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ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական,
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ.

Այն հանգամանքը, որ իրականությունն անընդհատ փոփոխվում ու զարգանում է, կասկածից վեր է: Իրականությունը դրա համար էլ իրականություն է, որպեսզի փոփոխվի1: Հետևաբար, հասարակական հարաբերությունների կարգավորման համար նախատեսված մեխանիզմները, առաջին հերթին Սահմանադրությունը, պետք
է ի վիճակի լինեն համարժեքորեն արձագանքելու հասարակական
հարաբերությունների հիշյալ առաջընթացին: Հենց այդ է պատճառը,
որ Սահմանադրության կայունության հատկանիշի էության հիմքում
ընկած է ոչ թե ստատիկ, այլ դինամիկ կայունության գաղափարը,
ինչը ենթադրում է զարգացող հասարակական հարաբերություններին արձագանքելու ու դրանց պայմաններին հարմարվելու ունակություն: Հետևաբար, կայուն լինելու համար Սահմանադրությունը,
այլ հանգամանքների թվում, զարգանալու ունակություն պետք է ունենա, որպիսի պայմաններում միայն այն կարող է հանդես գալ որպես «կենդանի փաստաթուղթ» և լինել հասարակական հարաբերությունների ելակետային կարգավորիչ2: Հակառակ պարագայում

Տե'ս Комментарий к Конституции РФ / Под ред. Зорькина В. Д., Лазарева Л.
В. М., 2009, էջ 24։
2 Այդ առումով հիշատակման են արժանի Ջեյմս Մեդիսոնի խոսքերն այն
մասին, որ «Եթե ցանկանում ենք ձևավորել այնպիսի համակարգ, որը կգոյատևի դարերի ընթացքում, անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն փոփոխությունները, որոնք այդ դարերը կարող են առաջացնել» (տե'ս Peltason J. W. The
Development
of
the
Constitution,
http://www.america.gov/st/usgenglish/2008/April/20080416002922eaifas0.5097315.html): Պատահական չէ, որ
Հնդկաստանի Սահմանադրության (որ այն Ասիայում երկրորդն է երկարա1
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այն կվերածվի «մեռած իրավական ակտի», փաստացի հարաբերություններից անկախ գործող սոսկ փաստաթղթային մի լուծումի, որն
իրականում ի վիճակի չէ իրականացնելու իր գործառույթները և
կարգավորելու հասարակական հարաբերությունները:
Հաշվի առնելով վերը շարադրվածը և այն հանգամանքը, որ
Սահմանադրության դինամիկ կայունությունը հանդիսանում է կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավականներից մեկը,
հոդվածի շրջանակներում կանդրադառնանք կայուն ժողովրդավարությանն ու սահմանադրական զարգացումներին առնչվող առանձին հիմնախնդիրների:
Ապացուցման կարիք չունի այն հանգամանքը, որ «ժողովրդավարությունն» առօրյայում օգտագործվող ամենատարածված հասկացություններից է, և ժամանակակից աշխարհում դժվար թե գտնվի
մեկը, ով ծանոթ չէ հիշյալ եզրույթին: Միևնույն ժամանակ, կարծում
ենք, որ նշված հասկացությունը ոչ միշտ է պատշաճ ընկալվում, իսկ
որոշ դեպքերում ձևախեղված էությամբ է կիրառվում, հատկապես,
երբ ավտորիտար և տոտալիտար ռեժիմներն իրենց ժողովրդավար
են հռչակում` ժողովրդի աջակցությունը որպես դրա հիմնավորում
վկայակոչելով1: Մինչդեռ հարկ է նկատի ունենալ, որ ժողովրդի աջակցությունը փաստող այս կամ այն երևույթների առկայությունը, օրինակ` ընտրությունների հրապարակված արդյունքները և այլն, չեն
կարող ժողովրդի իրական իշխանությունն ու ժողովրդավարության
գոյությունը փաստող միակ վկայությունը լինել: Վերջիններս ենթադրում են մի շարք այլ կարևոր հանգամանքների առկայություն, որոնց
էությունը անհրաժեշտ ենք համարում բացահայտել ստորև:
Բառարանային ձևակերպմամբ «ժողովրդավարությունը» ժոտևության առումով, Ճապոնիայի Սահմանադրությունից հետո) երկարատևության պատճառներից մեկն է դիտարկվում փոփոխվող պայմաններին
ու իրավիճակներին վերջինիս հարմարվողականությունը (տե'ս How
Constitutions Change (A Comparative Study) / edited by Oliver D., Fusaro C.,
Oxford and Portland, Oregon, 2011, էջ 169):
1 What Is Democracy? Editor: Howard Cincotta, https://www.ait.org.tw/infousa/
zhtw/docs/whatsdem/whatdm2.htm
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ղովրդի կողմից կառավարումն է, որտեղ գերագույն իշխանությունը
պատկանում է ժողովրդին և իրականացվում է նրա կողմից անմիջականորեն կամ ազատ ընտրական համակարգի համատեքստում նրա
կողմից ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով»: Ինչպես բնութագրում էր Աբրահամ Լինքոլնը` ժողովրդավարությունը «ժողովրդի, ժողովրդի կողմից և ժողովրդի համար» իրականացվող իշխանությունն
է1: Մեկ այլ բնորոշմամբ` ժողովրդավարությունը կառավարման ձև
է, որի պարագայում քաղաքացիներն անձամբ կամ իրենց կողմից
ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով իրականացնում են (քաղաքական) որոշումների կայացման իրավունքը: Ընդ որում` ժողովրդավարության հիմքում ժողովրդին որպես իշխանության աղբյուր
ճանաչելու հանգամանքն է2: Ժողովրդավարությունը ներկայացվում
է նաև որպես հասարակության պետական-քաղաքական այնպիսի
կազմակերպում, որտեղ ժողովուրդն է հանդիսանում իշխանության
աղբյուրը3:
Հիշյալ համատեքստում հարկ է նկատի ունենալ, որ գրականության մեջ ներկայացվում են նաև տարաբնույթ հանգամանքներ,
որոնք ենթադրում են, այսպես կոչված, «լավ, որակյալ» ժողովրդավարության առկայությունը, այդ թվում` չափահաս քաղաքացիների
համընդհանուր ընտրական իրավունքի, պարբերական, ազատ,
մրցակցային, արդար ընտրությունների, առավել քան մեկ քաղաքական կուսակցության, առավել քան մեկ տեղեկատվության աղբյուրի
առկայությունը և այլն4:

Նույն տեղում:
Философия: Энциклопедический словарь. М., Гардарики. Под редакцией
А.А. Ивина. 2004. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/313/%D0%
94%D0%95%D0%9C%D0%9E%%9A%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0
%AF
3 Философский энциклопедический словарь. 2010. http://dic.academic.ru/
dic.nsf/enc_philosophy/313/%D0%94%D0%95%D0%9
C%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%AF
4 Leonardo Morlino. Qualities of Democracy: How to Analyze Them. Istituto
Italiano di Scienze Umane, Florence (Italy). 2009, էջ 3:
1
2
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Ամփոփելով ներկայացված տեսակետները` հանգում ենք այն
եզրակացության, որ չնայած դրանցից յուրաքանչյուրը տարբեր դիտակետերից է մոտենում քննարկվող երևույթին, սակայն բոլորի համար էլ առանցքային է մի կարևոր հանգամանք` այն, որ իշխանության աղբյուրը ժողովրդավարական հասարակական համակարգերում ժողովուրդն է: Հետևաբար, մեր կարծիքով, «ժողովրդավարություն» երևույթը բնութագրելու համար առաջին ելակետայինն այն է,
որ, ի տարբերություն կառավարման այլ ձևերի, ժողովրդավարության պարագայում իշխանության իրական աղբյուրը ժողովուրդն է,
իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իրականացվում է ժողովրդի կողմից և ժողովրդի համար:
Միևնույն ժամանակ, կարծում ենք, որ ժողովրդավարության
էությունը պատշաճ ընկալելու համար միայն վերը նշված բնորոշման վկայակոչումը բավարար չէ, և հիշյալ համատեքստում անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի քանի կարևոր հանգամանք ևս: Այդ առումով
ելակետային նշանակություն ունի այն, որ, մեր կարծիքով, ժողովրդին որպես իշխանության աղբյուր ճանաչելու մոտեցումն ինքնանպատակ չէ և վերջինս որպես այդպիսին երբևէ չի կարող ընկալվել:
Ավելին, կարծում ենք, որ այդ մոտեցումը որդեգրելու պատճառները
բնական են և հիմնված են մարդու բնույթն ու հասարակության ձևավորման առանձնահատկությունները հաշվի առնելու հանգամանքի
վրա: Այդ տեսանկյունից ակնհայտ է, որ ցանկացած հասարակական-քաղաքական կազմավորում էլ ձևավորվում է առաջին հերթին
անհատի պահանջմունքները բավարարելու և մարդու` որպես տեսակի գոյությունը պահպանելու համար: Հետևաբար, ակնհայտ է
նաև, որ հիշյալ նպատակին հասնելու լավագույն միջոցը կարող է լինել մարդկանց, ժողովրդին իշխանության աղբյուր ճանաչելը:
Այդ հանգամանքն իր հերթին ենթադրում է, որ ժողովրդավարության դոկտրինն ինքնին պետք է կառուցված լինի այն տրամաբանությամբ, որ վերջինիս առանցքում մարդն է, ում համար երաշխավորված են ինքնարտահայտման ու ինքնադրսևորման հնարավորություններն ու անհատի արժևորման պահանջի իրացումը: Կարծում ենք, որ վերը նշվածը ժողովրդավարության էությունն է, հիմնա115

կան իդեալը, նպատակը, վերջինիս ելակետային հատկանիշն ու
տարբերակիչ առանձնահատկությունը հասարակության պետական-քաղաքական կառուցվածքի այլ ձևերից: Հետևաբար, ժողովրդավարության առկայությունը պայմանավորված է նրանով, թե որքանով է գոյություն ունեցող իրականության շրջանակներում իրականացվել հիշյալ նպատակը: Դա իր հերթին ենթադրում է, որ կառավարման հիշյալ ձևի առնչությամբ ներկայացվող բոլոր այլ հատկանիշները բխում են վերը նշված առանձնահատկությունից, ուղղված են հենց այդ նպատակի իրականացմանը, ինչը ենթադրում է, որ
հասարակական կյանքի և դրա ընկալմանն առնչվող տարատեսակ
զարգացումներով պայմանավորված` ժամանակի ընթացքում կարող են փոփոխվել:
Հիշյալ համատեքստում հարկ ենք համարում հավելել նաև, որ
2015 թ. խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրությունը, ի տարբերություն
2005 թ. խմբագրությամբ սահմանադրական կարգավորումների, համաձայն որոնց` պետությունը սահմանափակված էր մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես
անմիջականորեն գործող իրավունք1, մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով սահմանափակված լինելու պահանջը սահմանում է հանրային իշխանության համար2:
Կարծում ենք, որ հիշյալ փոփոխությունն ունի կոնցեպտուալ բնույթ
և առանցքային առումով վերափոխում է քննարկվող երևույթի էությունը: Դա ընդգծվում է առաջին հերթին այն տեսանկյունից, որ հիշյալ համատեքստում մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով սահմանափակված լինելու պահանջը
տարածվում է նաև ժողովրդի իշխանության վրա` հաշվի առնելով
այն հանգամանքը, որ հանրային իշխանության գաղափարն ընդ-

2005 թ. նոյեմբերի 27-ի խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդված:
2 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդված:
1
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գրկում է ոչ միայն պետական, այլ նաև ժողովրդի իշխանությունը1:
Հետևաբար, ժողովրդի իշխանությունն ու դրա իրականացումը ևս
չեն կարող դիտարկվել որպես ինքնանպատակ և բոլոր դեպքերում
սահմանափակված են մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով ու ազատություններով2:
Ամփոփելով վերը շարադրվածը` նշենք, որ, մեր կարծիքով, ժողովրդավարության համար առանցքային հատկանիշն այն է, որ վերջինիս պարագայում իշխանության աղբյուրը ժողովուրդն է, իշխանությունն իրականացվում է ժողովրդի կողմից և ժողովրդի համար`
հիմքում ունենալով մարդուն` որպես բարձրագույն արժեք և նպատակ ունենալով անհատի համար երաշխավորել ինքնարտահայտման ու ինքնադրսևորման հնարավորություններն ու վերջինիս արժևորման պահանջի իրացումը:
Հետևաբար, հաշվի առնելով վերը շարադրվածը` կարծում ենք,
որ կայուն է այն ժողովրդավարությունը, որի պարագայում, անկախ
տարատեսակ կառուցակարգերի ու ինստիտուտների փոփոխություններից ու զարգացումից, շարունակում է պահպանվել հենց ներկայացված իրավիճակը, այն է` իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իրականացվում է ժողովրդի կողմից և ժողովրդի համար,
մարդը ընկալվում է որպես բարձրագույն արժեք և անհատի համար
երաշխավորվում են ինքնարտահայտման ու ինքնադրսևորման
հնարավորություններն ու վերջինիս արժևորման պահանջի իրացումը:
1Հանրային իշխանությունը բաղկացած է հետևյալ երեք կառուցվածքային
տարրերից` ժողովրդի իշխանություն, պետական իշխանություն, տեղական
ինքնակառավարման իշխանություն (Авакьян С. Публичная власть: конституционно-правовые аспекты // Вестник Тюменского государственного университета. 2009. N 2, էջ 6):
2Հիշյալ համատեքստում հետաքրքիր է Վրաստանի Հանրապետության օրինակը։ Վերջինիս Սահմանադրության 7-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ժողովուրդը և պետությունը սահմանափակված են մարդու և քաղաքացու` համընդհանուր ճանաչում ունեցող իրավունքներով և ազատություններով` որպես անմիջականորեն գործող իրավունք (http://www.constcourt.ge/
en/court/legislation/constitution.page)։
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Ընդ որում` հիշյալ համատեքստում կարևոր է և այն, որ ներկայացուցչական ժողովրդավարության ինստիտուտներն էլ ուղղված են
իշխանությունը ժողովրդի կողմից և ժողովրդի համար իրականացնելու նպատակին, հետևաբար, նշված հանգամանքը կարող է ենթադրել անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտներից բացի
նաև ներկայացուցչական ժողովրդավարության ինստիտուտների
առկայություն, որոնց դերակատարությունը ժամանակակից աշխարհում չափազանց մեծ է հատկապես որակյալ որոշումների կայացման տեսանկյունից:
Հիշյալ դիտակետից անդրադառնալով Սահմանադրության կայունությանն ու զարգացմանն առնչվող հիմնախնդիրներին` առաջին
հերթին հարկ ենք համարում արձանագրել, որ, մեր կարծիքով, թեև
Սահմանադրության կարևորագույն հատկանիշներից մեկը վերջինիս ժողովրդականությունն է, սակայն միայն ժողովրդի կողմից ընդունված լինելու հանգամանքը բավարար չէ երևույթը որպես Սահմանադրություն բնորոշելու և վերջինիս գործառույթների իրականացումն արդյունավետ բնութագրելու համար: Դրա համար անհրաժեշտ է ոչ թե սոսկ անհրաժեշտ այս կամ այն հատկանիշի, այլ անհրաժեշտ ու բավարար հատկանիշների ամբողջության առկայությունը, և որ ամենակարևորն է` համարժեք սահմանադրական ու քաղաքական մշակույթ: Պատահական չէ, որ իրենց գործառույթներն արդյունավետորեն իրականացնում են մի շարք այնպիսի սահմանադրություններ, որոնք ընդունվել են խորհրդարանի կամ այդ նպատակով ընտրված կամ հրավիրված հատուկ մարմնի կողմից, ինչի առնչությամբ Վենետիկի հանձնաժողովը դիրքորոշում է արտահայտել
այն մասին, որ «Նմանատիպ հիմնախնդիրների տեսանկյունից ներկայացուցչական ժողովրդավարությունն անկասկած նույնքան լեգիտիմ է, որքան անմիջականը, և հաճախ առավել համարժեք գործընթաց է ենթադրում խորացված քննարկման և գնահատման համար»1:

Տե'ս CDL-AD(2010)001, Report on Constitutional Amendment, Adopted by the
Venice Commission at its 81st Plenary Session (Venice, 11-12 December 2009),
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD%282010%29001-e.pdf:
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Այդ տեսանկյունից պատահական չէ նաև իրավաբանական գրականության մեջ արտահայտված այն տեսակետը, որ «Սահմանադրություն» հասկացությունը հանգում է ռացիոնալ սկզբունքների ամբողջության: Այս տեքստերում ամրագրված իրավունքների իրականացման վերաբերյալ նորմերը իրենց ուժը ձեռք են բերում ոչ այնքան
«ժողովրդի» կողմից հաստատվելու հանգամանքից, որքան ողջամտության սկզբունքներից: Այս նորմերի ուժն է պահպանվում, և այս
նորմերն են ձեռք բերում հիմնական օրենքի կարգավիճակ, ոչ թե որովհետև իրենց ուժը ստացել են ժողովրդից, այլ դրանց պահանջների ռացիոնալության ակնհայտության պատճառով»1:
Հետևաբար, ակնհայտ է, որ թեև Սահմանադրության կենսունակությունը մեծանում է` պայմանավորված ինչպես վերջինիս մշակման, այնպես էլ ընդունման փուլերում հասարակության ներգրավման մակարդակով, սակայն միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել և այն, որ հասարակության կողմից Սահմանադրության
ընդունման և փոփոխման հանգամանքը մեծացնում է Սահմանադրության կենսունակությունը միայն այնպիսի հասարակական համակարգերի պայմաններում, որտեղ իշխանությունն իրապես պատկանում է ժողովրդին, և այդ մոտեցումն ընկալվում է ոչ թե որպես
ինքնանպատակ, այլ հիմքում ունենալով մարդուն` որպես բարձրագույն արժեք և նպատակ ունենալով անհատի համար երաշխավորել
ինքնարտահայտման ու ինքնադրսևորման հնարավորություններն
ու վերջինիս արժևորման պահանջի իրացումը: Պատճառն, ինչպես
այդ առումով իրավացիորեն արձանագրվել է գրականության մեջ,
այն է, որ հակառակ պարագայում «հանրաքվեն իրականում չի հանգեցնում լեգիտիմության և չի նպաստում սահմանադրական դրույթների կոլեկտիվ իրացմանը»2:
Վերը շարադրվածի համատեքստում հարկ է նկատի ունենալ,
1 Տե'ս The Twilight of Constitutionalism / edited by Dobner P. and Loughlin M.
Oxford, 2010, էջ 61:
2 Այդ մասին տե´ս Ginsburg T., Melton J., Elkins Z. The Lifespan of Written
Constitutions/ American Law & Economics Association Annual Meetings,
http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1934&context=alea:
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որ 2015 թ. խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրությունը, ի տարբերություն 2005 թ. խմբագրությամբ սահմանադրական կարգավորումների,
որոնք Սահմանադրության ընդունման և փոփոխման միակ հնարավոր եղանակ էին դիտարկում հանրաքվեն, նախատեսում է, որ Սահմանադրությունը և Սահմանադրության 1-3-րդ, 7-րդ, 10-րդ և 15-րդ
գլուխներում, ինչպես նաև Սահմանադրության 88-րդ հոդվածում,
89-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին նախադասությունում, 90-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 108-րդ, 115-րդ, 119120-րդ, 123-125-րդ, 146-րդ, 149-րդ և 155-րդ հոդվածներում, 200-րդ
հոդվածի 4-րդ մասում փոփոխություններն ընդունվում են միայն
հանրաքվեի միջոցով: Սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու նախաձեռնության իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդը, Կառավարությունը կամ ընտրական իրավունք ունեցող երկու հարյուր հազար քաղաքացի: Միևնույն ժամանակ, Սահմանադրության 202 հոդվածն ամրագրում է, որ
բացառությամբ հոդվածի 1-ին մասում նշված հոդվածների, Սահմանադրության մյուս հոդվածներում փոփոխություններն ընդունում է
Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների
առնվազն երկու երրորդով: Ընդ որում` տվյալ պարագայում համապատասխան նախաձեռնության իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը, Կառավարությունը կամ
ընտրական իրավունք ունեցող հարյուր հիսուն հազար քաղաքացի1:
Ամփոփելով վերը շարադրվածը` արձանագրենք, որ, մեր կարծիքով, թեև ժողովրդավարության համար հիմնական բնութագրիչ
հատկանիշն այն է, որ վերջինիս պարագայում իշխանության աղբյուրը ժողովուրդն է, իշխանությունն իրականացվում է ժողովրդի
կողմից և ժողովրդի համար, սակայն այս մոտեցման հիմքում պետք
է ընկած լինի մարդուն որպես բարձրագույն արժեք դիտարկելու
հանգամանքը` նպատակ ունենալով անհատի համար երաշխավորել ինքնարտահայտման ու ինքնադրսևորման հնարավորություն2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրության 202 հոդված:
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ներն ու վերջինիս արժևորման պահանջի իրացումը: Այդ հանգամանքն ինքնին հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ սահմանադրական
կայունությունը` որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական, կարող է ենթադրել սահմանադրական զարգացումների հնարավորություն ոչ միայն հանրաքվեի միջոցով, այլ նաև
ներկայացուցչական ժողովրդավարության համատեքստում ընդգրկվող մի շարք այլ եղանակներով:

КОНСТИТУЦИОННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ
ПРЕДПОСЫЛКА СТАБИЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Анаит Манасян
Советник Председателя Конституционного Суда Республики Армения,
доцент кафедры конституционного права ЕГУ, к.ю.н.

В статье рассматриваются некоторые вопросы относительно
стабильной демократии и конституционной стабильности. Автор
обосновывает, что стержневым для понятия “демократия” должно
быть не только то, что в рамках последней источником власти
является народ, власть принадлежит народу и осуществляется для
народа, но также и то, что в указанных условиях человек должен быть
высшей ценностью, и для личности должны быть гарантированы
возможности самовыражения и самореализации. По мнению автора,
указанное обстоятельство должно лежать также в основе выбора
методов развития Конституции.

CONSTITUTIONAL STABILITY AS AN IMPORTANT
PREREQUISITE FOR STABLE DEMOCRACY
Anahit Manasyan
Adviser to the President of the Constitutional Court of the Republic of Armenia,
Associate Professor of the YSU Chair of Constitutional Law,
Candidate of Legal Sciences

Article considers some issues regarding stable democracy and
constitutional stability. The Author substantiates that the essence of the
notion “democracy” is not just in the fact that within the frames of the
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later the power belongs to the people and is exercised for the people, but
also in the fact that in such a system the human being is the highest value,
and opportunities for his/her self-expression and self-realization are
guaranteed. According to the Author the mentioned circumstance should
underlie also the choice of the means for the development of the
Constitution.
Բանալի բառեր` Սահմանադրական կայունություն, կայուն ժողովրդավարություն, Սահմանադրության զարգացում, հանրաքվե:
Ключевые слова: Конституционная стабильность, стабильная демократия,
развитие Конституции, референдум.
Keywords: Constitutional stability, stable democracy, development of the
Constitution, referenda.
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