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Վարդան Այվազյան 
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,  

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 
 
Նորագույն պատմության վերջին ժամանակահատվածը կարելի 

է բնութագրել նրանով, որ Երկիր մոլորակը աշխարհակարգի կա-
ռուցվածքի առումով մտել է ծայրահեղ հակամարտութան մեջ:  

Հակամարտության կանխարգելման և լուծման կառուցակարգի 
բացակայությունը առաջացնում է ոչ միայն խրոնիկ լարվածություն, 
այլև բախումների մեծ հավանականություն` տեղափոխելով այդ հա-
կամարտությունը ավելի խորը և համապատասխանաբար ծայրա-
հեղ մակարդակ, որը ամբողջովին ձևափոխում է միջազգային հա-
րաբերությունների համակարգի իրավական բնույթն ու հյուսվածք-
ները: 

Անտարակույս, միջազգային հարաբերությունների իրավական 
կարգավորման շրջանակներում որպես հակամարտության կան-
խարգելման և լուծման օպերացիոն մեխանիզմ պետք է հանդես գա 
միջազգային իրավունքը, որը պետք է գործառնավորի բացառապես 
Իրավունքի գերակայության սկզբունքի հիման վրա: 

Վերոշարադրյալի ապացույցն ու ցուցադրական օրինակը հա-
մարվում է այն, որ միջազգային հարաբերությունների կարգավոր-
ման ամբողջական համակարգը անունակ է ոչ միայն պահպանելու 
հավասարակշռությունը ներպետական և մերձավոր արևելքի տա-
րածաշրջանային մակարդակներում (հակամարտության կանխար-
գելման և լուծման հստակ գործառնավորող կառուցակարգով), այլև 
թույլ չտալու անլեգալ պետականության ստեղծումը (ԻԼԻՊ), որը գլո-
բալ պատաերազմ է հայտարարել (տարածքի զավթմամբ) ինչպես 
աշխարհի պետություններին, այնպես էլ, ըստ էության, ամբողջ հա-
մաշխարհային հանրությանը: 

Ավելին, հակաահաբեկչական օպերացիայի շրջանակներում 
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ՌԴ ռազմական ինքնաթիռի խոցման հետ կապված վերջին միջադե-
պը ցույց տվեց միջազգային հարաբերությունների կարգավորման 
համակարգի անունակ լինելը, ինչը հնարավորություն կընձեռեր 
միանշանակ իրավական գնահատական տալ ինչպես հայտարար-
ված հակաահաբեկչական կոալիցիային, այնպես էլ միջազգային ի-
րավունքի շրջանակներում որակավորել վերջինիս գործողություն-
ների իրավաչափությունը միասնական կոորդինացիոն համատեքս-
տում: 

Օրստօրե առավել ծայրահեղ է դառնում միջազգային իրավուն-
քի ինստիտուտի կայացման անկատարության և անավարտության 
հիմնախնդիրը, որի հետևանքով միջազգային հակամարտություննե-
րի և բախումների լուծման (իրավական) հարցում ոչ միայն խախտ-
վում է իրավունքի գերակայության սկզբունքը, այլև իր բոլոր դրսևո-
րումներում և իրավունքի էության միանշանակ ընկալման բացակա-
յության պայմաններում այն սկզբունքորեն չի կարող կիրառվել, որի 
արդյունքում փոխակերպվում է միանգամայն այլ` ոչ իրավունքի 
սուբստանցի: Արդյունքում գործադրվում է «ուժի իրավունքի» ռեցի-
դիվը, որի պայմաններում իրավունքի հիմնական խնդիրը դառնում է 
ուժի լեգիտիմացումն ու հիմնավորումը:  

Այս հանգամանքն իր մեջ լուրջ վտանգ է պարունակում, քանի 
որ իրավունքի էության ուժային ընկալման ուղղությամբ ընթացող 
շեղումը կհանգեցնի քաղաքակրության կարգավիճակով հանդես ե-
կող իրավական մարդկության կայացման պատմության կուտակ-
ված բաղադրիչի ժխտմանը, և համապատասխանաբար կարող են 
վերացվել իրավագիտության և պրակտիկ իրավաբանության համա-
լիրի ձեռքբերումները որպես քաղաքակրթության ձևաչափով հասա-
րակության կառուցվածքի բազային գործիքակազմ: Այս պարագա-
յում անխուսափելի է դառնում հակվածությունը դեպի «իրավաբա-
նական պոզիտիվիզմ, որը բացառում է ցանկացած իրավունք, բացի 
պոզիտիվից»` հնարավորություն ընձեռելով վերաձևավորել և դե-
ֆորմացնել բազային իրավական կատեգորիաները, այդ թվում` ժո-
ղովրդավարությունը, «ուժային սցենարի» տակ, վերափոխելով հա-
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մաշխարհային կարգի ողջ իրավական սուբստանցիոնալ հյուսվածք-
ները ընթացիկ քաղաքական ուժային դասավորության իրավիճա-
կային իրադրությամբ: 

Պրակտիկ մակարդակում այս ամենը արտացոլվում է ՄԱԿ-ի օ-
րինակով, ժամանակակից պատմության մարտահրավերներով, ո-
րոնք վերաբերում են ՄԱԿ-ի գործունեության և ժառանգության 
պահպանման գնահատականին, համաշխարհային հանրության 
գլոբալ ինտեգրման պայմաններում դինամիկ փոփոխվող աշխարհի 
գործառնական առաքելությանը և դերին, ինչպես նաև միջազգային 
իրավունքի համակարգի իրավագոյացման և կայացման գործընթա-
ցում դրա կարգավիճակին: 

Գլոբալիզմի ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում 
համամարդկային նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է 
մարդկանց համակեցություն և բարեկեցիկ հասարակական վիճակ 
համաշխարհային հանրության մաշտաբով և ձևաչափում: 

Այս պարագայում, անհրաժեշտ է նշել, որ իրավագիտության 
հիմնական պոստուլատներից մեկն արտահայտվում է նրանում, որ 
ազատության արտաքին գործադրումը, որն անհրաժեշտ է բոլոր 
մարդկանց իրանց նպատակներին հասնելու համար, ընդհանրապես 
անհնար կլիներ և մարդկանց բարեկեցիկ համակեցությունը գոյութ-
յուն չէր ունենա, եթե յուրաքանչյուրն առանձին վերցրած ունենար 
իշխանություն և ցանկություն գործադրելու իր արտաքին ազատութ-
յունը անսահմանափակ կամայականությամբ: Ուստի արտաքին և 
ներքին ազատության հավասարակշռության ապահովումը գիտա-
կան իմաստով համարվում է ցանկացած իրավունքի հիմնավորումը 
և վերջնական նպատակը, թեպետ այն սահմանում է հենց մարդկանց 
արտաքին ազատության չափը նրանց փոխադարձ շփումներում, 
արտաքին հարաբերություններում և համակեցության կառուցված-
քում: 

Անտարակույս, այս սկզբունքն ընկած է իրավագոյացման ցան-
կացած գործընթացի հիմքում, ինչպես առանձին պետականության 
(պետության կամ պետությունների կոնգլոմերացիայի) և ազգային ի-
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րավունքի շրջանակներում, այնպես էլ միջազգային իրավունքի, որի 
սուբստանցիոնալ հիմքը ենթադրում է իրավահարաբերությունների 
վերազգային կարգավորում: Այս պարագայում ազգային ինքնիշխա-
նության շրջանակներում հանդես եկող ներպետական օրինաստեղ-
ծագործության և իրավակիրառման իրավական կարգավորման 
բնույթն ու կարգավիճակը և վերազգային իրավագոյացումը նույնը 
չեն և իրենց գործառնական դրսևորման կտրվածքով համարվում են 
միանգամայն տարբեր իրավական օբյեկտներ, հատկապես երբ վե-
րաբերում են ազգային ինքնիշխանության և վերազգային մակար-
դակների կոնստիտուցիոնալիզմի սկզբունքներին, որոնք ենթադրում 
են արդեն համակեցության և հասարակական կառուցվածքի կոլեկ-
տիվ ագրեգացման տարբեր մակարդակներ:  

փորձարկումների ու սխալների մեթոդի վրա խարսխված էվոլ-
յուցիոն մոտեցումը Հիմնախնդրի լուծումը տեղափոխում է տեխնի-
կական հարթություն և իր մեջ ոչ միայն կրում է անխուսափելի և ճա-
կատագրական կորուստների և ցնցումների (ընդհուպ մինչև գլոբալ 
ճգնաժամերը և մարդասիրական աղետները) վտանգը, այլև բացա-
ռում է կոնստիտուցիոնալիզմի սիստեմատեխնիկական համալիրի 
կիրառման հնարավորությունը:  

Հայեցակարգային մակարդակում սահմանադրաիրավական 
կարգավորման այնպիսի օբյեկտների իրավական էության անորո-
շությունը, ինչպիսիք են պետությունը, ինքնիշխանությունը, միջազ-
գային իրավունքը, միջազգային իրավունքի կոնստիտուցիոնալիզմը, 
աշխարհակարգի գլոբալ համակարգի իրավագոյացումը և այլն, 
ձևավորում է իրավական ամբիվալենտություն, որը թույլ չի տալիս 
մինշանակ որոշելու իրավական կշռի չափանիշները, իրավունքի օբ-
յեկտների աստիճանակարգի համակարգը, որի արդյունքում ձևա-
վորվում և գործառնավորվում է երկակի ստանդարտների պրակտի-
կայի ֆենոմենը ինչպես ազգային օրենսդրության, այնպես էլ միջազ-
գային իրավունքի համակարգում:  

Մասնավորապես, հենց միջազգային իրավունքի առումով ցու-
ցադրական է համարվում հետևյալ դիլեման- Ո՞ր սկզբունքն ունի ա-



 114

ռավելություն և ավելի մեծ իրավական կշիռ` ազգերի ինքորոշման ի-
րավունքի սկզբունքը, թե գործող պետության տարածքային ամբող-
ջականության սկզբունքը: 

Ինչպես գրել է իրավունքի պատմական դպրոցի ներկայացուցիչ 
Գեորգ Ֆրդրիխ Պուխտան. «Դրական իրավագիտությունը զբաղվում 
է արդեն գոյություն ունեցող իրավունքով, իսկ փիլիսոփայականը` 
նրանով, թե ինչպիսին պետք է այն լինի»1: 

Հարց է ծագում. ի՞նչ ձևաչափով է հանդես գալիս իրավագի-
տությունը որպես գիտություն, որը սահմանում է իրավունքի և իրա-
վական կարգավորման համակարգի միջոցով դրա պրակտիկ կի-
րառման վերաբերյալ գիտելիքների համակարգը, որի հիման վրա 
պետք է սահմանվի և փաստացի ձևավորվի միջազգային հանրութ-
յան իրավագոյացումն ամբողջությամբ: 

Մեր կողմից ներկայացված գիտական հոդվածը հիմնախնդիրը 
նկարագրում է իրավագիտության և հակամարտաբանության սին-
թեզի մեթոդաբանական գործիքակազմի միջոցով:  

Առաջին հերթին շեշտը դրվում է իրավական համակարգի ներ-
կայացման մեթոդաբանական ձևաչափի վրա` իրավական հակա-
մարտաբանության պարադիգմայի միջոցով:  

Այս տեսակետից, մեր կողմից իրավական համակարգը դի-
տարկվում է որպես համապատասխան ոլորտի իրավահարաբե-
րություններում հակամարտությունների կանխման և չթույլատր-
ման, ինչպես նաև դրանց լուծման համակարգ: 

Իրավունքի` Որպես ֆունկցիոնալի հանդես գալու փաստացի 
անունակությունը պրակտիկայում ծնում է ավելի բարդ հակամար-
տածնություն` բախումների կոնֆլիկտային իրավիճակ, որի պարա-
գայում գործ ենք ունենում արդեն միաժամանակ իրար հաջորդող 
երկու հակամարտությունների հետ:  

Այս պարագայում նախևառաջ անհրաժեշտ է վերացնել իրավա-
կան կարգավորման համակարգի հակամարտությունը (1), որն էլ իր 

                                                            
1 Տես Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. О науке права // История философии 
права. СПб., 1998. С. 377. 
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հերթին պետք է գործառնապես ունակ լինի վերացնել իրավական 
համակարգի շրջանակներում (2) իրավահարաբերությունների սուբ-
յեկտների միջև առաջացած հակամարտությունները իրավակիրառ-
ման օպերացիոն մակարդակում: Այսինքն` թիվ 2 հակամարտութ-
յունը չի կարող լուծվել, եթե համակարգը, որը պետք է դա անի, ինքն 
է հակամարտության մեջ (1):  

Նմանատիպ պրիզմայով իրավունքի գործողության դիտարկու-
մը հնարավորություն է տալիս բացահայտել և բնութագրել իրավուն-
քի գործողությունը իր դրսևորման բոլոր էտապներով` առանձնաց-
նելով պատճառական հանգամանքները, որոնք հանգեցնում են հա-
մակարգային մակարդակում ամբողջականության խաթարման` ա-
ռանձնացնելով համակարգային հակամարտությունների առանձին 
դասեր:  

Անհրաժեշտ է հատուկ ընդգծել բազային համակարգային հա-
կամարտությունը, որը ձևավորվում է իրավունքի ծագումնաբանութ-
յան նկարագրման սկզբնական մակարդակում (իրավագենեզ), երբ ի-
րավունքը, որպես հասկացության, ֆունկցիոնալի և իրավակիրառ-
ման միասնական ամբողջականության օբյեկտ, իր դրսևորման հա-
ջորդական շղթայում չի դիտարկվում:  

Արդյունքում անհնար է դառնում ըստ էության առանձնացնել ի-
րավունքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական հիմքերն ու մեթո-
դական գործիքները վերը նշված երեք բաղադրիչների միասնության 
բովանդակային համատեքստում:  

Համակարգային հակամարտությաւննների ծագումնաբանութ-
յան նման պարադիգմայի հիման վրա միջազգային իրավունքի իրա-
վական կարգավորման համակարգը կազմավորվում և բաշխվում է 
ներքոհիշյալ բլոկներով` իրենց համակարգային հակամարտութ-
յունների տիպաբանական հատկանիշներով, որոնք ներառում են 
այդ ասպեկտները որպես տվյալ դասի համակարգային հակամար-
տության գեներատորներ:  

Ա) Հայեցակարգային հակամարտություններ (Համակարգային 
հակամարտություն 1): 

Սրանք այն հիմնախնդիրների խումբն են, որոնք զուգակցվում 
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են իրավունքի` որպես բովանդակային ունիվերսումի միանշանա-
կության հետ ձևավորելով նորմաստեղծագործության տրամաբանա-
կան հիմքը:  

• Առաջին հերթին դրանք իրավագիտության` որպես ամբող-
ջությամբ վերցրած իրավունքի մասին գիտության և միջազգային ի-
րավունքի իրավական կարգավորման համակարգի, որպես գիտութ-
յան ենթաբաժնի՝ ագրեգացիոն ունակության մեթոդաբանական 
բնույթի հիմնախնդիրներն են, որոնք պետք է զտեն «Գլոբալիզմը և 
Համաշխարհային կարգը» որպես իրավական կատեգորիաներ, ո-
րոնք հնարավորություն կընձեռեն Միջազգային իրավունքը մեկնա-
բանական բնույթի (որը հենվում է գոյություն ունեցող նորմերի վրա 
այն դեպքում, երբ դրանք պետք է մշակվեն) սահմանափակ պրակ-
տիկ իրավաբանությունից տեղափոխել գիտական հիմքերի վրա, որը 
կբացահայտի տվյալ ոլորտի բոլոր երևույթների էությունը «Համաշ-
խարհային հանրության իրավունքի» գիտական դիսցիպլինի շրջա-
նակներում, որը պետք է հանդես գա որպես իրավագիտության և 
հակամարտաբանության սինթեզ: 

• Այս դասի համակարգային հակամարտության բացառումը 
համարվում է առաջնահերթ և հանդես է գալիս որպես միջազգային 
իրավունքի իրավագոյացման գործիքակազմի և սիստեմատեխնիկա-
յի տրամաբանության կարգավորման առանցքային պայման և իրա-
վագոյացման գենետիկական մակարդակում իրավունքի անկատա-
րության կանխարգելում: Այս պարագայում հակամարտածինությու-
նը որպես վերլուծական զինանոցի գործիք ծառայում է ծագման փու-
լում հակամարտության բացառմանը:  

• Միջազգային իրավունքի սահմանադրական բնույթը որպես 
վերազգային իրավունքի կրող: 

• Գիտական վերլուծության հնարավորություն` միջազգային 
իրավունքի բնույթի փոփոխությանը պրակտիկ արձագանքելու մե-
թոդական կառուցակարգով` արդեն պոստ ֆակտում գոյություն ու-
նեցող գլոբալիզմով, որը պահանջում է անհապաղ իրավական ամ-
րագրում տալ (համաշխարհային հանրության գլոբալ իրավունք) մի-
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ջազգային հարաբերություններին, որոնք գտնվում են աննախադեպ 
մակարդակի վրա: Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է` 

• Միջազգային հարաբերությունների համակարգում կառուց-
վածքային փոփոխությունների դինամիկությանը. 

• Համաշխարհային հանրության սուբյեկտների և մասնակից-
ների փոխինտեգրվածությանը: 

• Ազգային, վերազգային և համաշխարհային մաշտաբի բոլոր 
գործընթացների փոխկապվածությանը: 

• Միջազգային հարաբերությունների կարգավորման համա-
կարգի և միջազգային իրավունքի կարգավորման համակարգի մա-
սով գործառնական սուրոգատների մշակման անթույլատրելիությա-
նը, որը կհանգեցնի`  

Բ) Ֆունկցիոնալ հակամարտությունների (Համակարգային հա-
կամարտություններ 2): Տվյալ հիմնախնդրային խումբը ներառում է 
ֆունկցիոնալ մակարդակի իրավունքի դրսևորման հակամարտութ-
յունների ծագումնաբանությունը իրավաբանական հակամարտութ-
յան շրջանակներում, որը ենթադրում է արդեն առկա նորմերի աս-
տիճանական համակարգ, որը հանդես է գալիս որպես իրավունքի 
գործառնավորման առարկա, որը նախապես մշակվել է հայեցակար-
գային մակարդակում (այսինքն` համակարգային հակամարտութ-
յուն 1-ը հաղթահարված է): Համակարգային հակամարտություն 1-ի 
առկայության հետևանքով գործի է դրվում համակարգային հակա-
մարտություն 2-ի գենեզը, որի արդյունքում դիտարկվում է` 

• Միջազգային իրավունքի օբյեկտների սահմանադրաիրավա-
կան միանշանակության բացակայություն, որի հետևանքով առաջա-
նում է Համաշխարհային հանրություն օբյեկտի ֆունկցիոնալ մոդելի 
իրավական ռեգլամենտի բացակայություն կամ ալգորիթմի անկա-
տարություն: 

• Աշխարհակարգի մոդելի` որպես իրավական կարգավոր-
ման առարկայի (միբևեռ, երկբևեռ, բազմաբևեռ) ոչ միանշանակութ-
յուն կամ բացակայություն: 

• Կոլեկտիվ անվտանգության մոդելի բացակայություն 
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• Ինքնիշխանության հիմնախնդիրը, ֆունկցիոնալների ձևա-
վորման սկզբունքները և համապատասխան երկրների կոլեկտիվ 
անվտանգությունն իրականացնող տարբեր ֆունկցիոնալների միջև 
փոխգործակցության հիմնախնդիրները: 

Գ) Օպերացիոն հակամարտություններ (Համակարգային հա-
կամարտություն 3): Այս հիմնախնդրային խումբը ներառում է`  

• իրավունքի դրսևորման օպերացիոն մակարդակի հակա-
մարտությունների գենեզը օպերացիոն իրավակիրառման և միջազ-
գային արդարադատության շրջանակներում:  

• Իրավական կարգավորման և իրավակիրառման համակար-
գի Համապարտադիր նորմատիվային բազայի Բացակայությունը 
կամ անկատարությունը միջպետական հակամարտությունների և 
բախումների համաշխարհային օպերացիոն գործընթացում: 

• Միջազգային իրավունքի դատավարության և իրավակիրառ-
ման ինստիտուների բացակայությունը կամ ոչ միանշանակությունը: 

Այսպիսով, գործիքային մակարդակում հնարավոր է դառնում 
նկարագրել իրավական կարգավորման համակարգի համակարգա-
յին հավասարակշռությունն ու համակարգային ամբողջականությու-
նը, ինչպես նաև դրա խախտումը ըստ համակարգային հակամար-
տություն 1, համակարգային հակամարտություն 2, համակարգային 
հակամարտություն 3-ի կոնֆիգուրացիայի դրության:  

Իրավական կարգավորման համակարգում իդելական է այն վի-
ճակը, երբ բացակայում են համակարգային հակամարտություն 1, 
համակարգային հակամարտություն 2, և համակարգային հակա-
մարտություն 3-ը և, ընդհակառակը, դրանցից գեթ մեկի առկայութ-
յունը նկարագրում է խախտումը համապատասխան չափանիշով և 
պատճառական համակարգային ամբողջականությամբ:  

Ամենառեցիդիվայինը համարվում է այն իրավիճակը, երբ իրա-
վական կարգավորման համակարգը չի դիտարկվում որպես համա-
կարգ և ընկալվում է որպես ի վերուստ տրված օպերացիոն իրողութ-
յուն` գոյություն ունեցող կառավարման համակարգի շրջանակնե-
րում (օրինակ` ազգային կամ վերազգային ֆեդերատիվ պետական 
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իշխանությունը), որը պետք է օգտագործել որպես պրակտիկ անհա-
տական նպատակներին հասնելու գործիք, որի պարամատրերից 
պետք է անվանապես ձեռնպահ մնալ: Այս պարագայում որպես 
բարձրագույն առաջնահերթություն հանդես է գալիս համակարգա-
յին հակամարտություն 3-ը, և բոլոր ջանքերը ուղղորդվում են դրա 
լուծմանը համակարգային հակամարտություն 2-ի և համակարգա-
յին հակամարտություն 1-ի միջնորդավորված կարևորությամբ: Արդ-
յունքում գործի է դրվում հիմնախնդրի լուծման տրամաբանական ա-
նախրոնիզմ. «վերացնելով հետևանքները, թողնելով պատճառները, 
դատապարտված լինելով սխալի կրկնությանը»: Միջազգային իրա-
վունքի հետագա դիտարկումն ու գիտական եզրահանգումը մեր 
կողմից կքննարկվի համակարգային հակամարտության պարադիգ-
մայի հիման վրա: 

Միջազգային իրավունքում համակարգային հակամարտություն 
1-ի առկայության կենտրոնական և առանցքային գործոնը համար-
վում է միջազգային իրավունքի իրավական ճարտարապետության 
բազային և հիմնարար մեթոդաբանության բացակայությունը, ուստի 
միջազգային իրավունքի առարկան և դրա իրավական էությունը 
հենվում է պայմանագրային դրվածքի վրա և հատկապես մնում է 
դոկտրինալ հարթության մեջ գտնվող կոնվենցիոնալ իրավական 
ամրագրման պայմանական միջանցքում (առանց հիմնարար տեսա-
կան մակարդակ տեղափոխվելու հնարավորության): Այս պարագա-
յում նորմի իրավագոյացումը ձեռք է բերում պայմանական բնույթ 
(այսինքն` նորմը ոչ թե դուրս է բերվում կարգավորման առարկայի 
իրավական բովանդակությունից, այլ որոշվում է պայմանագրի պայ-
մաններից): Նորմաստեղծագործությունը առանց այլընտրանքի 
ձևավորվում է նախադեպերի` որպես լեգիտիմության (պայմանագ-
րային-կոնվենցիոնալ) հիմնավորման գործիքի կուտակված հա-
մադրմամբ: Արդյունքում խախտվում է «լեգիտիմություն» հասկա-
ցության սահմանադրականությունը, ուստի բազային սահմանում-
ները, որոնք ենթադրում են բովանդակային սահմանման միանշա-
նակություն, չեն կարող լինել պայմանագրային. դրանք պետք է ունե-
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նան ճշմարտության հիմնարար ստատիկա: Այս հանգամանքով էլ 
պայմանավորված` անհրաժեշտություն է առաջանում միջազգային 
իրավունքի համակարգ սահմանադրականության ներմուծումը: 

Միջազգային իրավունքի առումով, անշուշտ, առանցքային է 
համարվում մյուս հարցը. Որքանո՞վ սահմանադրական պետք է լի-
նեն հետևյալ օբյեկտները` աշխարհակարգը և որոշումների կոլեկ-
տիվ ընդունման համակարգը պետությունների կողմից գլոբալ հա-
մակարգը կառավարելու համար, համաշխարհային հանրությունը և 
քաղաքական, մշակութային և տնտեսական ինտեգրման սկզբունք-
ները միասնական քաղաքակրթական ձևաչափում, որը կանխորո-
շում է հավասարակշռված և ներդաշնակ փոխհարաբերությունը ազ-
գային մակարդակի սահմանադրականության հետ: Արդյոք հնարա-
վո՞ր է հասնել այդ խնդրի լուծմանը, եթե կոնստիտուցիոնալիզմն 
ընդհանրապես և միջազգային իրավունքի կոնստիտուցիոնալիզմը 
որպես կատեգորիա միանշանակ չեն ընկալվում: Արդյոք թույլատրե-
լի՞ են համակարգային հակամարտությունները միջազգային իրա-
վունքի համակարգում կամ թույլատրվո՞ւմ է արդյոք դրանց «համա-
կարգային առկայությունը»` որպես թույլատրելի կամ նույնիսկ 
պարտադիր երևույթ: Ցավոք, պետք է արձանագրել, որ այս հարցադ-
րումների պատասխանները ենթադրում են համաշխարհային իրա-
վական մտածողության պատասխանատվությունը մոլորակային 
մակարդակով և իրավագիտության գործիքային զինանոցի կոնսոլի-
դացիան քաղաքացիական իրավասության մակարդակում: Ընդ ո-
րում դա պետք է լինի ոչ միայն առանձին պետության շրջանակնե-
րում, այլև աշխարհի քաղաքացու` համաշխարհային հանրության 
անդամի կարգավիճակում: Հակառակ պարագայում` այդ պատաս-
խանատվությունը կարող է վերաձևավորվել առանձին առաջատար 
տերությունների շահերի աշխարհաքաղաքական դասավորության 
շրջանակներում:  

Միջազգային իրավունքում համակարգային հակամարտութ-
յունների ռեցիդիվները գործի են դրել հակամարտությունների և մի-
ջազգային իրավունքի բոլոր արդիական հարցերի ուժային լուծման 
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ամրագրման վտանգավոր միտում օպերացիոն կոալիցիոն շտաբի 
միջոցով, որն ըստ էության հանդես է գալիս որպես միջազգային հա-
րաբերությունների օպերացիոն արդարադատության բոլոր ինստի-
տուտների էմուլյանտ-փոխարինող` սկզբունքորեն բացառելով մի-
ջազգային իրավունքի սահմանադրականությունը: Միջազգային ի-
րավունքի նման սուրոգատացումը, որը տեղի է ունենում կոալիցիոն 
իրավունքի շրջանակներում «արագակար իրավիճակային նորմաս-
տեղծագործությամբ», դրա իրավական համարժեքությունը մնում է 
գիտական հիմնարար տրամաբանական ոլորտից դուրս: Արդյուն-
քում ջնջվում են իրավունքի և ոչ իրավունքի սահմանները: Այս պայ-
մաններում տեղի է ունենում դասական բնական իրավունքի անի-
հիլյացիա, որտեղ վերանում է իրավունքի բովանդակային համալր-
ման սկզբունքը` փոխարինվելով ձևական-դոգմատիկ իրավաբա-
նությամբ, որը թույլ է տալիս իրականացնել նորմաենթադրության 
լեգիտիմացում կոլաիցիոն շտաբի անդամների սուբյեկտիվ դիրքա-
վորման հիման վրա:  

Արդյունքում իրավունքի էությունը և գիտական բնույթի օբյեկ-
տիվությունը ինքնաբերաբար դառնում են չպահանջված, իսկ իրա-
վական ակադեմիական ինստիտուցիոնալությունը դիտարկվում է 
որպես պատմական արխաիկա: 
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Последний период новейшей истории можно охарактеризовать как 
вступление мира в глобальный критический конфликт на предмет 
обустройства миропорядка. Отсутствие механизма предотвращения и 
разрешения конфликта не только создает хроническую напряженность и 
вероятность столкновений с переводом самого конфликта на более глу-
бокий и соответственно критический уровень, но и изменяет правовую 
природу и ткань системы международных отношений. 

Безусловно, как операционный механизм предотвращения и разре-
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шения конфликта в рамках системы правового регулирования междуна-
родных отношений должно выступать международное право, функцио-
нирующее исключительно по принципу «верховенства права».  

Несомненно данная проблема очень масштабная, многоплановая и 
имеет широчайший охват всех сопряженных причинных факторов, осве-
щение которых требует целенаправленного комплексного всесторонне-
го исследования международного права на основе много дисциплинар-
ного феноменологического синтеза. В этом ключе данная статья 
представляет описание проблемы посредством методологического инст-
рументария на основе синтеза правоведения и конфликтологии. 

В основном акцент ставится на методологическом формате 
представления правовой системы посредством парадигмы правовой 
конфликтологии, основные положения которой представлены в статье. 
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The later period of the newest history can be as characterized as the 
world’s entry into a global critical conflict concerning the construction of the 
world order. The absence of a mechanism of preventing and solving the 
conflict creates not only a chronic tension, but also a great probability of 
crushes transferring that conflict to a deeper and accordingly to a critical 
level, which completely changes the legal character and the texture of the 
system of international relations. 

Undoubtedly, the international law should act as an oprational 
mechanism of preventing and solving the conflict within the boundaries of 
the legal regulatory system of international relations and it should function 
only on the principle of “supremacy of law”. 

Of course, the large-scale and multi-level problem in question embraces 
all the conjugate cause factors. Thus its treatment requires a purposeful, 
comprehensive and all-round study of international law on the basis of 
multidisciplinary phenomenological synthesis. In this vein the present article 
describes the problem through the methodological instruments of the 
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synthesis of Jurisprudence and Conflictology. 
The main emphasis is on the methodological format of presenting the 

legal system through the paradigm of legal conflictology, the main points of 
which are presented in the article. 

 
 

Բանալի բառեր – միջազգային իրավունք, համակարգային հակամար-
տություններ, աշխարհակարգ, գլոբալ կառավարման համակարգ, միջազ-
գային հարաբերություններ, խորը ճգնաժամ, պատճառահետևանքային 
շղթա, կոալիցիոն իրավունք 
Ключевые слова: международное право, системные конфликты, 
миропорядок, глобальная система управления, международные отношения, 
глубокий кризис, причинно-следственная цепочка, коалиционное право. 
Key words: international law, systemic conflicts, world order, global governing 
system, international relations, deep crisis, cause-effect chain, coalitional law. 

 
  


