրդի մակարդակի փոփոխության 

միտումների ուսումնասիրմանը և դրանց առաջացմանը հանգեցրած 

պատճառների բացահայտմանը միտված հետազոտություն է, 

• Սահմանադրականության կառավարումը երկրի սահմանադրականության 

մակարդակի բարձրացմանը միտված հետազոտություն է՝ շեշտադրելով այն 

ուղղությունները և դրանց գծով գործողությունները, որոնց կենսագործումը 

թույլ կտա գործնականում մոտենալ սահմանադրականության առավելացման 

նպատակի բավարարմանը: 

Նշված քայլերի կենսագործումը թույլ կտա կրճատել սահմանադրականության 

առկա դեֆիցիտը՝ երաշխավորելով երկրի կայուն զարգացում երկարաժամկետ 

հորիզոնում: 
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