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ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմի աշխատակից,
ԱրՊՀ իրավունքի ամբիոնի դասախոս
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության՝ որպես ժողովրդավարական
ու իրավական պետության կառուցման անբաժանելի տարրերից մեկը են -
թա դրվում է զարգացած սահմանադրական արդարադատության առկա -
յությունը, իսկ վերջինս մասնագիտացված մարմնի կողմից իրականացվող
հատուկ գործունեության տեսակ է, որի արդյունքում միս ու արյուն են
դառնում սահմանադրական արժեքները և որպես վերջնարդյունք՝
սահմանադրական արդարադատության իրականացման շնորհիվ ստեղծ -
վում են սահմանա դրակա նության հաստատման նախադրյալներ։

Սահմանադրական արդարադատությունը ԼՂՀ-ի համար տակավին
նոր երևույթ է և ունի ընդամենը հինգ տարվա պատմություն։ Տվյալ ժա մա -
նա կահատվածը մի կողմից շատ կարճ է ոլորտում արմատական հաջո -
ղու թ  յուն ներ արձանագրելու համար, իսկ մյուս կողմից էլ այս ընթաց քում
հնա րավոր էր համակարգային ձևով ու հետևողականորեն մոտենալ այն
հիմ նախնդիր ներին, որոնք խոչընդոտում են ոլորտի զարգացմանը և
որոնց մի մասին փորձ կարվի անդրադառնալ սույն հոդվածի շրջա նակ -
նե րում։ 

Որպեսզի ավելի առավել ամբողջական ներկայացվի գործող սահմա -
նա   դրա կան արդարադատության համակարգը, վերլուծենք այդ ոլորտում
իրա կանացվող աշխատանքների արդյունավետությունը, վեր հանենք
դրա կան ու բացասական կողմերը և առաջարկենք համակարգի կատարե -
լա գործման ուղիներ Նախ. անհրաժեշտ ենք համարում հակիրճ անդրա -
դառ նալ սահ մանա դրական արդարադատության ինստիտուտի ձ ևավոր      -
ման ու կայացման նախադրյալներին։

Այսպես, ԼՂՀ-ում սահմանադրական արդարադատություն իրակա -
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նացնում է ԼՂՀ Գերագույն դատարանը, որի գործունեությունը կանոնա -
կարգված է ԼՂՀ Սահմանադրության 6-րդ գլխով, ԼՂՀ դատական օրենս -
գրքով, «Սահմանա դրա կան դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքով,
ինչպես նաև ներքին իրավական ակտերով։

ԼՂՀ Սահմանադրության 140 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ Սահմա -
նա  դրության 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժի մեջ է մտնում 2009թ. հունի -
սի 1-ից, իսկ 113 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Գերագույն դատարանը
բաղկացած է սահմանադրական և վճռաբեկ պալատներից։ ԼՂՀ Սահ -
մանադրության ընդունումից (10.12.2006թ.) հետո մոտ երկուսուկես տարի
ժամանակ էր տրվել իրականացնելու նախապատրաստական աշխա -
տանք ներ սահմանադրական արդարադատության ոլորտը կարգավորող
օրենքի ընդունման և այլ անհրաժեշտ պայմանների ապահովման համար։
Քննարկվող ոլորտը կարգավորող «Սահմանադրական դատավարության
մասին» ԼՂՀ օրենքն ընդունվել է 2009թ. մայիսի 27-ին, որով էլ ավարտվել
է սահմանադրական արդարադատության մեկնարկի համար պահանջ -
վող նախադրյալների ապահովման գործընթացը։ 

Եթե փորձենք փուլերի բաժանել ԼՂՀ-ում սահմանադրական արդարա -
դատության արմատավորմանն ուղղված հիմքերը, ապա կստանանք
հետևյալ պատկերը.

• ԼՂՀ Սահմանադրության ընդունմամբ սահմանադրական արդա -
րադատության ինստիտուտի ներդրում (2006թ.),

• տվյալ ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտի՝ «Սահմանադրա -
կան դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի ընդունում (2009թ.),

• առաջին որոշման ընդունմամբ սահմանադրական արդարադա -
տության գործընթացի մեկնարկ (2009թ.),

• սահմանադրական արդարադատության լճացում կամ ճգնաժամ,
• սահմանադրական արդարադատության ոլորտում առկա հիմնա -

խնդիրների ուսումնասիրում և դրանց լուծման ուղղությամբ համա -
պատասխան քայլերի իրականացում։ 

Ձևավորման օրվանից մինչ օրս սահմանադրական արդարադա տութ -
յան առջև ծառացած են մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք արգելակում են
վերջինիս բնականոն զարգացումը։ Դրանք կարելի է պայմանականորեն
դասակարգել 2 խմբի՝

• կառուցակարգային,
• գործառութային կամ բովանդակային։
Սահմանադրական օրենսդիրը, Սահմանադրությամբ ԼՂՀ-ում առա -

ջին անգամ ներդնելով սահմանադրական արդարադատության ինստի -
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տուտը, դրա գործառույթները վերապահել է մինչ այդ գործող ԼՂՀ բարձ -
րագույն դատական մարմնին՝ Գերագույն դատարանին1։ ԼՂՀ
Սահմանադրության 6-րդ գլխի վերլուծությունը միանշանակորեն վկա -
յում է, որ ԼՂՀ Գերագույն դատարանը երկակի գործառույթ է իրականաց -
նում. մի կողմից սահմանադրական արդարադատություն, իսկ մյուս
կողմից վճռաբեկության կարգով վերանայում է ստորադաս ատյանների
դատական ակտերը։ Մեր խորին համոզմամբ, այս առումով Սահմանա -
դրության մեջ Գերագույն դատարանի առաքելությունը ձևակերպված է
աղավաղված ձևով, որից էլ հետևում է գործունեության երկակիությունը։
Վերջինս հիմնականում պայմանավորված է դատական սահմանադրա -
կան վերահսկողության մոդելի ընտրության հարցով, որը գործառույթ -
ների առումով նման է եվրոպական մոդելին, իսկ կառուցվածքի առումով
առավել շատ ընդհանրություններ ունի ամերիկյան մոդելի հետ, քանի որ
սահմանադրական արդարադատության իրականացումն ու վճռաբեկ
բողոքների քննությունն իրականացվում է ԼՂՀ գերագույն դատարանի
կողմից, այլ ոչ թե դրա պալատների կողմից առանձին-առանձին։ Ուսում -
նասիրելով սահմանադրական վերահսկողության ամերիկյան ու եվրո -
պական մոդելները և դրանց հետ համադրելով գործող համակարգը,
կարելի է ասել, որ ԼՂՀ-ում որդեգրվել է սահմանադրական վերահսկո -
ղության խառը (հիբրիդային) ձևը, որի տիպական օրինակներ են
Հունաստանը, Բրազիլիան և այլն2։

Մասնագիտացված կամ կենտրոնացված դատական սահմանադրա -
կան վերահսկողության համակարգը ենթադրում է այն իրականացնող

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 ê
²

Ð
Ø

²
Ü

²
¸

ð
²

Î
²

Ü
 ¸

²
î

²
ð

²
Ü

 ♦
î

º
Ô

º
Î

²
¶

Æ
ð

♦
1

(7
5

)2
0

1
5

7

____________________________________________________

1 Այս կապակցությամբ տեղին է արձանագրել հետևյալը. ԼՂՀ Սահմանադրության 113
հոդվածի 3-րդ մասում և ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված
է, որ «Գերագույն դատարանն ապահովում է Սահմանադրության գերակայությունը
և օրենքի միատեսակ կիրառումը», իսկ ահա «Սահմանադրական արդարադա -
տության մասին» ԼՂՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում էլ ամրագրված է, որ
«Սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող բարձրագույն մարմինը
Գերագույն դատարանն է, որն ապահովում է ԼՂՀ իրավակարգում Սահմանա -
դրության գերակայությունը և անմիջական գործողությունը» (ընդգծումը մերն է - Ա.Հ.):
Սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելիս ԼՂՀ Գերագույն
դատարանին վերապահված կամ ԼՂՀ Սահմանադրության բովանդակությունից բխող
«Սահմանադրության գերակայությունն ապահովելու» իրավասությանը հիշյալ
օրենքում ավելացվել է ևս մեկը` անմիջական գործողությունը, որը չի
համապատասխանում Սահմանադրության իրավակարգավորմանը և փոխառված է
«Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքից:

2 Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных
стран: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Спец. 12.00.02. – М.: Моск. ун-т. МВД РФ, 2007.
– 50 էջ:



յուրահատուկ կազմակերպական կառուցվածք, որոնցից մեկն է հան -
դիսանում Գերագույն դատարանների սահմանադրական պալատները
(Հունաստան, Էստոնիա, ԲուրկինաՖասո« Գվինեա« ԿոստաՌիկա)3։ Հետ -
խորհրդային տարածաշրջանի պետություններից ներկայումս սահմանա -
դրական վերահսկողություն իրականացնող մարմիններ գործում են բոլոր
երկրներում, բացառությամբ Թուրքմենստանի։ Ինչ վերաբերում է
հետխորհրդային տարածաշրջանի չճանաչված չորս երկրներին, ապա
դրանցից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Մերձդնեստրի
Մոլդովական Հանրապետության և Հարավային Օսեթիայի Հանրապե -
տութ յան Սահմանադրություններում տեղ են գտել քննարկվող մարմնի
գործունեությունը կարգավորող դրույթներ, իսկ Աբխազիայի Հանրապե -
տությունում նման ինստիտուտ հիմնելու նպատակով Սահմանադրութ -
յան մեջ արդեն կատարվել են համապատասխան լրացումներ, որոնց
արդյունքում առանձին կգործի սահմանադրական դատարան4։ 

ԼՂՀ Սահմանադրության մեջ Գերագույն դատարանին վերապահված
իրավասության անհստակության հետ սերտորեն կապված է նաև այն
հարցը, թե ԼՂՀ-ում ո՞ր մարմնին պետք է վերապահվի սահմանադրական
արդարադատություն իրականացնելու լիազորությունը. դա պետք է
մասնագիտացված մարմնի կողմից իրականացվի՞, թե՝ ոչ։ Եթե առաջին
հայացքից հարցը պարզունակ, իսկ պատասխանն ակնհայտ է թվում,
ապա իրականում հենց այս հիմնահարցի հետ ենք որոշ չափով կապում
ԼՂՀ-ում սահմանադրական արդարադատության ներկայիս «լճացման
գործընթացը»։ 

Դատական սահմանադրական վերահսկողության խառը ձևը կարող է
արդյունավետ գործել, եթե դրա առանձին տարրերը ճիշտ են ընտրված։
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3 Հարությունյան Գ. Սահմանադրական վերահսկողություն: Ուս. ձեռնարկ բուհերի
համար. լրամշ. հրատ. / խմբ.՝ Վ.Հովհաննիսյան. Եր., Իրավունք, 2008. էջ 81:

4 2014թ. ապրիլի 30-ին Աբխազիայի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Անկ -
վա բը ստորագրել է 2014թ. ապրիլի 14-ին Ազգային ժողովի կողմից ընդունված
«Աբխա զիայի Հանրապետության Սահմանադրության լրացումների մասին» սահ մա -
նադրական օրենքը, որով մտցվում է սահմանադրական դատարանի ինստիտուտը
և որի վերաբերյալ դրույթներն ուժի մեջ են մտնում սահմանադրական դատարանի
առաջին կազմի ձևավորումից հետո (Այս մասին տե°ս http://www.abkhaziagov.org/
president/press/news/2014-05-06-1): Հատկանշական է, որ մինչև վերջին փոփո խութ -
յունները Սահմանադրության 73 հոդվածով սահմանադրական դատա րա վության
մասով Գերագույն դատարանին վերապահված լիազորությունները չեն կիրառվել,
ինչի հետ կապված խնդիրներից մեկը համապատասխան օրենքի բացակայությունն
էր (Այս մասին տե°ս Бутба С.Р. Создание в Республике Абхазия Конституционного
суда и его роль в формировании национальной правовой системы. Актуальные про-
блемы российского права. 2010, №3. էջ 404-413):



ԼՂՀ-ի պարագայում դա թերի է, որն ավելի պարզ կերևա ներկայացվող
համեմատությունից։ Այսպես, հետխորհրդային տարածաշրջանի
երկրներից միայն Ղրղզստանի Հանրապետությունում է գործում խառը
մոդելը, որի հաջողությունը, մեր կարծիքով, պայմանավորված է
Սահմանադրության մեջ ճիշտ ձևով ամրագրվելու և իրականում գործելու
հանգամանքով։ Դա, մասնավորապես, բացատրվում է հետևյալով.
Ղրղզստանի Հանրապետության Սահմանադրության 93 հոդվածի 3-րդ
մասում նշված է, որ «Գերագույն դատարանի կազմում գործում է
Սահմանադրական պալատը», իսկ 97 հոդվածի 1-ին մասով սահմանված
է, որ «Գերագույն դատարանի Սահմանադրական պալատը սահմա նա -
դրական վերահսկողություն իրականացնող մարմին է»։ Այստեղից
հիմնական հետևությունն այն է, որ ոչ թե Գերագույն դատարանն է
իրականացնում սահմանադրական արդարադատությունը, ինչպես ԼՂՀ-
ում է, այլ դրա սահմանադրական պալատը, որին նման պայմաններում
սահմանադրական վերահսկողությամբ օժտելը լիովին տեղավորվում
տրամաբանության մեջ։

Համեմատության համար նշենք, որ, օրինակ, Հայաստանի Հանրա -
պետության Սահմանադրության 92 հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է,
որ «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական ատյանը,
բացի սահմանադրական արդարադատության հարցերից, վճռաբեկ
դատարանն է, որը կոչված է ապահովելու օրենքի միատեսակ կիրա -
ռությունը, իսկ 93 հոդվածով հստակ ամրագրված է, որ «Հայաստանի
Հանրապետությունում սահմանադրական արդարադատությունն իրա կա -
նացնում է սահմանադրական դատարանը»։

Քննարկվող հիմնախնդրի վերաբերյալ հիմնական եզրահանգումն այն
է, որ ԼՂՀ-ում սահմանադրական վերահսկողության մոդելի որոշ տարրեր
ոչ ճիշտ են ընտրված, որի համար հիմք է հանդիսանում սահմանա -
դրական արդարադատության ներկայիս վիճակն ու անհեռանկար
ապագան։ Կարծում ենք, որ սահմանադրական օրենսդիրը պետք է գնար
ԼՂՀ-ում առանձին կազմով գործող մասնագիտացված դատական սահմա -
նադրական վերահսկողություն իրականացնող մարմին ունենալ ճանա -
պարհով, ինչն ավելի արդարացված կլիներ, եթե հաշվի առնենք երկրի
առանձնահատկությունները5։ 
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____________________________________________________
5 Այս առումով ուսանելի է Ավստրիայի Սահմանադրական դատարանի փորձը, ըստ

որի՝ 14 հոգանոց կազմին (Նախագահ, նախագահի տեղակալ և 12 անդամներ)
միանում են նաև 6 պահեստային անդամները: Ավստրիայի Սահմանադրության
147 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «դատարանի նախագահը, նախագահի
տեղակալը, 



Սահմանադրական արդարադատության ոլորտում առկա հիմնա -
խնդիրների տևական ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այս ոլորտի թիվ
1 հիմնախնդիրը կապված է դիմումատուների իրավագիտակցության ոչ
բավարար մակարդակի հետ։ Այս կարծիքի հավաստիության մեջ կարող
ենք համոզվել՝ ուսումնասիրելով հատկապես ԼՂՀ Գերագույն դատա -
րանի սահմանադրական պալատ քաղաքացիների կողմից ներկայացված
դիմումները։ Դրանց մեջ կարելի է հանդիպել այնպիսիք, որոնք իրենց մեջ
իրավական պահանջներ6 չեն պարունակում կամ ներկայացվում են
օրենս դրության պահանջների չպահպանմամբ7։ Նմանաբնույթ մի քանի
դիմում ների քննարկման ժամանակ ԼՂՀ Գերագույն դատարանի սահ մա -
նա դրա-  կան պալատն արձանագրել է, որ «բոլոր այն դեպքերում, երբ
դիմողը ձևականորեն վիճարկելով օրենքի դրույթների սահմանադրա -
կանության հարց, բայց ըստ էության բարձրացնում է այդ դրույթի
կիրառման իրավաչափության հարց կամ հետապնդում է այլ նպա -
տակներ, ապա այդպիսի դիմումները ենթակա են մերժման՝ «Սահմանա -
դրական դատա վարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին կետի
հիմքով՝ որպես Գերագույն դատարանի սահմա նադրական պալատի
քննության ենթակա հարց չառաջադրող դիմում ներ»։

Ուսումնասիրելով ԼՂՀ դատական պրակտիկան, ակնհայտ է դառնում,
որ փաստաբաններն առավել շատ հակված են ներկայացնելու իրենց
վստահորդների շահերը քաղաքացիական և քրեական գործերում, քան
սահմանադրական։ Դրա մասին է վկայում այն, որ անհատական 6
դիմումներից միայն մեկի դեպքում է այն ներկայացվել փաստաբանի
միջոցով, որը նույնպես մերժվել է։ Այս վերլուծության ամբողջ տրա -
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_____________________________________
մյուս 6 անդամները և 3 պահեստային անդամները նշանակվում են Դաշնային
նախագահի կողմից Դաշնային կառավարության առաջարկությամբ. դատարանի
այդ անդամները պետք է նշանակվեն դատավորների, կառավարման
աստիճանավորների, համալսարաններում իրավական գիտաճյուղերի
պրոֆեսորների թվից»: ԼՂՀ-ում այս մոդելի որոշ տարրերի կիրառման դեպքում
մեծ հետաքրքրություն կառաջանար հատկապես սահմանադրական իրավունքի
հանդեպ և այդ ուղղությամբ իրականացվելիք գիտական աշխատանքները
միանշանակորեն իրենց նպաստը կբերեին սահմանադրական
արդարադատության զարգացմանը` իրենց կազմում ընդգրկելով լավագույն
մասնագետներին:

6 Դիմումներից մեկում դիմումատուն սահմանադրական պալատին խնդրում է
«կանխել, վերացնել իր նկատմամբ հանիրավի թույլ տրված անարդարությունը,
վերացնել իր ապրուստի միջոց հողն ու այգին», որը, բնականաբար, զուրկ է
իրավական հիմքից ու բովանդակությունից:

7 Դիմումներից մեկի քննության ընդունումը մերժվել է` ժամկետանց լինելու
պատճառաբանությամբ:



մաբանության մեջ տեղավորվում է նաև այն իրողությունը, որ ԼՂՀ-ում չկա
սահմանադրական ատյան դիմելու գործերում մասնագիտացված որևէ
փաստաբան, որը հավանաբար պայմանավորված է առաջարկի ու
պահանջարկի աններդաշնակության սկզբունքով։

Ժողովրդավարական ու իրավական ուղի ընտրած պետության
գերխնդիրներից մեկն իրավագիտակից հասարակություն ունենալն է,
որտեղ մարդիկ հմտորեն կարող են օգտվել իրենց իրավունքներից ու
ազատություններից և միաժամանակ կատարել իրենց վրա դրված պար -
տականությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար
այս հարցը ևս օրակարգային է, որի լուծումը կախված է ինչպես այդ
ուղղությամբ պետական մարմինների գործունեությունից, այնպես էլ
քաղաքացիների ակտիվ կենսադիրքից։ Սահմանադրական արդարադա -
տութ յան իրականացման ոլորտում իրավագիտակցության ոչ բավարար
մակարդակի արդյունքում քաղաքացիների մի մասը անտեղյակ է նման
մարմնի գործունեության մասին, մյուս մասի ներկայացրած անհատական
դիմումները ձևակերպված են ոչ պատշաճ գրագիտությամբ կամ օրենս -
դրության խախտմամբ, իսկ մեկ այլ խումբ քաղաքացիներ որդեգրել են
պասիվ կեցվածքով ապրելաոճը և նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում
չեն ցանկանում ներգրավվել նման գործընթացներին։ Նման մոտեցումը
քաղաքացիներին հեռու է պահում Սահմանադրությամբ և օրենսդրութ -
յամբ իրենց տրված լիազորություններից օգտվելու հնարավորությունից՝
դրանով իսկ հեռու մնալով քաղաքացիական հասարակություն ու ԼՂՀ
Սահմանադրությամբ որպես նպատակ դրված ժողովրդավարական,
իրավական ու սոցիալական պետություն կառուցելու գաղափարից։

ԼՂՀ-ում սահմանադրական արդարադատության չկայացվածությունը
կապում ենք ոչ միայն վերը թվարկված խնդիրների, այլև ԼՂՀ Սահմա -
նադրության 114 հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված թվով 9 լիազորութ -
յունների շրջանակի ոչ ճիշտ ընտրության հետ։ Հարցը նրանում է, որ ԼՂՀ
Սահմանադրությամբ դատական սահմանադրական վերահսկողության
օբյեկտների շրջանակը բավականին լայն է և այս առումով սահմանա -
դրական օրենսդիրը մեկտեղել է զարգացող և զարգացած շատ երկրների
փորձը և ամրագրել օբյեկտների առավել ամբողջական շարք։

Սակայն ԼՂՀ Սահմանադրությունը, լինելով նոր երևույթ և հիմք
հանդիսանալով ձևավորել նոր տիպի սահմանադրական մշակույթ,
երկրում սահմանադրականության հաստատման նպատակով դատական
սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող մարմնին պետք է
վերապահեր այնպիսի լիազորություններ, որոնց կարիքը պետությունն ու
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քաղաքացիներն ավելի շատ են զգում։ Առաջին հայացքից ժողովրդա -
վարական պետություններին ներհատուկ, իսկ ԼՂՀ-ի պարագայում ոչ
կիրառական լիազորությունները8 ոչ այնքան պահանջված են մեր հասա -
րա կությանը, որքան, ասենք, ԼՂՀ Սահմանադրության մեկնաբանութ -
յունը, որի ամրագրվածությունը կխթաներ երկրում սահմանադրական
իրավագիտակցության9 ու իրավական համակարգի ընկալունակության
աստիճանի բարձրացմանը։

Այս տեսանկյունից հիշատակման է արժանի պրոֆեսոր Գ.Հարու թյուն -
յանի այն տեսակետը, ըստ որի՝ «աշխարհում գործող բոլոր սահմանա -
դրական դատարաններից առավել արդյունավետ սահմանադրական
վերահսկողություն են իրականացնում այն ինստիտուտները, որոնք լայն
իրավասություններ ունեն Սահմանադրության պաշտոնական մեկնա -
բանման ճանապարհով երաշխավորելու սահմանադրականության
կայու նությունը»10։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԼՂՀ-ում դա -
տական սահմանադրական վերահսկողությունն իր մեջ պարունակում է
ամերիկյան և առավել շատ եվրոպական մոդելի տարրեր, իսկ վերջինիս
առանձնահատկություններից մեկը Սահմանադրության մեկնաբանումն
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8 Դրանցից կարելի է թվարկել հանրաքվեների արդյունքների հետ կապված վեճերի

լուծումը, Հանրապետության Նախագահի թեկնածուի համար առաջացած
խոչընդոտները անհաղթահարելի կամ վերացած ճանաչելը, կուսակցության
գործունեությունը կասեցնելու կամ արգելելու մասին օրենքով նախատեսված
դեպքերում որոշում կայացնելը և այլն: Իհարկե, մենք ընդունում ենք, որ նման
լիազորությունները ներհատուկ են ժողովրդավարական ու իրավական
պետություններին, բայց հաշվի առնելով ԼՂՀ-ում ընտրական ու քաղաքական
գործընթացների կազմակերպումը, որոնք անցնում են առանց որևէ ցնցումների և
արժանանում միջազգային դիտորդների բարձր գնահատականներին, պետք է
նախապատվությունը տրվեր այն լիազորություններին, որոնք բացի գեղեցիկ
ձևակերպված լինելուց, ԼՂՀ-ում կունենան նաև կիրառական նշանակություն:

9 Սահմանադրական իրավագիտակցության հիմքում ընկած է երկրի
Սահմանադրությունը: Ի.Կրավեցի բնորոշմամբ`«սահմանադրական
իրավագիտակցությունը իրավագիտակցության հատուկ տեսակ է, որում
արտացոլվում են առանձին անձի, սոցիալական խմբի, ամբողջությամբ
հասարակության պատկերացումներն ու զգացմունքները Սահմանադրության,
իրավական կարգավորման մեջ նրա դերի, մարդու իրավունքների, կառավարման
արդար և ժողովրդավարական եղանակի մասին» (Այս մասին տե'ս Кравец И. Форми-
рование российского конституционализм (проблемы теории и практики). М., 2002. էջ
328): 

10 Հարությունյան Գ. Սահմանադրական նորմերի մեկնաբանման հայեցակարգային
մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական
արդարադատության պրակտիկայում [Էլեկտրոնային տարբերակ]. – Մուտքի ռեժիմ
– http://concourt.am/armenian/structure/president/articles/algiers2008_am.pdf - 09.11.2014.



է, սահմանադրական օրենսդիրը ԼՂՀ Գերագույն դատարանի սահմա -
նադրական պալատին պետք է վերապահեր նման լիազորությամբ ևս և
առավել քան համոզված ենք, որ նման հարցերով դիմումների քանակը
համեմատաբար ավելի շատ կլիներ11։

Հետաքրքրական է, որ ՀՀ սահմանադրական դատարանը Սահմանա -
դրությամբ և օրենսդրությամբ բառացիորեն օժտված չէ Սահմանա -
դրությունը մեկնաբանելու լիազորությամբ, սակայն մասնագետների
կարծիքների12 և դատական պրակտիկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իր որոշումներում հաճախ
մեկնաբանում է Սահմանադրության և այլ իրավական ակտերի դրույթ -
ները։ Համեմատության համար նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության
Սահմանադրության 125 հոդվածի 5-րդ մասում ամրագրված է, որ
«Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրական դատարանը Ռուսաս -
տանի Դաշնության Նախագահի, Դաշնության խորհրդի, Պետական
դումայի, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության, Ռուսաստանի
Դաշնության սուբյեկտների օրենսդիր իշխանության մարմինների
հարցմամբ տալիս է Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության
մեկնաբանություն»13։ Բնականաբար տվյալ դեպքում հարցադրումը վերա -
բերում է Սահմանադրության նորմերի վերացական մեկնաբանմանը:

Որպես ամփոփում կարելի է նշել, որ ԼՂՀ-ում սահմանադրական
արդարադատության սահմանադրական և օրենսդրական կիսալուծում -
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11 Նման համոզման համար հիմք է հանդիսանում ԼՂՀ-ում ձևավորված ու գործող այն

միտումը, ըստ որի`«Իրավական ակտերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 88 հոդվածի 
2-րդ մասով նախատեսված սուբյեկտները (հատկապես ԼՂՀ արդարադատության,
ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի, ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության
նախարարությունները, ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայությունը, ԼՂՀ
քաղաքացիական ծառայությունը և այլն) հաճախ ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց դիմումների հիման վրա պարզաբանումներ են տալիս իրավական ակտի
դրույթների վերաբերյալ, ինչը դիմողների իրավագիտակցության բարձրացման ևս
մեկ լրացուցիչ խթան է: Պաշտոնական պարզաբանումները տե'ս ԼՂՀ պաշտոնական
տեղեկագրի և ԼՂՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրի համարներում:

12 Հարությունյան Գ.«Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության
մեկնաբանություններ»-ի 93-րդ հոդվածի մեկնաբանությունը: Ընդհ. խմբ.
Գ.Հարությունյանի, Ա.Վաղարշյանի: «Իրավունք», 2010, էջ 914-925; Հարությունյան Գ.
Սահմանադրական վերահսկողություն: Ուս. ձեռնարկ բուհերի համար. լրամշ.
հրատ. / խմբ.`Վ.Հովհաննիսյան. Եր., Իրավունք, 2008. էջ 171; Մանասյան Ա.
Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և
դրանց դերը Սահմանադրության կայունության ապահովման գործում, Եր., ԵՊՀ
հրատ., 2013, էջ 117-144: 

13 Конституция Российской Федерации, М., Проспект, 2010, էջ 28:



ները հեռանկարում պետք է վերափոխվեն այն գաղափարի կամ միտումի,
որը ներհատուկ է տարածաշրջանային, զարգացած ու զարգացող և
նույնիսկ հետխորհրդային տարածաշրջանի չճանաչված պետություն -
ներին: Այսինքն` հիմնավոր քայլեր կատարվեն առանձին կազմով գործող
սահմանադրական ատյան կամ դատարան ստեղծելու ուղղությամբ, որի
անհրաժեշտությունը պայմանավորված է, ինչպես բանաձևում է Գ.
Հարությունյանը՝ «հասարակության սահմանադրականացման, մարդու
սահմանադրական արդարադատության իրավունքի ապահովման,
երկրում սահմանադրական ախտաբանություն անցկացնելու, վերա փոխ -
ման մի շարք հիմնախնդիրներ լուծելու, նոր հազարամյակի սահ մա -
նադրական մշակույթ ձևավորելու հրամայականով»14։ Այս տեսանկյունից
ստեղծվելիք առանձին կազմով գործող սահմանադրական ատյանը կամ
դատարանը կարող է նպաստել՝ 

• ինքնուրույն գործող մարմնի կողմից արհեստավարժ սահմանա -
դրական արդարադատության իրականացմանը,

• սահմանադրական արժեքների բացահայտմանը, մեկնաբանմանը,
իմաստավորմանը և հասարակության յուրաքանչյուր անդամի
կենսակերպի մաս դարձնելուն,

• այլ երկրների սահմանադրական դատարանների հետ համագործակ -
ցության շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության՝ որպես
ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական և սոցիալական պե -
տութ յան ստեղծման օրինականության, ինչպես նաև պետականաշի -
նության և հատկապես արդարադատության ոլորտներում ձեռք -
բեր ված նվաճումները միջազգային տարբեր գիտական միջոցառում -
ներում ներկայացնելուն և ինչ-որ չափով ԼՂՀ միջազգային ճանաչ -
մանը, 

• սահմանադրական արդարադատության և սահմանադրական իրա -
վունքի հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների համար գիտա -
կան հետազոտություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ
միջա վայրի ստեղծմանը,

• նոր տիպի սահմանադրական մշակույթի ձևավորմանն ու սահմանա -
դրական իրավագիտակցության բարձրացմանը։

Այս ճանապարհով ԼՂՀ-ում սահմանադրական արդարադատություն
իրականացվելու դեպքում անպայմանորեն պետք է հաշվի առնվեն նաև
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14 Арутюнян Г.Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии: сб. избр. публ. и выступ-

лений на междунар. форумах, посвящ. дан. проблематике. – Киев.: Логос, 2011, էջ 159:



տվյալ ատյանի դատավորի համար սահմանվող այլ երկրների առաջավոր
փորձը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 100-
րդ հոդվածում տեղ գտած Գերագույն դատարանի դատավորին ներկա -
յացվող պահանջները15 չեն կարող համապատասխանել այն չափա -
նիշ  նե րին, որոնք առկա են, օրինակ, «Սահմանադրական դատարանի
մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում: Համեմատության համար
նշենք, որ «Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրական դատարանի
մասին» դաշնային սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածը16 նույնպես
սահմանում է նմանատիպ պահանջներ։ Նման պահանջներ սահմանվելու
դեպքում հնարավոր կլինի ԼՂՀ-ում բարձր որակավորում ունեցող ու
արհեստավարժ մասնագետների միջոցով իրականացնել նոր որակի
սահմանադրական արդարադատություն։
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15 Այդ պահանջներն են` 1) Գերագույն դատարանի դատավոր կարող է լինել 35 տարին

լրացած, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական իրավունք ունեցող,
այլ պետության քաղաքացիություն չունեցող, բարձրագույն իրավաբանական
կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող, սույն օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի
առաջին մասի պահանջներին համապատասխանող այն քաղաքացին, որը
իրավունքի ասպարեզում ունի առնվազն տասը տարվա աշխատանքային ստաժ կամ
առնվազն հինգ տարի աշխատում է վերաքննիչ դատարանի դատավորի պաշտոնում
և չունի կարգապահական տույժ` նկատողության կամ խիստ նկատողության ձևով,
կամ վերջին 12 տարվա ընթացքում առնվազն ութ տարի աշխատել է որպես
դատավոր: 2) Գերագույն դատարանի դատավոր նշանակելիս հաշվի են առնվում
նաև Գերագույն դատարանի դատավորի թեկնածուի բարոյական հատկանիշները:

16 Հիշյալ հոդվածի համաձայն` «Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրական
դատարանի դատավոր կարող է նշանակվել նշանակման օրն առնվազն 40 տարին
լրացած, անբասիր հեղինակությամբ Ռուսաստանի Դաշնության այն քաղաքացին,
ով ունի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն և իրավաբանական
մասնագիտությամբ առնվազն 15 տարվա աշխատանքային ստաժ և օժտված է
իրավունքի ոլորտում ճանաչված բարձր որակավորմամբ» Федеральный конститу-
ционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федера-
ции" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 25.07.1994, N 13.: 


