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Ի՞նչ է պետութիւնը,—Սօցիալիստական եւ բուր
ժուական տեսակետները նրա մասին.— Ազգութիւն
եւ Միջազգայնութիւն.—Պոտութեան ձեւերը .-Ի՞նչ
է կառավարութիւնը, կառավարութեան ձեւերը .—
Ի՞նչ ե սահմանադրութիւնը, սահմանադրական Շար
ժումները.— Նորագոյն սահմանադրական իրաւուն
քի մի քանի հիմնական սկզբունքները .— Ժողովըր
դական միահեծանութիւն, գաղտնի, ուղղակի, ընդ
հանուր եւ հաւասար ձայնատւութեան եղանակ, հա
մեմատական ներկայացուցչութիւն, ժողովրդական

վերհսկողութիւն. — Իcխանութիւնների բաժանումն,
0րենսդիր, գործադիր եւ դատաստանական Իcխա
նութիւններ.— Քաղաքական-քաղաքացիական ազա
տութիւններ:

Ի՞ նչ ե պեsnւթիւնը.— Պետութեան մասին ներ
կայումս տիրապետում են երկու որոշ և առանձին
տեսակէտներ, մէկը սօցիա, իստական իսկ միւսը

բուրժուա-ազատամտական Ց

Սոցիալիզմի տեսակէտով պետութիւնը ընկե
րային այն ոյժն է, որ ծնունդ լինելով մասնաւոր սե
փականատիրութեան, նպատակ ունի պահպանել

դասակարգային բաժանումները 3
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Այն օրից, երբ արտադրութեան և հարստու

թեան գործիքները մասնաւոր սեփականութիւն դար
ձան մարդկանց մի խմբի, դասակարգութեան, այդ

օրից ծնունդ առաւ պետութիւնը : Ընկերային այդ

առանձնաշնորհեալ դասակարգը ստեղծեց պետու

թիւնը որպէս քաղաքական և ոստիկանական կազ
մակերպութիւն, որի միջոցով նա ձգտեց ապահովել

իր դասակարգային տիրապետութիւնը այն դասա
կարգի վրայ, որ անմասն մնաց ընկերային հարըս
տութիւնից : Եւ եթէ մենք մի ակնարկ նետենք
պատմութեան վրայ, կը տեսնենք, որ պետութիւնը

իր ծագման օրից մինչև այսօր պաշտպանել է հա
րուստ, սեփականատէր դասակարգի շահերը ընդդէմ
աղքատ, ընչազուրկ դասակարգի: Հին Աթէնքի և
Հռոմի մէջ, պետութիւնը կազմւած էր այն ժամա
ւակւայ սեփականատէր դասակարգից, ազնւականու
թիւնից և պաշտպանում էր նրա շահերը ընդդէմ
սեփականազուրկ դասակարգի, որ գերիներն էին:
Աթէնքում սեփականատէր դասակարգը կազմում էին
եoպաsրիդները, իսկ սեփականազուրկ դասակարգը`

գեօմօրները և դեմիուրգները: Հռոմում պաsրիկեան
ներն էին սեփականատէր դասակարգը իսկ պլեբե
եանները՝ սեփականազուրկ դասակարգը:

Միջին դարում պետութիւնը կազմւած էր ա
ւատապետներից և պաշտպանում էր նրանց շա
հերը ընդգէմ ճորտերի: Իսկ ներկայ դարում, պե
տութիւնը իր ամբողջ օրէնսդրական, դատական
և զինւորական կազմով պաշտպանում է բուrժnւա

դասակարգի շահերը ընդդէմ պroլետար, բան, որ դա
սակարգի:
Եւ որովհետև պետութիւնը ծնունդ լինելավ

մասնաւոր սեփականատիրութեան, սկզբից ի վեր
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պաշտօն է ունեցել պահել դասակարգային առանձ
նաշնորհումները, ուստի աօցիալիստների կարծիքով,

պետութիւնը պիտի վերանայ, անհետանայ այն օրը,

երբ արդի տնտեսական անհաւասարութեան ու ա
նարդարութեան րէժիմին յաջորդէ ընկերային հա
ւասարութեան ու եղբայրութեան իրաւակարգը, ուր
բնութեան բոլոր բարիքները ընդհանուրի սեփակա

նութիւնը դառնալով՝ պիտի իրականանայ մեծ փիլի
սոփայի այն իդէալը թէ՝ մէկը ամենքի համար է և
ամենքը մէկի համար: Սօցիալիստական տեսակէտով,

ուրեմն, երբ արդի մասնաւոր սեփականատիրու

թիւնը և դասակարգային բաժանումները վերանան

ու թագաւորէ համայնական սեփականատիրութիւ
նը և ընկերային գործակցութեան րէժիմը, այդ
օրը պետութիւնը՝ որպէս քաղաքական և տնտեսա
կան տիրապետութեան մի գործիք՝ պիտի վերանայ
իր կարգին և դառնայ միայն թանգարանների մի
զարդ, ինչպէս ասում է սօցիալիզմի հայրերից մէ
կը՝ Ֆրէդրիխ Էնգէլսը (1):
Բուրժուա-ազատամտական տեսակէտով, պե

տութիւնը մի երկրի մէջ ապրող ազգի կամ ազգերի

(1) Տես Ֆրէդրիխ Էնգէլա՝ L' Origine de la
propriete, de la Famille et de l'Etat. Ապագայ սօ
ցիալիստական իրաւակարգի մէջ պետութիւնը գո
յութիւն կունենայ, բայց այդ պետութիւնը արդի
քաղաքական կազմակերպութիւնը չի լինիլ, որը
ինչպէս ասացինք, սօցիալիստների կարծիքով պիտի
անհետանայ, այլ տնտեսական մի վարչութիւն, որ

աշխատանքը պիտի բաժանէ ընկերութեան անդամ

ների միջև և ապահովէ արտադրոյթների արդար

բաշխումը:
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կողմից կազմւած քաղաքական ընկերակցութիւնն է,

ուրիշ խօքով՝ նա իրաւական անձնաւորումն է նոյն

երկրի ազգի կամ ազգերի :

Պետութեան նպատակի և առաքելութեան մա

սին զանազան փիլիսոփաներ զանազան կարծիքներ
են տւել, նայելով թէ՝ որ ուղղութեան են պատ
կանում իրանք: Կանտի, Ֆիխտէի, Հումբոլդի,

Մակօլէի կարծիքով՝ պետութեան նպատակն է ե
րաշխաւորել անհատի իրաւունքները: Դա անհա

տապաշտական (individualiste) դպրոցի տեսակէտն
է: Բլունչլիի կարծիքով՝ պետութեան «ճշմարիտ և

ուղղակի նպատակն է ազգի կարողութիւննե

րի զարգացումը, նրա կեանքի կատարելագործումը

յառաջատուական մի այնպիսի ճանապարհով, որ

նոյն այդ ազգին հակասութեան մէջ չդնէ մարդ

կութեան ճակատագրի հետ, յարգէ բարոյական և

քաղաքական պարտականութիւնը», ուրիշ խօսքով՝

Բլունչլին ուզում է ասել, որ պետութիւնը պէտք

է հետապնդէ ազգի բարոյական, մտաւորական և

անտեսական բարգաւաճումը, առանց վնասելու ընդ
հանուրի, մարդկութեան շահերին: Քէսնէի , Էմիլ

Լավըլէի և ուրիշների կարծիքով, պետութեան էական

նպատակն է իրաւունքը գործադրել նա պէտք է

միջամտէ ընկերային բոլոր յարաբերութիւնների սէջ

և վերացնէ անիրաւութիւնները, որոնք անցեալի

ժառանգութիւնն են: Սա նորագոյն քաղաքագի

տական դպրոցի (interventionniste) տեսակէտն է :

Եթէ պետութիւնը մի երկրի մէջ գտնւող ազ

գի կամ ազգերի քաղաքական կազմակերպութիւնն

է , ապա հարց է ծագում թէ՝ ի՞նչ է ազգը :
Ազգ է կազմում ընկերային այն համախմբու

թիւնը, որ ունի միևնոյն պատմական ծագումը,
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միևնոյն լեզուն, բարքերը , աւանդութիւնները,
գրականութիւնը, կուլտուրան:
Սկզբում ցեղային նոյնութիւնը քաղաքական

միութեան հիմքն էր կազմում: Միևնոյն ցեղին
պատկանողները իրանց համար քաղաքական առան
ձին կեանք էին ստեղծում: Բայց երբ տնտեսական

կեանքը զարգացաւ և հոդր դարձաւ մասնաւոր սե
փականութիւն, այն ժամանակ պատերազմները, նը
ւաճումներն ու գաղթականութիւնները իրար հետ
կողք-կողքի բերին այնպիսի աղգաբնակո: թիւններ,

որոնք տարբեր ցեղագրական ծագում ունէին: ծե
ղային ինքնութիւնը այլևս քաղաքական միութեան
հիմք չծառայեց, տարբեր ցեղագրական միութիւն
ներ հպատակւ եցան մի վեհապետի: Այդպէս եղաւ,
օրինակ, ասորական, պարսկական, յունական և

հռովմէական կայսրութիւնների օրով :

Ազգային հարցը իր արդիական իմաստն ու նը
շանակութիւնը ստացել է Ֆրանսիական Յեղափո
խութիւնից ի վեր, որ անհատի անձեռնմխելիու
թեան հետ միաժամանակ յայտարարեց և՛ ազգերի

անձեռնմխելիութիւնը: Դարերի պատմութիւնը

ստեղծել էր ազգային ո: րոյն անհատականութիւն
ներ , իրանց քաղաքակրթական մասնայա տաւկ պայ
մաններով, լեզւով, բարբերով, ա: անդութիւննե
րով, հանճարի ինքնատիպ արտադրութիւններով և

այդ իrnղութիւնը չէր կարելի անտեսել այն ժամա
նակ, երբ յայտարարւում էին քաղաքական հաւ ա
սարութեան սկզբունքները, ժողովրդական միահե
ծանութիւնը, ո ամկավարութիւնը, սահմանադրա

կան և պարլամենտական րէժիմը : Ազգն էլ, որպէս
մարդկութեան մի անբաժան մասնիկը, պէտք է իր
ինքնադրոշմ քաղաքակրթութիւնը, իր մասնաւոր
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ազդակները ներդաշնակօրէն զարգացնելու իրա
ւունքը ունենար: Դա մարդկային ազատութեան
էական ու անհրաժեշտ պայմաններից մէկն էր : Եւ

Այսօր այդ գաղափարը տարածւել է ամբողջ քաղա
քակիրթ աշխարհում: Երէկւայ ճնշւած ու հալած
ւած ազգութիւնները այսօր իրանց ինքնուրոյն
կեանքը ազատօրէն զարգացնելու պայմաններ են

ձեռք բերում՝ կամ քաղաքական-պետական անկա
խութեամբ և կամ տեղական ինքնավարական հաս
տատութիւնների ստեղծումո Յ Յունաստանը, Սեր
բիան, Ռումանիան, Բօլգարիան, Մօնթէնէգրօն,

Իտալիան, Գերմանիան, Հօլանդիան ձեոք բերին ի
րանց քաղաքական միութիւնը: Ուրիշներն էլ այսօր
կամ հետևում են նրանց օրինակին և կամ առանց
անկախ, անջատ կազմակերպութիւն ստեղծելու ,

աշխատում են ապահովել իրանց գոյութիւնն ու
զարգացումը միևնոյն պետութեան մէջ, քաղաքա
կան տարբեր օրգաններով:

Սօցիալիզմը հակառակ չէ ազգութիւնների այդ
ուրոյն զարգացման գաղափարին : Նա ընդունում է
ազգութիւնների անկախութիւնն ու ինքնավարու
թիւնը, որովհետև դա մի կենսական անհրաժեշ

տութիւն է նկատում մարդկութեան անսայթաք յա
ռաջադիմութեանը, նրա ընդհանուր բարօրութեանն

ու երջանկութեանը համար: Նա ոչ միայն ընդու
նում է, այլ և կռիւ է մղում, որ ամեն մի ազգ
լիակատար իրաւունք ունենայ անարգել կերպով
զարգացնելու ու մշակելու իր գիտակցական կեան
քը, իր ինքնատիպ հանճարն ու ունակութիւնները,

որոնցից օ դտւո լր ընդհանուր քաղաքակրթութիւնն
է: Սօցիալիզմի տեսակէտով ապագայ համամարդ
կային ընտանիքի հոյակապ շէնքը պիտի կառուց ի



ներկայ ազգային սիւների վրայ: Հիմնովին սխալ
է, ուրեմն, եթէ ոչ ձրի զրպարտութիւն, այն կար
ծիքը թէ՝ աօցիալիզմը ձգտում է ջնջել ներկայ ազ
գութիւնները և աշխատում է ստեղծել համաշխար

- հաքաղաքացիական ընդհանուր, միապաղաղ Ոննա

ի միաձոյլ, մի ամբողջութիւն :
մ. Միջազգայնութիւն չի նշանակում ազդային
մ: միութիւնների անհետացում, այլ ինքնավար ու ա
թ զատ ազգութիւնների մի դաշնակցութիւն : Սօցիա
մ լիզմը երաշխուաւորում է բոլոր ազգութիւնների պատ
դ: մա-անհատկան գոյութիւնը և աշխատում է նրանց

ինից վերացնել փոխադարձ ատելութիւններն ու
****ները, որ արդիւնք են ներկայ կապիտալիստական
*****րի: Նա դէմէմէկը միւսին տիրապետելուտեն

մի չանքներին, նւաճելու ազգայնական քաղաքականու
* :** որո լհետև մէկի իրաւունքների ոտնակո
լաթ խումը համարում է մի ոճիր մարդկութեան դէմ:

ն: : **նկանում է բոլոր ազգերի և ժողովրդներիմէջ **տաս ւտել փոխադարձ սիրոյ և համերաշխու:* 4***ր և այդպիսով կանգնեցնել ապագայ
- ****ւթեան յաղթական տաճարը, փաոայեղ

:****ր , ուր բոլորն էլ իրանց տեղը պիտի գրաւեն

թ
.: ::ր A ր ռաւունքներով և պարտականութիւն

ր ներով: " "-ցիալիզը ինքն իրան միջազգայնական է

: ""արարում պատճառն այն է, որ իր մղած կոիւը

ի :::: **ւռ-հմաններից շատ աւելի ընդարձակ է :

կ
: :: *:***ական բարեշրջումը ստեղծել է այնպիսի

:::::::ակաթին:ր որոնք իրանց ցանցերը

::::::::::::::::::::::::
"Վաների ::::::: չէ սահմանափափւ ե
լ

ազգայի
էջ, նա տարած ւել է երգրագնդի ամեն

1
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մասերում, և դրա համար է, որ Կարլ Մարքան ու Ֆրէդ
րիխ Էնգէլսը իրանց «Կօմունիստական Մանիֆէստ»ի
մէջ բոլոր երկիրների բան: որներին հրաւէր էին կար

դում միանալ և կոիւ մղել կապիտալիզմի դէմ, որը
արդէն ինքն էր խորխակել ազգային սահմանները,

պատնէշները : Բայց աօցիալիզմի այդ միջազգային

կռիւը ազգութիւնների վերացման չի ձգտում,

այլ արդի կապիտալիստական իրաւակարգի ջնջման:

Պետութեան յատկանիշները.— Պետութիւնը ունի
երկու յատկանիշ, - ներքին միահեծանութիւն,
ոյսինքն՝ ամբողջ երկիրը առանց օտար միջամտու
թեան, ինքնիշխան կառավարելու իրաւունքը, և

արտաքին միահեծանո: թիւն Թ այսինքն՝ ամբողջ եր
կիրը արտաքին աշխարհի աոջև ներկայացնելու և

նրա անունով օտար պետութիւնների հետ յարա

բերութեան մէջ մտնելու, քաղաքական, տնս եսա
կան և այլ դաշինքներ կնքելու ազատ իրաւունքր :
Արդի քաղաքական իրաւունքի (droit public)

տեսակէտով այս երկու ստորոգելիները մի ոե է պե
տութեան անկախ գոյութեան հիմունքներն են :

Երբ մի պետութիւն զրկւած է այս անհրաժեշտ պայ
մաններից, նա անկախ մի պետո, թիւն չի համար
ւ ու / այլևս: Այդ տեսակէտից Թիւրքիան մի ան

կախ պետութիւն չէ, որովհետև երկրի թէ՛ ներքին
և թէ՛ արտաքին յարաբերութիւնների մէջ ազատ
տնօրինութիւններ չի կարող անել : Նա քաղաքա
կանապէս և տնտեսապէս ենթարկւած է եւրոպա
կան պետութիւնների ազդեցութեանը : Սրանք ըս
տանձնել են թրքահպատակ քրիստոնեաների հովա

նաւորութիւնը , ունին թղթատարական վարչու

թիւններ երկրի ամեն մասերում, հաստատել

են կապիտուլասիօններ, այսինքն՝ եւրոպացիների
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բացառիկ առանձնաշնորհումները, իրանց ձեոքումն

են կենտրօնացրել ելմտական բոլոր աղբիւրները
«Օսմանեան Հանրային Պարտքի Վարչութեան» մի
ջոցով, ամբողջ ասիական նահանգները բաժանել
են տնտեսական ազդեցութեան շրջանակների և
վերջապէս իրանց թևարկութեան տակ են աոել

Թիւրքիայի ամբողջ ցամաքային և նաւային զօրու
թիւնը ծ Արևելեան Խնդրի ծագման օրից մինչև այ
սօր կատարւած այս իրողութիւնները Թիւրքիային

զրկել են ներքին և արտաքին միահեծանութեան

իրաւունքներից
8

Պետութեան ձեւերը — Պետութիւնը մի քանի
ձևեր կարող է ունենալ , նայելով թէ՝ երկրի ներ
քին և արտաքին միահեծանութեան իրաւունքը
ո՞ւմն է պատկանում: Այսպէս օրինակ, կան բա
ցարձակ միապետութիւններ, սահմանադրական

միապետութիւններ, հանրապետութիւններ և դաշ
նակցական պետութիւններ:

Բացարձակ միապետութիւնների մէջ միահեծա
նութեան, այսինքն՝ երկրի ներքին և արտաքին

գործերը տնօրինելու իրաւունքը կենտրօնացած է
մի եզակի անձի մէջ. սա է, որ երկիրը ինքնիշխան
կերպով կառավարելու իրաւունքն ունի և իրանից

դուրս ոչ ոք այդ իրաւունքը չունի : Միահեծանու
թեան անւանակիրը և ենթական ինքն է միայն և
իր անձի մէջ մարմնացնում է ամբողջ պետութիւնը:
Լուդովիկոս 14-րդը, ֆրանսիական թագաւորը, երբ
ասում էր թէ՝ «Պետութիւնը ե՛ս եմ», երբէք չէր
սխալւում, քանի որ ամբողջ Ֆրանսիայի թէ՛ ներ
քին և թէ արտաքին կառավարութեան մէջ իր
միահեծան կամքն Ոm)- քմահաճոյքն էր իշխում:

Հանրապետութիւնների մէջ միահեծանութեան
անւանակիրն մ) Ա- ենթական, փոխանակ մի եզակի
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անձի, անձերի մի խումբ, հաւաքականութիւնն է :

Հանոապետութիւնների և բացարձակ միապետու

թիւնների հիմնական, էական տարբերութիւնը հէնց

Սահմանադրական միապետութիւնների մէջ միա

հեծանութեան իրաւունքը ամբողջապէս մի անձի չի
պատկանում, այնտեղ կան և ուրիշ ենթականեր,

որոնք այդ իրաւունքի մէջ մասն ու բաժին ունեն:

Այդ ենթակաները մի կողմից թագաւորն է:

իսկ միւս կողմից ժողովրդի մէկ կամ մի քանի ներ

կայացուցչական ժողովներն են : Սակայն, երկու

տեսակ սահմանադրական-միապետո: թիւններ կան,

որոնք միմեանցիցխորապէս տարբերւում են: Ոմանց

մէջ ժողովուրդը միահեծանօրէն գործում է և ժա

ռանգական միապետը կապւում է, ընկերանում է
ժողովրդին: Օրինակ, 1831-ի, Փետրվար 7-ի րէլ
ճիքական սահմանադրութեամբ ժողովուրդն է աւելի

միահեծան ճանաչւած և ժառանգական միապետը

մասնակի իրաւունքներ ունի միայն Ց Երկրորդ կար

գի սահմանադրական - միապետութիւնների մէջ,

ընդհակառակը, միապետը, վեհապեւոն է, որ աւելի
միահեծան իրաւունք ունի և իր այդ յատկութեամբ

ներկայացուցչական ժողովներին յանձնում է մաս

նաւոր իրաւունքներ միայն : Այդպիսի սահմանադ

րազան-միապետութիւն էր ներկայացնում օրի:

նակ, 1914-ին ֆրանսիական պետութիւնը: Նոյն
բանը ներկայացնում են և այսօր ոուսական

և

օսմանեան պետութիւնները: Օսմանեան կայսրը:

իբրև Սուլթան և Խալիֆա , միահեծան միապետ

է և ներկայացուցչական ժողովները, որոնցից մէկը՝
պարլամենտը (խորհրդարան) ընտրւում է ժողո

վըրդի կողմից անուղղակի կերպով, իսկ միւսը
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ծերակոյտը (աւագների ժողով) ընտրւում է կայ
սեր կողմից, երկուսն էլ միահեծանութեան չա
փազանց սեղմ, կրճատւած իրաւունքներ ունին:
Առաջին կարգի սահմանադրական-միապետու

թիւնները իրանց հիմնական սկզբունքներով մօտե
նում են հանրապետութիւններին, իսկ երկրորդ
կարգինները՝ հակաոակ շնորհւած մի շարք ազա
տութիւններին՝ իբրև հիմք բացարձակ-միապետու
թեան սկզբունքն ունին:
Մինչև այժմ մեր թւած պետական ձև երի մէջ,

-բացարձակ միապետական, սահմանադրական-միա
պետական և հանրապետական-միահեծանութիւնը

պահում է իր կատարեալ միութիւնր : Չնայած որ
նա ունի երբեմն մի քանի ենթականեր, այնուամե
նայնիւ. մէկ և անբաժան է , որովհետև երկրի թէ
ներքին և թէ արտաքին կառավարութեան մէջ նա
նոյն զօրութեամբ և ոյժով է արտայայտւու մ: Այդ
իսկ պատճառով յիշեալ բոլոր պետութիւններն էլ
կոչւում են միաւորական պետութիւններ :

Դաշնակցական պետութիւնների մէջ միահեծա
թիւնը բաժանւած է : Դաշնակցական պետութիւնը
կազմւած է մի շարք փոքր պետութիւններից, ո
րոնցից իւրաքանչիւրը իր ներքին միահեծանու
թիւնն ունի, այսինքն՝ իր առանձին կառավարու
թիւնն ու յատուկ օրէնքները: Բայց այդ պետու
թիւններից կազմւած դաշնակցական պետութիւնը,

իբրև ամբողջութիւն, իր կառավարութիւնն ունի
և արտաքին միահեծանութեան իրաւունքը վերա
պահւած է միայն իրան : Նա է, որ ներկայացնում
է ամբողջութիւնը արտաքին աշխարհի առաջ և նրա

անունով էլ բանակցում է զանազան պետութիւն
ների հետ : Ընդհանուր հարցերը, ինչպէս օրինակ,



-

մվյյրոսղնմակդրվք]-ոստզեմովՀղոԺոմովյո-րա:

-զմզիժովեզեմոեոֆեոՀովմոսդոզք/ոստզեդոկ

-ոեկողոնովՈոտկվեզտղկրոսղոմօեվIգՀո
դվIզոոժոոկդոկոնկոոՀոեոյոոչեմոյրոաժ՝

-եոք]ոմվկոդոյոով:յր-րսող/ոջորոչէզդՀմ-րսՀ

վմզղմվելովնսեզդրադրվք]•ամատողմմոսոոչ
-եղմդնովրդազյաչոեոլեոԻզմոտոկմղովք/

-սոլոկաոդվժատմողղվԺմզոնղոմվմմզդդրվը/

--ոստգե,նսեկոոՀոնորո::յՀարքնզտոյցովd

ահկոց?mնmյոշՀոսոնոսlզորեոկորվք]ոստ

-զեդոկոհկոոՀոնմսՙոմոյղժոզոնոIզոր

-

:Ռողսոեվտվերդրվքիստհզքոմ:ղովlզփոո
-ապդոմղովք/հստզեդոկորեկողՀոնդոզդոկlոմ

յրոսմոեոետոովէ՞ողզյոտոսդրոիսաոջտոեվմզդ,

-որվք/-ոստմոյրոկոէնզք-սդոկողմոեեոԻգ-ջմաե

-ոմվկՀմմոփոնոենմորքfոդՀովրկքվզղ-ւսl
-զջնգտոորվք/ոսեկոոՀոեոցեզհեմոչտ*մրկող

-վմօ'րամզոլոկո:յ:րֆեվմզողովք]ոստզեեզք

-ոսeզրIգիսչոերոմր-րսեոեմուեոսդոովը),աfաե
եղոմվյոոսոոնամոկոցՀ}սlզովIմժափղեվկող

-որչոոթոսմսրոսմզոմվկմգո՞որ-րսոտեցտոր

-մոմմոփոնոեոսlզրեոկդրվը/-ոստզեդոկոեկող
-Հտն7նորոսմոկմգՂզոոգոսմզչոՀոոյողոյոոց

դոկոոզտոտդոկոժոնոժժղամամորվք]-ոսfաե

վմզոորվք/ՀատգետուծոոովոկդոյտՀզքոմոո
ոնեոոովողմորոչոսlզքեզտոմզղորվը]ոստզեդոկ
-տեկոոՀոնմսովIոտ,եfսեմորվքյտարտոն

ոովոորմզվ,դոովմզնվոծմմզդեղոցոՂIոգ
-եովՈյոքfոոցմզդորվը/ոստզեոոկոեկոոՀով,

:iյվմզգոորէոո
դոզքիսոոոոմվդոզք/ոստզեդոկոեկողՀոնոզ

յր:սոտր՛ղlfոդմկողոմՙմոԺոր“մմվեոազ:ԴմտոսԽո
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արտաքին միահեծանութիւնը և պահում է միայն
ներքին միահեծանութիւնը:

Աչքի առաջ ունենալով մինչև այժմ կատար
ւած պետական էվօլիւցիան, դաշնակցական պե
տութեան կազմութեան ազդակները և Թիւրքիայի
քաղաքական, ցեղագրական պայմանները, վճռա
կանօրէն կարելի է ասել, որ Թիւրքիան դաշնակ
ցական մի պետութեան վերածելու գաղափարը ցը
նորական մի մտածում է:
Ի՞նչ ե կառավարութիւնը, կառավարութեան ձե

ւերը.— Պետութիւնը, ինչպէս ասացինք, բուր
ժուա-ազատամտական կարծիքով, իրաւական մի

անձնաւորումն է մի երկրում ապրող ազգի կամ
ազգերի: Իբրև այդպիսին, նա ուրեմն իրական շօ
շափելի մի մարմին չէ, այլ մի բարոյական անձնա
ւորութիւն: Անհրաժեշտ է, հետևաբար, որ նա իր
անունով գործող, ներքին և արտաքին միահեծա
նութիւնը գործադրող մի օրգան, մարմին ունենայ:
Այդ օրգանը, մարմինը, ահա, կազմում է կառա
վարութիւնը: Կառավարութիւնը այն օրգանն է,
որ պետութեան անունով գործադրում է միահե
ծանութիւնը, այսինքն՝ հրատարակում է օրէնք
ներ, փոփոխում կամ ջնջում է նրանց, հսկում է
հրատարակւած օրէնքների անշեղ կիրառութեան
վրայ, խնամք է տանում երկրի ապահովութեան

մասին և վարում է արտաքին, միջազգային յարա
բերութիւնները : Սակայն նայելով թէ՝ այդ միա
հեծանութիւնը ո՞վ է գործադրում և ի՞նչպէս է
գործադրւում, դրա համեմատ էլ կառավարութեան
երեք տարբեր ձևեր կան:

Ուղղակի կաnավարութիւն, ուր վեհապետը ինքն
է, որ կամայական կերպով և լոկ իր կամքով գոր



նղոմղՀսդոզը):սմոիոսոկդղոցքիստզն

:Ճնրվմզդովք):ստգեոոմղոցդվմզաէրվք]ոստգեոովր

-դոկոմեոէորէոոդնոlմեմամմզկով:Հնրվմզո,

-ոովք]:ստղերովր-դոկոմեոդորչոոկոփողորցոո
մեմաIկմզՀնրվմզղէովքվոստզերովրկոջմոնոմ
վո:սորվք]ոսմաեմղվը):սմոիոսոկվղջովWոաՈ

:ղցդրա

ղյսովոկեվմզոիսեսքդոկոՀնոսնոfոկմզդոlՌող

մրոսղոեցոերվմզողովքվոսմղոորմոքդվԺոտմոմղ,

-ովք/ոսողթ՝վԺտսյողIզմոսղոցեղմվմկմպ*մրոսհո5

րոկմղվք]սովափափնոոմէՙմրոսկոմոտոմվմգո

-ԹղյմՈվղսոսետվտքատոե,տսՀվIգոո:մտգեր

-ոցցիղյսԺաղջվմզովն:սնոմոկմզոոոկոնմիսն

-սքյյո-ոս,ոտեմկզնվմզeմաեովԺոտմոլք/ղէվժ

-մգոյը/վմկմղվզ,ահմզաթորսՀոմվդոկողոքգ:
-ովրողոլեոդոկտմվեfոմ1զղվlտգոուզիղկ

նսմոկնրոողը):սմոիոսոկվովենմողնքյ:մմզդ

-իսեսքրոկմիսեսքդոկոՀնոսեոմոկմզդջոմտղմ

եվեմիանարդգյո-ամեոքմսեմորվք/աղոազչովյմոս

ցովdiu.ւոիոսmկցոկո76nանmնmկազց-lmզաոsmհ

:ղ1fողՙմղոտոոո

-րսվյ՛ղովԻմ:սքյոգո:սդրվք/ոսմոիոսոկվովետեՐՈ

:ոցմզոթվջմսեմոտոկորոկեղոեող5մմզոհվե-ոսն

-ոfոկմգէղոկոեմիսեսքղտզէիսմսՙյդոկոՀեսե

-ոfոկմզոոմովրոր//ադմզսոոյեոոկովմղվքյոսմոի

-ոսոկկոոզտեմՈ:ղՄողՙոոզք/:սոո-ոչվմզոհվեոսե

-ոfոկմզդվեմիանաքնոոսորոսԺոկդրվը]ոսեոն

ոովդրոսմոմոտմոմֆյրեոմզտոեկյ-րսղզյրոկ

մամմզր:սe:ս7մմզոիսնսքդոկոՀե-ոանոfոկմզդ

յրոսկոջմտղրոսՀակովմզոմոմոովողովIոտքfս

վժոնմօեղոմողմմզդավջիջոկմոկոժվմզոլսեսք

դոկոՀեոսեոմոկմզդյրսղնոմզոոիոլեոդոկողշմզի
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ձևերի բացատրութիւններից յետոյ, այժմ դիւրին
է ըմբռնել, թէ ի՞նչ սահմանադրութիւնը:
Սահմանադրութիւն է կոչւում այն վաւերացը

րած օրէնքների ամբողջութիւնը, -որոնք սովորա
բար մշակւում և հրատարակւում են այդ աոթիւ
մասնաւորապէս կազմւած ազգային ընդհանուր ժո
ղովից,-որը պետական միահեծանութեան կամ ներ
քին ու արտաքին բոլոր հարցերի կարգադրութեան
համար՝ գծում է մի կողմից վեհապետի իրաւ ունք
ների չափը և միւս կողմից՝ ներկայացուցչական

ժողովների մասնակցութ եան սահմանը 3

Ուրեմն, սահմանադրութիւնը թէ վեհապետի և
թէ ժողովրդից ընտրւած ներկայացուցչական ժո
ղովների իրաւունքների սահմանն է որոշում : Բա

ռացի նշանակութեամբ սահմանադրութիւն բաոի

իմաստը ինքնին պարզ է արդէն,- սահման դնել :
Սահմանադրութիւնը կոչւում է հիմնական Օ

րենք, որովհետև պարզ օրէնքների նման փոխոխու

թեան չի ենթարկւում:
Ըստ Ֆէրդինանդ Լասսալի, (1) այս սահմանա

ւորումը Սահմանադրութեան արտաքին, իրաւական
նշանակութիւնն է միայն պարզում և ոչ թէ սահ
մանադրութեան ոգին, էութիւնը: Նրա կարծիքով
բաւական չէ միայն ասել թէ սահմանադրութիւնը
ազգային ժողովի կողմից հաստատւած այն հիմնա
կան օրենքն է, որ որոշում է մի ազգի քաղաքական
կազմակերպութիւնը, որովհետև այդ սահմանաւո

րումը մեզ չի ասում թէ՝ ի՞նչպէս է ստեղծւում
այդ հիմնական օրէնքը, ի՞նչ բանի արդիւնք է նա,

(1) Տես Ֆէրդինանդ Լասսալ՝ «Սահմանադրու
թեան էութեան մասին» բրօշիւրը :
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ինչո՞ւ համար նա հիմնական է և պարզ օրէնքների
նման փոփոխութեան չի ենթարկւ ու մ: Լասսալը

դրա համար մի ուրիշ սահմանաւ որումն է տալիս

սահմանագրութեան: Նա ասում է, որ սահմանադ

րութիւնը մի երկրի մէջ գոյութիւն ունեցող հա
սարակական ոյժերի դրական, իրական յարաբերու

թիւնն է : Նայելով թէ տրւած մի երկրի մէջ ինչ AA/տ

սարակական ոյժ ր, դասակարգեր կան և թէ դրանք
ինչպիսի տնտեսական, ընկերային վոխ-յալ աբե

րութիւններ ունեն իրար նկատմամբ, ր ստ այնմ

էլ քաղաքական-վարչական մի կազմակերպութիւն,

սահմանադրո: ի/իւն կը լինի, ուրիշ խօսքով՝ սահ

մանադրութիւնը ոչ այլ ինչ է, եթէ ո՛չ՝ ընկե
րային այդ դասակարգերի փոխ-յալ աբեր: ւթեանց

իրական արտայայտութիւնը: Եթէ, օրինակ, տըր

ւած մի երկրի մէջ կայ մի թագաւոր, որ իրական

իշխանութիւն ունի, որին հպատակւում է ամբողջ
ժողովուրղը, եթէ կայ մի ազնւականութիւն, որ

իր ձեռքում կենտրօնացրել է բոլոր հողերը ,
և ի

հարկին, կարող է բանակի ոյժով պաշտպանել իր

սեփականութեան իրաւունքը, ապա այդ դէպքում

թագաւորն ՄնԱ- ազնւականութիւնը երկրի սահմա

նադրութեան մէջ ուրիշ դիրք չեն կարող ունենալ,

քան ինչ որ ուն են արդէն իրականութեան մէջ :

Բայց երբ իրական կեանքի մէջ, նրանք կորցնում

են իրանց այդ առանձնաշնորհեալ դիրքը, ո
րովհետև ոչ ոք չի ցանկանում հպատակւել թագա

ւորին և պաշտպանել ազնւականութեան շահերը,

այդ ժամանակ փոխւում է երկրի սահմանադրու

թիւնը: Եթէ թագաւորի փոխարէն ժողովուրդն

ինքն է այս անգամ իրական իշխանութիւն ձեռք
բերում և ազնւականութեան փոխարէն մի նոր դա
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րըստո: թեան աղբիւրներին, այդ ժանանակ սահմա

նադրութիւ նը ոչ այլ ինչ պիտի լինի, եթէ ոչ հա

սարակական այդ նոր տարրերի կեանքի մէջ ունե

ցած իրական ազդեցութեան արտայայտութիւնը:
Սահմանադրութիւնը, ուրեմն, մի երկրի մէջ գո
յութիւն ունեցող ընկերային ոյժերի իրական յա
րաբերութիւնն է և նրա փոփոխութիւնը կախւած
է այդ իրական յարաբ երու թիւնների փոփոխու Պ

թիւնից :
Սահմանադրական շարժումը, ներկայ իմաս

տով ՄիՆ- բովանդակութեամբ Թ ակաւել է 18-րդ դարի
երկրորդ կէսից: Ամերիկայի և Ֆրանսիայի յեղա
փոխութիւնները յեղաշրջեցին նախկին բացարձակ

բռնապետութիւնն քg . ինքնակալութիւնը, որի մար
մնացումն էր մի անձն, վեհապետը: Այդ յեղա
փոխութիւններով ժողովուրդը իրաւունք ստացաւ

պետութեան գործերի ղեկավարութեան մէջ և վե

ները: Երկու երկիրներում էլ սահմանադիր ազգային
րնդհանուր ժողովներ գումարւեցին, որոնք սահմա

նադրական հիմնական օրէնքներ մշակեցին : Ժողո

ժողովները վեհապետի հետ մի ասին բաժանեցին

միահեծանութեան իրաւունքը: Սահմանադրական

այդ շարժումը Ամերիկայից Մ) - Ֆրանսիայից ԱՄ ԱԱՄս

րածւեց եւրոպական միւս երկրներում, ուր նոյնա

թիւններ երևան եկան: Յետագայ տարիների ըն
թացքում աւելի լայն սկզբունքներով սահմանա

դրութիւններ ստեղծւեցին: Ֆրանսիայում, 1814-ին,

կազմւեցին երկու ժողովներ՝ օրէնսդրական իրաւ ասու
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թիւններով, - պարլամենտ(խորհրդարան) և ծերա
կոյտ (աւագների ժողով), պատասխանատու նա
խարարութիւն, հրատարակւեցին մամուլի ազա
տութիւն, սահմանադրական երաշխաւորութիւն
ներ, և այլն:
Բէլհիքայում, 1831-ին, աւելի լայն սահմանա

դրութիւն յայտարարւեց: Այդպիսով , կարճ ժամա
նակում, եւրոպական շատ երկիրներում սահմանա

դրական րէժիմը յաղթանակեց : Յունաստանն ան

դամ 1844-ին ունեցաւ իր սահմանադրութիւնը:
1848-ին, Ֆրանսիայում կրկին յեղափոխութիւն
ծագեց, որը լայն փոփոխութիւններ ներմուծեց
նախկին սահմանադրութեան մէջ: Հաստատւեց

հանրաքւ էն, ըստ որում ամեն չափահաս քաղաքա
ցի ներկայացուցչական ժողովի ընտրութիւնների

համար քւէարկելու իրաւունք ստացաւ: Այդ պատ
մական թւականից յետոյ, գրեթէ ամբողջ Եւրո
պայում սահմանադրական փոփոխութիւններ եղան

և երկրի գործերի մԷջ ժողովրդական ներկայացու

ցիչների մասնակցութեան սահմանը ընդարձակւե
ցաւ 3

Նախկին դրութիւնը, այսինքն՝ բացարձակ
բռնապետութիւնն ու ինքնակալութիւնը իրանց
գոյութիւնը պահեցին միմիայն Ռուսաստանի, Թիւր
քիայի և Պարսկաստանի մէջ: Սակայն, այդ եր
կիրներում ևս սահմանադրութեան հաստատման

փորձեր եղան: Թիւրքիայում, 1876 թւականին,

հռչակւեց Միդհադ փաշայի գծ ած սահմանադրու
թիւնը, որը թէև իսկապէս մի «պոչատ» սահմա
նադրութիւն էր, որովհետև սուլթանի բացարձակ
իրաւունքերը, մասամբ միայն ջնջում էր, այնուա
մենայնիւ, շատ կարճ կեանք ունեցաւ և հետևեալ
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տարին իսկ խափանւեց Սուլթան Համիդի ձեռքով:
Ռուսաստանում, 1905-ին, յեղափոխական ահեղ

շարժումը ստիպեց ցարին զիջումներ անելու և նա
հոկտեմբեր 27ի մանիֆէստով նեղ, սահմանափակ
մի սահմանադրութիւն յայս արարեց: Այդ սահմա
նադրութիւնը, սակայն, ժողովրդի պահանջներին
ոչ մի բաւարարութիւն չի կարող տալ, ուստի յե
ղափոխութիւնը այնտեղ վերջացած չպէտք է նկատել:

Մօտիկ ապագայում նա ուժգնօրէն պիա ի պայթի

կրկին և րնդարձակ, լայն սահմանադրութիւն ստեղ
ծէ, լիովին համապատասխան ժողովրդային ցան
կութիւնն Գրին: Պարսկաստանում, նոնպէս, 1907 ին,

յեղափոխութեան միջոցով սահմանադրութիւն հըո
չակւեց: Երդմնադուրժ Մէհմէդ Ալի շահը խափանեց
այդ սահմանադրութիւնը և այդ օրից մինչև հիմա ,

երկիրը արիւնահեղ խռովութիւնների մի թատե
րավայր է:
32 տարի շարունակ, Աբդիւլ-Համիղը միահե

ծանօրէն իշխելով և երկիրը իր քմահաճոյքով կա
ռավարելով՝ ընդհանուր աւերածութիւն ու քայ
քայում առաջ բերեց: 1908, յուլիս 24-ին, ինչպէս
յայտնի է, զինւորական մի հարւածով վերահաս
տատւեց Միդհադեան սահմանադրութիւնը:

Միդհադի սահմանադրութեամբ, ինչպէս ասա
ցինք, սուլթանը պահում է, մեծ մասամբ, իր բա
ցարձակ իրաւունքները: Գումարւոզ խորհրդարանը

խորհրդակցական բնաւորութիւն ունի միայն և ծե
րակոյտն էլ ուղղակի սուլթանի կողմից է նշանակ
ւում :

Նախարարները պատասխանատու չեն խոր
հըրդարանի առջև և սուլթանը իր կամայական հր
րահանգներով ազատօրէն կարող է լուծել ներկա
յացուցչական ժողովներր, նախարարներին արձա
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կել ու արտաքին յարաբերութիւնների մէջ էլ միա
հեծանօրէն վճռել ամեն ինչ: Այնպէս որ Թիւրքիան

այժմ կէս-ներկայացուցչական կառավարութիւն է
կազմում, որի մասին կը խօսել ենք վերևում:
Նորագոյն սահմանադրական իրաւունքի սկըզ

բունքները, սակայն, լիովին հակադրութեան մէջ
են Միդհատեան սահմանադրութեւան հետ : Այդ

սկզբունքների հիման վրայ՝ եւրոպական շատ եր
կիրներ, Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գեր
մանիան , Ա: ստրօ-Հունգարիան * Զւիցերիան , Դա
նիմարքան, Բելճիքան 9 Հօլանդիան ջ ևայլն , կա
տարեալ ներկայացուցչական կառավարութիւն ու
նեն, ուր աւելի կամ նւազ չափով, ժողովուրդն է
տնօրինում պետութեան գործերը :

Թիւրքիան իր պետական գոյութիւնն ու զար
գացումը չի կարող ապահովել Միդհատեան սահ
մանադրութեամբ, որ զուրկ է ռամկավարական հի
մունքներից և անտեսում է իր ծոցում ապրող ժո
ղովրդների, ազգութիւնների անձեռմխելի իրա
ւունքները: Նա իր գոյութիւնը կարող է ապահո
վել միայն ռամկավարական լայն սահմանադրու

թեամբ՝ հիմնւած բաղկացուցիչ ժողովրդների իրա
ւահաւասարութեան սկզբունքի վրայ : Իսկ դրա
համար անհրաժեշտ է կերարկել օրէնսդրա կան ա
պակենտրօնացման՝ տեղական ինքնավարութիւն
ների րէժիմը:

-

Սահմանադրական շարժման այա համառօտ

պատմականից յետոյ, անցնենք ցոյց տալու, թէ
որոնք են այն հիմնական սկզբունքները, որոնց

վրայ հիմնւում են նորագոյն սահմանադրութիւն
ները:

Նորագոյն սահմանադրութիւնների հիմնական
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սկզբունքներն էն՝ ժողովրդական միահեծանութիւն,
գաղտնի, ուղղակի. ընդհանուր և հաւասար ձայ
նատւութիւն, համեմատական ներկայացուցչու
թիւն , ժողովրդական վերհսկողութիւն, մէկ օ
րէնսդիր ժողով, իշխանութիւնների բաժանումն,

— օրէնսդիր, գործադիր և դատաստանական իշ
խանութիւններ:
Այս սկզբունքների վրայ, առանձին աո անձին,

մենք կը ծանրանանք երկարօրէն, որովհետև սրանք

կազմում են ուղղակի , ամբողջական հիմքը նորա
գոյն սահմանադրական իրաւունքի:

Ժողովրդական Միահեծանութիւն.— Միահեծա
նութիւնը, հասարակական իշխանութիւնը, և այն
գործադրող կառավարութիւնը ամբողջութեան օգ
տի համար գոյութիւն ունեն: Ուրեշ խօսքով՝ քա
ղաքական կազմակերպութեան գոյութիւնը ընդհա
նուրի երջանկո: թեան ու բարօրութեան համար է
միայն, այլապէս նա ոև է միտք չէր ունենայ :
Այդ ճշմարտութիւնից բղխում է այն հետևութիւնը,

որ ընդհանրութիւնն էլ պիտի մասնակցութիւն
ունենայ հասարակական իշխանութեան գործա
դրութեան մէջ: Եթէ պետութիւնը մի երկրի բո
վանդակ ժողովրդի քաղաքական ընկերակցութիւնն
է, ապա ուրեմն նրա ներքին Մy1- արտաքին միա

հեծանութեան մէջ ամբողջ ժողովուրդն էլ մասն ու
բաժին պիտի ունենայ: Այս սկզբունքը բանականու
թեան ու ողջմտութեան թելադրանքն է , որ կազմում
է ժողովըրդական միահեծանութեան հիմքը:
Հին ժամանակներում յուն:-ւկան և հռոմէական

հասարակապետութիւնները գործնականացրել էին

այդ սկզբունքը՝ իր բոլոր հետևութիւններով,

գրեթէ բնազդաբար, իբրև անվիճելի մի ճշմարտու
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թիւն, որ բացատրու թեան անկարօտ է: Միջնադարեան
հասարակապետութիւնները նոյնպէս ընդունել էին

այդ սկզբունքը: Նորագոյն ժամանակներում ֆրան
սիական յեղափոխութիւնը հանդիսաւորապէս հըռ
չակեց այդ սկզբունքը, ժամանակի կարիքներից

բղխած հետևութիւններով, և այն ժամանակից
մինչև այժմ քաղաքակիրթ ամբողջ աշխարհու մ,

ուր նորագոյն հիմունքներով սահմանադրութիւն

գոյութիւն ունի, ընկերութեան բոլոր անդամների
Քասնակցութիւնը քաղաքական գործերի մէջ ըն
դունւել է իբր անմիջական, էական անհրաժեշտու
թիւն:

Երկար դարերի ընթացքում, սակայն, բացար
ձակ միապետներին յաջողւել է այլամերժօրէն իրենց
ձեռքում կենտրօնացնել քաղաքական միահեծանու
թեան իրաւունքը և ժողովրդին պահել կատարեալ
ստրկութեան մէջ: Այդ իրողութեան նպաստել
են ժամանակի տգիտութեան եւխաւարամտութեան
ոգին, կրօնական միամիտ հաւատալիքները, դա
րևոր աւանդութիւններն Մ1Ա- բարքերը. շահագործ ե
լով ժողովրդի այդ անսահման կրաւորականու
թիւնը, նրա դիւրահաւատութիւնը, միապեաները
իրանց պաշտպան փաստաբանների միջոցով յայտա
րարել են , որ իրանք իրանց միահեծանութեան իրա
ւունքը սկզբից իվեր ժառանգել են ամենակարող

Աստծուց և ոչ թէ ժողովրդից: Այդ կերպով նրանք
րոնացել են ժողովրդական կամքի վրայ, գործ
Գրել ամեն տեսակ կեղեքումներ Մ/ 1- ճնշումներ և

ժողովրդին երկաթէ հարւածներով ստիպել, որ ի
րանց բացարձակ հնազանդու թիւն ցոյց տան: Եր
կար ժամանակ միահեծան վեհապետները կարողա
ցան այդպէս պահել իրանց տիրապետութիւնը,



— 28 —

մինչև որ ժողովուրդը կոյր ւաչքերը բանալով՝ հաս
կացաւ թէ այդ բոլորը իր անգիտակցութեան հե
տևանքն է , թէ միապետը շահագործելով իր այդ
տգիտութիւնը, հաստատել էր իր գերագոյն իշխանու
թիւնը և նւիրագործել այն աստւածային իրաւուն
քով: Ֆրանսիական մեծ յեղափոխութիւնը ջախջա

խելով միապետի այդ անսահման իշխանութիւնը,

բարձրաձայն յայտարարեց մարդու և քաղաքացու

իրաւունքները և միապետական միահեծանութեան

հակադրեց ժողովրդական միահեծանութիւնը:

Ժողովրդական միահեծանութիւնից բղխում են

մի շարք հետևութիւններ, որոնց մասին կը խօսենք

նութիւնը, միահեծանութիւնր ներկայումս գործա
դըրւում է երկու ձևով, կամ ուղղակի և կամ անուղ
ղակի կերպով: Ուղղակի է կոչւում այն ժամանակ,

երբ ժողովրդի բոլոր անդամներն էլ հաւասարապէս
դրական մասնակցութիւն են ունենում քաղաքատ

կան ղեկավարութիան մէջ: Անուղղակի կոչւում է
այն դէպքում, երբ բոլոր քաղաքացիները քւ էար
կութեամբ օրէնսդրական ժողովի անդամներ են

ընտրում, որոնց յանձնում են հասարակական իշ
խանութեան ղեկը: Առաջին պարագային, ուղղակի

կառավարութեան հանդէպ ենք գտնւում, իսկ երկ
րորդ պարագային՝ ներկայացուցչական կառա
վարութեան դիմաց: Ուղղակի կառավարութիւնը,

ինչպէս ասել ենք, գոյութիւն ունի Զւիցերական
4 կանտօններում, որոնք են՝ Ուրի, Գլարուս, Ապ
պինցել և Ունտէրվալդէն: Այդ 4 կանտօնները ի
րանց բնակիչների թւով և աշխարհագրական տա
րածութեամբ շատ փոքր են և դրա համար է, որ

բոլոր քաղաքացիներն էլ անխտիր ուղղակի կեր
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պով մասնակցում են երկրի գործերում: Մինչդեռ
մեծ ազգաբնակութիւն և ընդարձակ տարածու

թիւն ունեցող պետութիւններում ներկայացուց

չական կառավարութեան սիստէմը միայն կարող է
կիրառութիւն ունենալ, որովհետև գործնական ան

կարելիութիւն կայ ընկերութեան բոլոր անդամնե
րի համար մի տեղ հաւաքւելու և կազմելու ազ
գային ժողովը:

Ներկայացու ցչական կառավարութիւնն երի մէջ Թ

ուրեմն, ժողովրդի մասնակցութիւնը պետական

գործերում ընտրողական իրաւունքով է որոշւում:
Ընտրողական իրաւունքը, նայելով կառավա

րութիւնների ձևին, զանազան ժամանակներում ու
զանազան երկիրներում եղել է սահմանափակ կամ
լայն : Սահմանափակ է եղել այն տեսակէտով, որ

բոլոր քաղաքացիներն էլ անխտիր քւէի իրաւունք
չեն ունեցել: Այդ իրաւունքը միայն տրւել է ա
ռանձնաշնորհեալ դիրք ունեցողներին, նրանց,

մ7 տ

րոնք հարստութիւն են ունեցել և յայտնի տուրք
են վճարել կառավարութեան: Ք: էի իրաւունքի
այդ սահմանափակումը ժողովրդական միահեծա
նութեան սկզբունքի ժխտումն է: Մինչդեռ որպէս
զի ժողովրդական միահեծանութիւնը իր ամբողջ

զօրութ եամբ արտայայա ւի, հարկաւ որ է, որ նAն տ

ռանց դասակարգի խտրութեան, ընկերային դիրքի
տարբերութեան, բոլորն էլ հաւասարապէս քւէի
իրաւունք ունենան : Այդ կերպով է, որ ժողովրդի
հաւաքական կամքը յարգւած կը լինի: Բացի ընտրե
լու իրաւունքից , պէտք է ընտրւելու իրաւ ունք
ունենան բոլորը: Սա ժողովրդական միահեծանու
թեան սկզբունքի առաջին ու ամենաէական հե
տևութիւնն է: Ընտրողական վերոյիշեալ ձևը կոչ
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ւում է հանրաքւէ:
Հանրաքւէն հաստատւել է 1848-ի ֆրանսիա

կան յեափոխութիւնից յետոյ, բայց նրա զարգա
ցումը կատարւել է գլխաւորապէս անցեալ դարի
վերջին քառորդից : Նա գործաղրւեցաւ Հիւսիսային

Ամերիկայի մի քանի պետութիւնների մէջ, Զւիցե
րական դաշնակցական և կանտօնային ընտրու
թիւնների համար: Իսպանիայում հանրաք: էն հաս

տատւեց 1869 թւին և ջնջւեց 1877-ին, բայց 1890
թւին կրկին վերահաստատւեց: Գերմանիայում
1871-ի սահմանադրու թեան համաձայն՝ նա կիլ աո
ւում է Ռէյխստագի ընտրու թիւնների համար: Ֆրան
սիայում, հակառակ 1848-ի յեղ ա հոխութեան , նա

գործադրւեցաւ 1871-ից սկսած : Բելճիքայում նա

գոյութիւն ունի 1893-ից, իսկ Աւստրօ-Հունգա
րիայում 1906-ից սկսած:
Հանրաքւէի առաւելութիւններն ու օգուտնե

րը բազմակողմանի են: Իւրաքանչիւր անհատ իբր

քաղաքացի, քաղաքական գործերում իր քւէով մաս
նակցելով՝ քաղաքական դաստիարակութիւն կատա
նայ: Բացի այդ կարևոր հանգամանքից, նա իր

շահերի գիտակցութիւնը կունենայ և թոյլ չի տայ
երբէք, որ մի առանձնաշնորհեալ փոքրամասն Ո - -

թիւն իր վճիռներին օրէնքի ոյժ տալով՝ քաղաքա
կան գերիշխանութիւն ձեռք բերէ՝ ի վնաս իրան:
Հանրաքւէի յատկանիշները չորս ին — լնդհա

նուր, հաւասար, ուղղակի և գաղտնի : Ընդհա

նուր Մw1- հաւասար է հանրաքւ էն այն ժամանակ,

երբ 21 տարեկան բոլոր չափահասները ընտրական
համահաւասար իրաւունքոեր ունեն՝ առանց սեոի

և դասակարգի խտրութեան, ընտրւող լինելով

միասին:



վրիսղջեքՈ:Ոզջմոիմiորստիսորո9ողմոս

յրոսԺո՞որոցդրոսոոյոոԺոնոժո՛ոլքղմկորս

դոմուկողմդոկոփզոմոսյր-րսոորոժոնոԺյրոկ

յսԺոմոյոո,մվկր)Iոտկոժմկնամոկնամտղովր

ոզրոամոջարո,վԺդկմօեսոմեոքմսեկոպոյոոք

վրրոոfովուոմզ,կոովմօոֆերոմՈ:Հսlզկմոն-ժղ

-րսIողգղադ՞ոջդոկոմտոմյոՀամգոթո՞ոյրոէյոոկ

րոսմզոորոԺոեոԺվդոժվրովIոտյՈfաք/վեսմտղմ

վրմաՙնղյiտովոոմոոնթկվտոեոյեոց
:ifոզոօտհոելոկոկոմոոոէրոկ

դվոՀամգոոոկոմոկիդոկոք/մկմսովկնրդգրո

յյրոսոմտ1յդնոջդոկոջոՀlզոոմzյոոսմոջիկ

կմոցՀամսյոոկդվորսղյոսմզոդոկողվմօմսոսե

-մորվրդոկզմոտgg,նմամկմգյդոէոսոչոիյրոկ

քմաեոմոտմոջշզյրՙկմկտոջո-1ոկտոամոչմմա

ովWոսոՊվտոչոոոմոնյոՀսՀեմսոՀդ/ոջդոկոe

-ո-Iզքոմո՞ոջվյ:վդրավեոժոնոԺդոկզմոտ97,

վրդգրոյոոսմստոմյոոսմոԺվջlգ:յյքոոորսեղմ

նվ-6gջլմժէնմօեմոդոկոմտոմկոովմօոլեոՐՈ
:ղIIտղ'ղոգը]-ոսք/մկքոնոտողողք/հատոմո,նոու'ո

դմոջոյոոցվկնրկողոովափղքոջվոոժվրկր-ոս:

-մմտդոզք]:սեմոկոոոոեվրվորովվրվմզոնամտոմ

մս՛ր-րսոոմոյրոսղոմոկդն-ժդոկոջոոlզոոց
:(eլdյգլոաօգoA)կոթկվտոե,որեոժդ(լeiոլd
a}oA)կոժդոկոջոIզոմ-ղղոմզդIոզղտզ,մմզդ

-րոսկոփոոտյրչոոնՐՈ:ղզորահո՛ոջվրդոկոմտոմ

ոյեոոմոոոոոց7լղմզդվեոժոնոԺմաIսոդվոս
մզոյսկոփոոորհոոամսոնոթոմոոչրոսմզոմմկ

-մզվղոժվրեվղոմնվնոյ:եվԺդՀահոմվդոկոմ
-տղաոզջոոկմեժքոդոկազեՀովրՙֆմորոէեղոկ
-նմոյրմոոլերոաոետմոո,նfոml“վղոսդրվք]-ոսք

-սեոֆaոմղոցղյը)յրոսմզղմվկմզIտզհվIամզԻ



ընտրող կարող էր միաժամանակ ձայն տալ այն բո
լոր ընտրական շրջաններում, ուր նա լրացրել էր
վերոյիշեալ պայմանները: Հասկանալի է, որ բազ
մապատիկ քւէն գերակշիռ դիրք կարող է տալ նը
րանց, որոնք կալւ ածական սեփականութիւն ուն են s

Ընտրողական այդ սիստէմը այժմ գոյութիւն
ունի Անգլիայում:
Յաւելւածական և բազմապատիկ ք: էի կիրա

ռութեամբ, անկասկած Թ հասարակութեան արտօն
եալ դասակարգին հնարաւորութիւն է տրւում՝
երկրի քաղաքական իշխանութեան մէջ աոաւելա
կշիռ ձայն ունենալու : Աղքատ, չքաւոր դասա
կարգը անկարող լինելով վերոյիշեալ պայմանները
լրացնելու, խորհրդարանի մէջ՝ յանձին իր ներ

դասակարգային շահերին ի նպաստ են լինում: Մինչ
դեռ ժողովրդական միահեծանութեան սկզբունքի
տեսակէտով, հանրաքւէն լինելու է անպայման

ընդհանուր և հաւասար, առանց սեռի և հարստու
թեան խտրութեան և- իւրաքանչիւր 21 տարեկան
չափահաս քաղաքացի ընտրական հաւասար ձայն

Հանրաքւէն ուղղակի է կոչւում այն ժամա
նակ , երբ բոլոր չափահաս քաղաքացիները անմի
ջական կերպով կընտրեն օրէնսդրական ժողովի՝
խորհրդարանի անդամները : Ընտրական այդ եղա
նակի դէմ էլ ստեղծւել են արգելքներ մի քանի
երկիրներում, ուր դրա փոխարէն ընդունւ ել է ընտ
րական անուղղակի կամ երկաստիճան ձևը:
Անուղղակի կամ երկաստիճան ընտրական ե

ղանակով ընտրողները իրաւունք չունեն անմիջա
2
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ջական կերպով ընտրելու պարլամենտի, խորհրդա
րանի, անդամները: Նրանք իրաւունք ունեն միայն

պատւիրակներ ընտրելու ջ որոնք իրանց միջից ընտ
րում են խորհրդարանի պատգամաւորներին Ա
նուղղակի ընտրական այդ ձևը դրա համար էլ կոչ
ւում է երկաստիճան: Յայտնի է, որ այդ եղանա

կով ընտրւած պատգամաւորը յաճախ ՄI 1- գրեթէ

միշտ ժողովրդի շահերին հակառակ է լինում և

պաշտպանում է հարուստ փոքրամասնութեան շա
հերը: Բացի այդ հանգամանքից, այդ ձև ի ընտրու
թեան ժամանակ լինում են շատ խարդաւանանք
ներ ու յարմարումներ: -

Անուղղակի հանրաքւէն այժմ գոյութիւն ունի
Եւրոպայում գլխաւորապէս ծերակուտական ընտ
րութիւնների համար: Երբեմն այդպիսի հանրաքը

ւէն հասնում է մինչև 3-4 աստիճանի: Եւրոպայից
դուրս, Ամերիկայի Միացեալ նահանգներում ընտ
րական նոյն դրութիւնը գոյութիւն ունի նախա
գահական ընտրութիւնների համար: Ուրիշ երկիր
ներում, Գերմանիայում՝ լանգագների և Թիւր
քիայում խորհրդարանի համար ընդունւած է այդ
երկաստիճան եղանակը : Թիւրքիայում ընտրական
այդ սիստէմի հետևանքով տիրող կուսակցութիւնը,

որ այժմ համիսլամական և համաթրքական ծրագիր

ունեցող «Իթթիհաա վէ Թէրագգն» է, պատւիրակ
ների վրայ խիստ ճնշումներ է գործ դնում և այդ
պիսով յաջողեցնում է թեկնածուները։ Աւելորդ է
ասել, որ այդ դէպքում ընտրւած երեսփոխանները
ժողովրդական ազատ քւէի ներկայացուցիչները չեն:
Հանրաքւէն գաղտնի է անւանւում այն դէպ

քում, երբ քւէարկութիւնը լինում է ծածուկ, ոչ
բաց : Շատ երկիրներում հարուստները առաջար
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րնտովոդոկոմտոմՇվմոսվրդքոկովղջոոոմ
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:իսկողոեզմոսոոչեղոնfոդոզք],ս-րտողնտջղքովր
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մտոոոոմ:սոոչեղմդնոԺոմզոչ՛ղյշզմոՍ
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կոաոկոովմզչոՀմ
վ
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ոոզք/ոսմտոմվովենքոո՛ոկոՈվոտեոեՀ
ս

իսեր

-մզկկոջմոեոմվով1մղովք/ամտոմմաէզյսկ
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որ սահմանափակ է և հիմնւած է ցենզային ներկայա
ցուցչութեան վրայ: Ըստ այդ սիստէմի, քաղաքա

ցիների մի ամբողջ ստւար խումբ, բոլորովին զըրկ
ւում է ընտրական իրաւունքից: Ընտրական ձայն
ունեն միայն նրանք, որոնք սեփականատէր են և
որոշեալ հարկ են վճարում, որը կազմում է ցենզ
(cens): Ռուսաստանում Դումայի, ինչպէս և նա
հանգային խորհուրդների (զեմատվօ) և քաղաքային

վարչութիւնների ընտրութիւնները ցենզային են:
Անգլիայում նմանապէս այդ դրութիւնը գոյութիւն
ունի, թէև շատ մեղմ արտայայտութեամբ, որ մօ
տենում է հանրաքւէի դրութեան: Այսպէս, օրի
նակ, 1884-ի օրէնքով ամեն ոք կարող է ընտրող
լինել, որ նւազագոյն չափով տարեկան 10 լիվր
(250 ֆրանք) տան վարձ է վճարում:

Քիչ վերը մենք բացատրեցինք, որ ժողովրդա

կան կամքը միայն ընդհանուր, հաւասար, ուղղակի,

գաղտնի ձայնատւութեան եղանակով կարող է ար
տայայտւել : Սակայն, որպէսզի նա աւելի ճշտօրէն

ու հաւաքականօրէն արտայայտւի, պէտք է գործադ
րել ընտրական և մի այլ սիստէմ, որը կոչւում է

համեմատական ներկայացուցչութիւն:
Համեմատական ներկայացուցչութեան սկըզ

բունքը շատ պարզ է: Ենթադրենք թէ մի քաղա
քի քաղաքապետական ընտրութիւն է կատարւում:
Ըստ օրինի 50 քաղաքապետական աթոռներ կան,

50 հազար էլ ընտրողներ, որոնց ձայները ընտրա
կան ցուցակով բաժանւում են այսպէս —
Իթիլաֆական կօմիտէ 20 հազար

Սօց . Դէմ. Հնչակեան Կուս . 15 X)

Եւ Յունական կօմիտէ 15 D)

Ընդամենը 50 հազար ձայն 3
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Ուրեմն 50 աթոռների համար 50 հազար ընտ

րողներ կան : Ենթադրենք, թէ իւրաքանչիւր 1000
ընտրող կարող է ունենալ մի աթոռ, այդ դէպքում
ամեն մի կօմիտէ կունենայ այնքան աթոռ, որ
քան անգամ նա 1000 ընտրող ունի: Որպէսզի
ընտրական մարմնի ամենակատարեալ ներկայացուց

չութիւնը ապահովւի , դրա համար Իթիլաֆական
կօմիտէն պիտի ունենայ 20 աթոռ ջ Հնչակեան կօ
միտէն 15 և Յունական կօմիտէն նոյնպէս 15:

Ինչ որ քաղաքապետական ընտրութիւնների
համար է, նոյնը կարելի ասել և պարլամենտական,

խորհրդարանական ընտրութիւնների համար: Են
թադրենք , թէ մի որ և է շրջանում կան վեց հարիւր
հազար ընտրողներ : Սրանցից երեք հարիւր հազարը

պատկանում են մի կօմիտէի, երկու հարիւր հա

զարը մի ուրիշ կօմիտէի և հարիւր հազարն էլ մի
այլ կօմիտէի։ Եթէ ընդունենք, որ իւրաքանչիւր
50 հազարը պիտի ընտրէ մի պատգամաւոր, այդ
ժամանակ նոյն շրջանը պարլամենտի համար կարող
է ուղարկել 12 պատգամաւոր: Որպէսզի նոյն շըր
ջանի ձայները պարլամենտու մ ճշտօրէն արտայայ
տըւին, հարկաւոր է, որ համեմատական հաշ

ւով առաջին կուսակցութիւնը ունենայ 6 ներկայա
ցուցիչ, երկրորդը՝ 4 և երրորդը` 2 : Այդ դասա
ւորութեամբ պարլամենտում կարելի է լիակատար
ու արդարացի կերպով արտայայտել երկրի ամբող

ջութեան կամքն ՄI 1- ցանկութիւնները՝ թէ մեծա
մասնութեան և թէ փոքրամասնութեան:
Սակայն, ներկայումս ընտրական ներկայացուց

չութիւնը հիմնւած է մեծամասնական սկզբունքի
վրայ : Շնորհիւ այդ հանգամանքի, փոքրամասնու

թեան ձայնը խեղդւում է և պարլամենտի ներ



— 37 —

կայացուցիչները, մեծ մասամբ, ընտրւում են այն
կուսակցութիւնից, որը որ շատ ընտրողներ ունի :

Միւս կուսակցութիւնները զրկւում էն իրանց ներ
կայացուցիչներից և եղած ընտրութիւնները լինում
են բոլորովին անհամապատասխան երկրի ընդհա

Մեծամասնական սիստէմը, ուրեմն, թէ թւական
և թէ քաղաքական տեսակէտով ունի լուրջ ան
յարմարութիւններ:
Նախ, ընտրակոն շրջանները թւական հաւա

սար մասեր չունեն շատ անգամ: 50 հազար ձայն

ունեցող շրջանը նոյն իրաւունքներն ունի, ինչ որ
25 հազար ունեցողը: Երկրորդ թերութիւնը ընտ
րութիւնների արդիւնքի և ընտրական մարմնի մէջ
գտնւած կուսակցութիւնների ոյժի անհամեմատու

թիւնն է : Եթէ, օրինակ, մի կուսակցութիւն , ամ

բողջ երկրի քւէարկող զանգւածի վրայ ընտրող

ների մէկ ութերորդ թիւն ունի, այն ժամանակ իր
ներկայացուցիչներն էլ ընդհանուր ներկայացուց
չութեան մէկ ութերորդ մասը պիտի կազմեն : Սա
կայն, դժբաղդաբար, այդպէս չի լինում, իւրա
քանչիւր կուսակցութիւն փոխանակ իր անդամների
թւին հապապատասխան ներկայացուցիչներ ունե
նալու, համեմատական քանակից աւելի կամ պա
կաս ներկայացուցիչներ է ունենում, ինչ որ բոլո
րովին յանիրաւի մի հանգամանք է:
Երրորդ թերութիւնը կայանում է նրանում,

որ ընտրւած պատգամաւորները մեծամասնութիւն

չեն ներկայացնում, այսինքն՝ պատգամաւոր ընտ
րող ձայների ամբողջութիւնը յաճախ նւազ է լի
նում պարտւած և ձեռնպահ մնացած ձայների թւից:
Բացի այս թւական թերութիւններից, քաղա
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քական անյարմարութիւնները նոյնպէս շատ աչքի
զարնող են: Ամեն տեսակ բաղկացութիւններ, խար
դաւանանքներ ու մեքենայութիւններ կարելի են
դառնում, որպէսզի մի քանի ձայների առաւելու
թեամբ մէկի կամ միւսի ընտրութիւնը ապահովւի :
Ինչ ասել կուզի, որ համեմատական ներկայա

ցուցչութեան սիստէմով այդպիսի թերութիւններ
ու անախորժ դէպքեր տեղի չեն ունենալ: Նա ա
ռիթ է տալիս ընտրողներին, ինչպէս վերևում
շեշտեցինք, իրանց ներկացուցիչները ունենալու
ներկայացուցչական ժողովում: Բացի դրանից, նա

այդպիսով կը կանոնաւորէր քաղաքական կեանքը,

որովհետև կուսակցութիւնների գործունէութիւնը

կը դարձնէր աւելի պարզ, իւրաքանչիւրին տալով

ազատ ասպարէզ՝ իր ձգտումներն ու նպատակները
հետապնդելու :
Բնականաբար, որպէսզի վերոյիշեալ դրութիւ

նը անարգել կերպով գործադրւի, հարկաւոր է, որ

քաղաքական խոշոր խմբակցութիւններ լինեն, ի
իրանց յետևը ունենալով հասարակական յայտնի

զանգւածներ: Հակառակ դէպքում, եղած ընտրու
թիւնները չեն կարող մի որոշ ներկայացուցչու
թիւն ստեղծել և քաղաքական կեանքը պարզել :
Թիւրքիայում կուսակցութիւնների այա համե

մատական ներկայացուցչութեան պահանջը չէ, որ
առհասարակ դրւում է, այլ ազգային համեմատա
կան ներկայացուցչութեան բանաձևը Ճիշտ է,

որ Թիւրքիան զանազան ցեղերի ու ազգերի մի
մoզայիկ է, բայց ըստ մեզ, ազգային համեմա
տական ներկայացուցչութիւնը ռամկավարական մի
պահանջ չէ: Այդ սիստէմի կիրարկութեամբ, հայ
ընտրողը միայն հայ թեկնածուին պէտք է քւէ
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թեկնածուներին: Այդ դէպքում, եթէ ներկայացող

ռակորդը մի յառաջադիմական յոյն է , հայ ընտ
րողների քւէն պէտք է կենտրօնանայ պահպանո
ղականի վրայ, որովհետև նա հայ է և ոչ յառա
ջադիմականի վրայ, որ մի յոյն է : Մինչդեռ ժո
ղովրդային շահերի և նոյն իսկ հայ ընտրողների

շահի տեսակէտից, յառաջադիմական յոյնի ընտրու
թիւնը աւելի օգտակար կարող է լինել:
Ժողովրդական վերհսկողութիւն. — Որպէսզի

ժողովրդական միահեծանութեան սկզբունքը իր

բովանդակ զօրութեամբ արտայայտւի, բաւական չէ
միայն ուղղակի, հաւասար, ընդհանուր և գաղտնի

հանրաքւէն և համեմատական ներկայացուցչուի եան

սիստէմը, հարկաւ որ է նոյնպէս , որ ժողովուրդը

կարողանայ հասարակական գործերի վրայ հսկել :

Այդ խնդիրը քննւելով՝ զանազան լուծումներ են

տրւել նրան, որոնք են, հրամայական մանդատ

(mandat imperatif), րէֆէրէնդում (referemdum)
և նախաձեռնութեան իրաւունք:
Հրամայական մանդատը ժողովրդական ներ

կայացուցչութեան սիստէմը դարձնում է աւելի
կատարեալ : Իւրաքանչիւր պատգամաւոր ներկայա

ցընում է իրան ընտրող ժողովրդի բերանը : Հետե
ւաբար, մինչև վերջ պիտի պաշտպանէ այն պահանջ

ներն Մլ Ա- հայեացքները, մի խօսքով՝ այն քաղաքա

կան ծրագիրը, որ բանաձև ել է իրան ընտրողների
խումբը: Երբ նա դադարի այդ հայեացքներն մնԱ

պահանջները պաշտպանելուց, նա զրկւում է իր

պիսով, ուրեմն, պատգամաւորը դառնում է ժո
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մվեոդոնվրյրոսղնոմոկմզդյոոսրեուկկոժղող
-ոոոեդոկոժոնոժդոզք]:սկոմոոոէվրեսմտղմ

ոմսՙմմվետմքոմլլ:մժվջմաեվժյրոկդոկոեմիսե
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ցընել օրէնսդրական իշխանութեան կողմից քւէար
կելի մի ոևէ օրէնքի մասին: Այդպիսի Րէֆէրէն
դումը կոչւում է օրենսդրական :
Օրէնսդրական րէֆէրէնդումը երեք տարբեր

ձևեր ունի: Նա կարող է լինել պարտադիր, կա
մաւոր և կամ դառնալ ժողովրդական վէտօի իրա
ւունք :
Պարտադիր րէֆէրէնդումի համաձայն, օրէնս

դրական ժողովի կողմից քւէարկւած բոլոր օրէնք
ները պէտք է ներկայացնել ժողովրդական վաւե
րացման: Այդօրինակ րէֆէրէնդումը գոյութիւն
ունի այժմ Զւիցերիական մի քանի կանտօններում,

ինչպէս Բալ, Բերն, Յիւրիխ, ևայլն: Պետական
ծախսերը նոյնպէս ներկայացւում են ժողովրդական

հաւանութեան 8

Ըստ կամաւոր րէֆէրէնդումի, ժողովրդին ի
րաւունք է տրւում, մի որոշեալ ժամանակամիջոցի
համար, օրէնսդրական ժողովի քւէարկած որ և է

օրէնքը ընդունելու և կամ փոփոխութեան ենթար
կելու : Եթէ այդ առաջարկը որոշեալ պայմանա
ժամում տեղի չունեցաւ, օրէնքը կարող է կիրառու
թեան մէջ մտնել :

Եթէ րէֆէրէնդումի սիստէմը ընդունում է
ժողովրդական վէտօի իրաւունք, այդ ժամանակ Օ տ

րէնադիր ժողովի քւէարկած ամեն մի օրէնքը պար
տադիր է, այսինքն՝ անմիջապէս գործադրւում է:

Բայց մի որոշեալ ժամանակամիջոցում ժողովուրդը

կարող է իր վէտօով ջնջել նրա գործադրութիւնը:
Րէֆէրէնդումի դրութիւնը այժս առհասարակ

գործադրւում է Զւիցերիայում Անկասկած, այդ
գրութիւնը ժողովրդապետութիւնը աւելի ամրա
պնդում է և թոյլ չի տալիս, որ ներկայացուցիչների
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մի խումբ կարողանայ, բռնապետական մի վարչու
թիւն կազմել: Ինչպէս Զւիցերիական պետութեան
մէջ, նոյնպէս և աւելի ընդարձակ տարածութիւն

ունեցող երկիրների կարիքներին կարող է շատ լաւ
պատշաճիլ այդ ղրութիւնը, ի հարկէ, ամեն բանից
առաջ, այդ դրութիւնը ենթադրում է հասարակական
զանգւածների քաղաքական զարգացումը, դաստիա
րակութիւնը:
Ժողովրդական վերհսկողութիւնից և րէֆէրէն

դումից բացի, կայ և մի այլ ձև, ժողովրդական նա
խաձեռնութեան իրաւունքը: Այս վերջինը անհրա
ժեշտ լրացումն է կազմում րէֆէրէնդում, դրու
թեան: Եթէ երբէք ժողովրդական միահեծանու
թեան սկզբունքի համեմատ բոլոր իշխանութիւն

ները բղխում են ժողովրդից, այդ ժամանակ, իւ
րաքանչիւր քաղաքացու օրէնքներ քւէարկելու ի
րաւունքի հետ միաժամանակ պէտք է տալ օրէնք
ներ առաջարկելու իրաւունքը: Բացարձակ միա
պետութեան մէջ այդ իրաւունքը պատկանում է

միայն միապետին, պարլամենտական կառավարու

թեան մէջ այդ իրաւունքը պատկանում է նախա
րարներին և պատգամաւորներին, սակայն ճշմարիտ

ժողովրդապետութեան մէջ այդ իրաւունքը պիտի

պատկանի բոլորին: Անշուշտ, երբ օրէնքների նա
խաձեռնութիւնը լինում է լոկ անհատների կողմից,

այդ դէպքում նա կարող է աւելի շուտ անյաջո
ղութեան մատնւիլ: Որպէսզի մի օրէնք կարողա
նայ քւէարկւել, պէտք է, որ նա գոնէ պաշտպան
ների մի խումբ ունենայ: Ուրեմն, ժողովրդական
նախաձեռնութեան իրաւունքի, այսինքն՝ ժողովր

դի կողմից օրէնսդրական ժողովին օրինագծեր

ներկայացնելու տեսակէտից քաղաքական խմբակ
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ցութիւններն են աւելի, որ վճռական դեր կարող
էն խաղալ, նրանք են ընդհանրապէս , որ ազատ

պրօպագանդայով հասարակական զանազան խաւե
րի կարծիքներն են պատրաստում և նրանց միջո
ցով օրէնսդրական նախագծեր ներկայացնում խոր

-
հըրդարանին: Ժողովրդական նախաձեռնութեան ի
րաւունքը կատարեալ ժողովրդապետութեան դրու

Զւիցերիական մի քանի կանտօններում:

Մեկ օրենuղիր ժողով .— Ընտրական եղանակ

ձևերը պարզելուց յետոյ , այժմ հարց է ծագում
-
թէ ներկայացուցչական րէժիմի մէջ օրէնսդիր մէկ

ի
|

թէ երկու ժողով պէտք է լինի, այսինքն՝ խորհըր
դարա՞նը միայն պէտք է գոյութիւն ունենայ, թէ՞
ծերակոյտի գոյութիւնը ևս անհրաժեշտ է : Ինչպէս
յայտնի է, ներկայումս այդ երկու ժողովներն են,

որ կազմում են օրէնսդիր իշխանութիւնը : Դրան

ց
ի
ց

առաջինը միայն ընտրւում է ուղղակի, ընդ
հանուր, հաւասար և գաղտնի ձայնատւու թեամբ,

մինչդեռ երկրորդը ընտրական աւելի կամ նւազ
սահմանափակումներ ունի: Սնգլիայում, օրինակ,

երկրորդ ժողովը ազնւապետական ներկայացուցչու
թիւն է կազմում: Այնտեղ մասնակցում են լօր
դերը, թագաւորական տոհմի անդամները, յայտնի
կղերականները, ևայլն: Բացի դրանից, մասնակ
ցութեան իրաւունքը ժառանգական է: Ուրիշ եր
կրներում նոյնպէս, այդ դրութիւնը գոյութիւն
ունի: Կան երկիրներ էլ , ուր թէև այդ երկրորդ
բարձրագոյն ժոզովի գումարումը ընտրողական է,

այնուամենայնիւ , նա հիմնւած է ցենզային ներկա
J"ցուցչութեան և կամ ընտրական սահմանափակ
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եղանակի վրայ: Շնորհիւ այդ հանգամանքի, յի
շեալ երկրորդ ժողովի մէջ մուտք են գործում հա
սարակական այնպիսի տարրեր, որոնք հակառակ

են ժողովրդական շահերին և պահանջներին: Այդ

իսկ պատճառով նրանք հակառակ են խորհրդարա
նի, ժողովրդի ներկայացուցիչների քւ էարկած օ
րէնքներին: Ճշմարիտ ժողովրդապետութեան պաշտ

պանները կողմնակից են մէկ օրէնսդրականժողովի,

որ ընտրւում է ուղղակի ժողովրդի կողմից: Օրէն
քը ժողովրդական կամքի արտայայտութիւնն է,

իսկ ժողովրդական կամքը մէկ է, հետևաբար և

մէկ ժողով պէտք է լինի: Եթէ երկու ժողովներն
էլ միևնոյն աստիճանով և միևնոյն եղանակով ներ
կայացնեն ժողովդական կամքը, ապա նրանցից

մէկը աւելորդ է, իսկ եթէ նրանցից մէկը աւելի
բարձր ստորոգելիներ ունենայ և ժողովրդական
հանրաքւէո / չընտրւի ու հետևաբար չներկայացնէ
ժողովրդտկան կամքը, ապա ժողովրդական միահե
ծանո: թեան առջև նա թումբ կը կանգնի և միշտ
հակառակ կը լինի ժողովրդական ցանկութիւններից

բղխած բարենորոգումներին:
Այսուհանդերձ, մենք լնդունում ենք, որ դաշ

նակցական պետութեան մէջ, կարող է արդարացի
համարւել երկու օրէնագիր ժողովների գոյութիւնը:
Նրանցից մէկը կարող է ներկայացնել ինքնավար պե
տութիւնները, որոնք իրանց միահեծանութեան
միայն մի մասը՝ արտաքին միահեծանութիւնը թո
ղել են դաշնակցական պետութեան: Երկրորդը կա
րող է ներկայացնել երկրի ամբողջ քաղաքացիները

և քւէարկել օրէնքներ բովանդակ երկրի համար,

առանց իհարկէ դիպչելու ինքնավար երկրների ի
րաւունքներին: Առաջին ժողովը, ուրեմն, պատկե
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******մ է երկրի դաշնակցական կազմը, իսկ երկ
""r*ք երկրի միութիւնը: Սակայն, այդ երկու
******րն էլ պիտի ունենան ընտրական միևնոյն
****կբ՝ ժողովրդական միահեծանութեան սկըզ
"*քի բոլոր հետևութիւններով,
*** "չ-դաշնակցական երկրներում, որպէսզի

":Վրդական միահեծանութինը լայնորէն գործա:: հարկաւ որ է որ գաղտնի, ուղղակի, ընդհա:: * **ւասար ձայնատւութեան եղանակի, հա
****** ներկայացուցուչական որութեան ժո
:"կ կ*ն վերհսկողութեան ու օրէնսդրական

:::::թն: իրաւունքի հետ միաժամանակ`
- :::-ռեր ժողով գոյութիւն ունենայ միայն ::“: կատարեալ ու ամբողջական ժողովրդա
լ ::նը ալահանջում է միայն այդ եղանակը:
, ::: ևերը չե

ն

համապատասխանում ժո

:ն: իրական շահերին:

ն
: ::::::::: բաժանման սկզբունfը — Իշ

ի

տեսակէ

Լ

ների բաժանման սկզբունքը այն է
,

որի

ն ""4 պետութեան զանազան իշխանութիւն

4 բաժանւեն մ
ի քանի միմիանցից ան

կախ մասերի

*- օրէնսդիր, գործադիր և դատաս:

տանական 3

կ
:

Ա

վ է ան : Ք**րիայի պատմական ծագումը սկսւումԳլիա ն,

ի
ր :: Սահմանադրու թիւնից: Ամերիկեան

ի ն
ը III

թիւնն Մ* - ֆրանսական յեղափոխութիւ

լի

կից ::::::նոր ընդունեցին և այն ժամանա

ը հիմուն : *յ ժ ռմ նա նորագոյն սահմանադրութեան

փ : :** *մէկն է կազմում:
ան

ների բաժան 4-առավարութեան մէջ իշխանութիւն

ի ***-ումն չլինի, այն ժամանակ քաղաքական ա

ա ****ւթիւնը պէտք խափանւած նկատել:
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Արդարև, երբ մի անձի կամ վարչական մի մարմնի

մէջ կեղրոնանան մի քանի իշխանութիւններ, օրի
նակ, գործադիր և օրէնսդիր, այդ դէպքում երկրի
օրէնքները կլինեն բացարձակ բռնապետական: Եթէ
օրէնսդիր իշխանութիւնը կապւած լինի դատաս
տանական իշխանութեան հետ և այդ բոլորը ներ
կայացնէ մի անձն և կամ մի ժողով, քաղաքացի
ների կեանքն Մ - ազատութիւնը բոնաբարւած կը

լինի: Կամ եթէ դատաստանական ու գործադիր
իշխանութիւնները միացած լինեն, քաղաքացիները
իրանց իրաւական գործառնութիւնների մէջ կը կոր
ցընեն իրանց ազատութիւնը, միխօսքով՝ իշխանու
թիւնների բաժանումը մի երկրի քաղաքական ԱԱ -

զատութեան համար բացարձակ ու էական անհրա
ժեշտութիւն է, առանց որի բռնակալութիւնն Ո t

կամայականութիւնը պիտի կազմէին ընդհանուր

օրէնքը: Անկախ իշխանութիւնների ժամանակ,

իւրաքանչիւր իշխանութիւն իր գործունէութիւնը
սահմանափակում է իր իրաւասութեան շրջանակում
և այդպիսով բռնութիւններն Ո 1- ճնշումները դաո
նում են անկարելի: Ինչպէս ասացինք, երեք իշ
խանութիւն պէտք է լինի,—օրէնսդիր, գործադիր
և դատաստանական: Սակայն, այդ իշխանութիւն
ներից միայն օրէնսդիրը էական, առաջնակարգ

նշանակութիւն ունի, որովհետև օրէնքների յայ
տարարութեան իրաւունքը պատկանում է նրան,

այսինքն՝ ժողովրդական կամքի ուղղակի արտա

յայտիչը նա է: Միւս իշխանութիւնները, գործա
դիրն m I- դատաստանականը, իրանց գործունէու
թեան մէջ պիտի ղեկավարւին գլխաւորապէս Օ ա,

րէնսդիր ժաղովի՝ պարլամենտի մշակած ու գծած
օրէնքներով: Ներկայումս , սակայն, գործնականու.
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թեան մէջ օրէնսդիր իշխանութեան այդ առաջնա
կարգ նշանակութիւնը և նրանից անմիջականօրէն

բղխող մի շարք հետութիւնները չեն ընդունւած և
գործադիր իշխանութիւնը եթէ ոչ աւելի՝ գոնէ պա
կաս նշանակութիւն չունի օրէնսդիրից:
Ներկայումս օրէնսդիր և գործադիր իշխանու

թիւնների բաժանման ընդունւած սկզբունքից բըղ
խում են հետևեալ կէտերը .—
Ա.— Գործադիր իշխանութիւնը չի կարող իր

հրովարտակներով ոչ մեկնաբանել, ոչ փոփոխել և

ոչ էլ ջնջել մի օրէնք:
Բ.-Գործադիր իշխանութիւնը չի կարող՝ հրո

վարտակի միջոցով՝ կանոնաւորել այն խնդիրները,

որոնց համար անհրաժեշտ է մի օրէնք :
Այս հետևութիւններով, սակայն, երկու իչ

խանութիւնների իրաւասութեան սահմանները ո
րոշակի կերպով չեն գծւում: Կարելի է ասել , որ
դրանք ընդհանուր բնոյթ են կրում զանազան եր
կիրների օրէնսդիր ու գործադիր իշխանութիւնների
անջատման սկզբունքի տեսակէտից :

Բայց որպէսզի պարզ ու որոշ լինեն այդ իշ
խանութիւնների բաժանման սահմանները, նրանց

օրէնսդիր և գործադիր իչխանութիւնների բաժա
նումը:

Մի քանի սահմանադրութիւններ աշխատել են,

որքան կարելի է, օրէնսդիր և գործադիր իշխա
նութիւնները իրարից անբողջապէս զատել և դար
ձընել բոլորովին անկախ : Իբրև տիպ կարող է ծա
ռայել Միացեալ- Նահանգների այսօրւայ սահմանա

դրութիւնը: Բաժանող գծերը հետևեալներն են:
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Ա.- Նախարարների ընտրութիւնը եւ դերը:
Նախարարները գործակալներն են գործադիր

իշխանութեան, որի հետ միասին նրանք կազ
մում են գործադիր մարմինը: Իբրև այդպիսին,

նրանք չեն կարող միաժամանակ օրէնսդիր ժողովի

անդամ լինել: Սահմանադրութեան հինգերորդ յօդ
ւածի տրամադրութեան համաձայն՝ հասարակական

պաշտօն վարող ոչ մի անձն չի կարող անդամլինել

օրէնսդիր ժաղովներից, խորհրդարան և ծերակոյտ,

ոևէ մէկին, քանի նա գտնւում է պաշտօնի մէջ :
Այդ օրէնքը ընդհանուր է ինչպէս նախարարների,

այնպէս էլ միւս պաշտօնեաների համար:
Լինելով գործադիր իշխանութեան գործակալ

ներ, նախարարները, հետևաբար, օրէնսդրական

ժողովի մէջ չեն կարող ոչ մուտքի և ոչ էլ խօսքի
իրաւունք ունենալ Միւս կողմից, օրէնադիր ժո
ղովի հետ յարաբերութեան մէջ չլինելով, նրանք
կախումն ունեն միայն գործադիր իշխանու
թեան անւանակրից՝ նախագահից: Նրանցից իւ
րաքանչիւրը կառավարում է իրան յանձն ւած պաչ
տօնի գործերը, և այդ գործերից դուրս նա մաս
նակցում է ընդհանուր քաղաքականութեան այն

չափով միայն, որ չափով նախագահը յարմար է
տեսնում : -

Նախագահը ընտրւում է ժողովի կողմից եր
կաստիճան հանրաքւէով . նա կազմում է իր կաբի
նետը, մինիստրական խորհուրդը, որին ծերակոյտը

շատ հազւագիւտ պարագաներում միայն չի վաւե
րացնում: Նախագահը, ուրեմն, իր կողմից ըստ իր
կամքի ընտրում, պահում կամ հրաժարեցնում է
նախարարներին: Սրանք ինչպէս տեանւում է, կա

Տ
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*ավարութեան գործերի ուղղութեան վրայ մասնա
ւոր կամ հաւաքական ազդեցութիւն չունեն և
միաժամանակ քաղաքական պատասխանատւութիւ
նից ազատ են օրէնսդիր ժողովների առաջ:
Բ Գործադիր իշխանութիւնը օրենսդրութեան չի

մասնակցում.- Դա արդէն բաժանման սկզբունքի
"րամաբանական հետևութիւնն է: Միայն օրէնսդիր
ժողովն է, որ օրէնարդական իրաւասութիւն ունի :
****ոիր իշխանութիւնը օրէնքների աոաջարկու
Թ**ն և նախաձեռնութեան իրաւունքից զուրկ է
է"l"րովին: Նա չի կարող ոչ ուղղակի և ոչ էլ
կողմնակի՝ նախարարների միջոցով՝ օրէնքի առա
"rկներ ներկայացնել: Սակայն, մի տարօրինակ
****ութեամբ, գործադիր իշխանութիւնը օրէնք
ների նախաձեռնութիւն չունենալով հանդերձ՝ կա
": * արգելք դնել օրէնսդիր ժողովի քւէարկած օ
******րին և այդպիսով թոյլ չտալ օրէնքի հրա
"""կութիւնը: Նախագահի այդ արգելքի, վէտօի
Կ"ւնքը, իհարկէ, դէմ է իշխանութիւնների բա
***ն սկզբունքին: Սակայն վէտօից յետոյ, եթէ: "Aէնքը օրէնադիր երկու ժողովների ձայների
Րկու-երրորդ մեծամասնութիւնը գտնէ, ինչ որ
***ր է, այդ դէպքում նախագահը ստիպւած է
վաւերացնելու: Ձայների փոքրամասնութեան ժա
մանակ, օրէնքը այլևս մեռած է համարւում: Նա
*****ական այդ վէտօի իրաւունքը հաստատւել է
:րկայացուցչական րէժիմի զեղծումների դէմ իբր
***կազդեցութեան համար, որպէսզի օրէնսդիր
ի***"ւթիւնը իրան չենթարկէ գործադիր ի։իս
նութիւնը: Սակայն, այդ հանգամանքը ծառայում:" անգամ իրր մի խոչնդոտ երկրի օրէնսդրու
*** զարգացման համար, որովհետև ժողովրդա
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յին խաւերին ինպաստ քւէարկւած օրէնքները
կարող են հանդիպել նախագահի դիմադրութեան:

Վէտօի իրաւունքը ունենալով հանդերձ՝ նախա

գահը ժողոմները լուծելու իրաւունքը չունի, որը
ինքնին բացորոշ բռնաբարումը կլինէր իշխանու
թիւնների բաժանման սկզբունքին:
Գործադիր իշխանութեան ամենածանր գործո

ղութիւնների համար ամերիկեան սահմանադրու
թիւնը ծերակոյտին միայն տալիս է մի շարք ստո
րոգելիներ: Համաձայն դրանց, վերոյիշեալ գործո
ղութիւնները,- բացի պատերազմի յայտարարու
թիւնից,— որոնք իրաւական բնաւորութիւն են

կրում, պիտի ենթարկւեն ծերակոյտի հաւանութեան
և վաւերացման : Այդ մասին այսպէս է ձևակեր
պում սահմանադրութեան յօդւածը. «նախագահը
իրաւունք ունի, ծերակոյտի խորհրդով և հաւա
նութեամբ, դաշինքներ կնքել, անւանակարգել
դեսպաններ, հասարարական նախարարներ, պաշտօ
նեաներ, հիւպատոսներ, բարձրագոյն պալատի դա
տաւորներ, ևայլն»: Սահմանադրութեան այդ ամ

բողջ տրամադրութիւնը յարգւում է խստօրէն, բա
ցի նախարարների նշանակումից, որը ծերակոյտը

վաւերացնում է սովորաբար առանց մերժելու: Իր
օրէնսդրական և գործադրական իրաւասութիւննե
րով միասին, ծերակոյտը ուրեմն, կազմում է մի

տեսակ կառավարական խորհուրդ, որի իշխանու
թեան սահմանները բաւական ընդարձակ են:

Գործադիր իշխանութեան առհասարակ բոլոր

գործողութիւնների վերահսկողութեան համար գո
յութիւն ունի օրէնսդիր ժողովների մշտական յանձ
նախմբերը, որոնցից մէկը ընտրւում է նոյն ինքն
ժողովների կողմից, իսկ երկրորդը՝ նախագահի
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կողմից:

Այդ յանձնախմբերը նախարարների ունեցած

վարչութեան վրայ անդադրում հսկողութիւն են
գործ դնում և կայացնում են կարև որ որոշումներ:

Այդ կերպով օրէնսդիր իշխանութիւնը հակում է
գործադիր իշխանութեան վրայ: Մնայուն յանձնա

խըմբերը իրաւունք ունեն նոյն իսկ իրանց առջև
կոչելու նախարարներին և նրանց հարցո: փորձեր
ուղղելու իրանց գործունէութեան եղանակների և
ուղղութեան նկատմամբ:
Այսպէս ինչպէս տեան -ում է, իշխանութիւն

ների բաժանումը Միացեալ- Նահանգներում տեսա

կանօրէն է միայն, մինչդեռ գործնականութեան
մէջ ընդհակառակն է, երկու իշխանութիւնների
փոխադարձ յարաբերական կապը շատ սերտ լինե
լով և առաջինը՝ օրէնսդիրը վերհսկողութեան իրա
ւունք ունենալով երկրորդի՝ գործաղրի վրայ:
Այսպէս է, իր ընդհանուր գծերով, Միացեալ

Նահանգների օրէնսդիր և գործադիր իշխանութիւն
ների փոխադարձ յարաբերութեան ձևը: Այդ ձեը
մուտք է գործել և Ամերիկեան միւս հասարակա
պետութիւնների մէջ: Եւրոպայում, մեծ մասամբ,

պարլամենտական կառավարութեան սիստէմն է որ
դեգրւած, որը շատ ու շատ կողմերով զանազան
ւում է Միացեալ-Նահանգների Դաշնակցական կա
ռավարութեան իրաւական բնաւորութիւնից:
Պարլամենտական կառավարութեան մէջ՝ օրէնս

դիր և գործադիր իշխանութիւնների միջև այնպէս

խիստ բաժանումն չկայ, ինչպէս Ամերիկեան դաշ
նակցական կառավարութեան մէջ: Այստեղ բաժա
նումը աւելի մեղմ է: Գործադիր իշխանութեան

պարագլուխը մի թագաւոր և կամ մի նախագտհ
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է, նայելով թէ սահմանադրական միապետութիւն
է, թէ հանրապետութիւն: Եթէ նոյն իսկ այդ պա
րագլուխը օրէնսդիր ժողովի կողմից ընտրւած էլ
լինի, չի կարելի հրաժարեցնել: Նրա ստորոգելինե
րը գործադիր և օրէնսդիր են: Օրէնսդրական տե

թեամբ՝ լուծել ժողովրդական պալատը՝ խորհրդա
րանը: Բացի դրանից նա իրաւունք ունի և նա
խարարական մարմնի միջոցով օրէնքի նախագծեր

ներկայացնելու օրէնսդրական ժողովին:
Գործադրական տեսակէտով նրա ունեցած ի

րաւունքները սահմանափակ են , որովհետև ամե

նագլխաւոր գործողութիւնների համար, ինչպէս են

պատերազմի յայտարարութիւնը, խաղաղութեան,

տնտեսական դաշինքների կնքումը, ևայլն, օրէնս
դրական ժողովի հաւանութիւնը անհրաժեշտ է:
Նախարարների անւանումի իրաւունքը սկզբունքով
պատկանում է նրան, սակայն, ընդունւած սովո
րութեան համաձայն՝ նա ընտրում է միայն մի նա
խարարապետ, որը անպայման խորհրդարանի մե
ծամասութեան վստահութիւնը պիտի վայելէ: Միւս

նախարարները ընտրւում են այդ նախարարապետի
կողմից, սակայն, դրանք էլ, ինչպէս ինքը նախա
րարապետը ջ խորհրդարանի մեծամասնութեան վըս
տահութիւնը պիտի վայելեն :

Նախարարութեան դերը բաւական մեծ է: Նա

թէև գործադիր իշխանութեան բարձրագոյն զոր
ծակալութիւնն է համարւում, սակայն, գործա
դրական տեսակէտով իրական հեղինակութիւն ունի:
Օրէնսդիր և գործադիր իշխանութիւնների միջև

նա կատարում է միջնորդի դեր, օրէնսդիր ժողովի
նիստերին մասնակցում և խօսք է վերցնում՝ գոր
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-մոեոոկոեոսմոզդղոզք/ոսմոիոսոկդոզկվմգյՈ

:յ
րսմզոմվկմզմաIամկը]զմեվՄաեոսմողրքfովորս

դրվք/ոսմաեորվք/համոիոսոկդոկոտղզրոյմոն

:ղքովրդաո

վոեոովող1/ողWաոոմոկ
Հոստողոովոոտոե,

ովիսեսքմվեոդյմօդրվը]-րսեկոոոորիսյոդզոա
հ

մէովք/ոսմոմոռվողղջոողյով:,fոմիվԺորամեկո

դորղոքոմկոջմոեոմվմզոորվք]ոսղոովՇվժովե

-գմտոետմոնեոհովղտգէիսմսլՀդոկոտղզրոl
-մոեեքոմվղսիսեսքմվեողլմօղտզչիսմսլ
դոկոհն:սնոհոկմզղմէովք/ոսմոիոսոկվմպոեոո:

-ոՂ-IոզնովՈոյեոոքՈ:Iզով7ոոկոտոզրոմոե,
հՐոմIզդվlդոկոՀնոսեոմոկմղղֆնամոկորվք/

--ոսմոիոսոկվՈ:տզդոզք]:սմոիոաոկո
ոկոհ
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ընտրւում են ոչ թէ օրէնսդիր ժողովի կողմից, այլ
ուղղակի ժողովրդի կողմից : Միայն ութ կանտօն
ներ կան, ուր նրանք ընտրւ ու մ են ժողովի կող
մից: Ինչ որ կանտօնների վերաբերմամբ է, նոյնն
է և ամբողջ համադաշնակցութեան համար: Դաշ
նակցական Խորհուրդը, որ կազմում է գործադիր
իչխանութիւնը, ընտրւում է 3 տարւայ համար դաշ
նակցական օրէնսդիր ժողովի կողմից: Այս վերջինը
բաղկացած է երկու պալատից՝ Ազգային Խորհուր
դից և Պետական Խորհուրդից: Աոաջինը ընտրւում

է 3 տարւայ համար, իւրաքանչիւր կանտօնի
ընտրողների կողմից ուղղակի հանրաքւէով: Երկ
րորդը ընտրւում է իւրաքանչիւր կանտօնի ժողո
վրրդային ժողովի կողմից 5 տարւայ համար և

բաղկացած է 44 անդամներից, իւրաքանչիւր կանտօն
երկու անդամ ընտրելով: Դաշնակցական Խորհուր

դը նախարարների մի խորհուրդ է պարզապէս , որ
կազմւած է 7 անդամներից և որի նախագահը, իբր
համադաշնակցութեան նախագահ, լնս րւում է մի
միայն մէկ տարւայ համար և չի կարող վերընտրե
լի լինել հետևեալ տարին: Նա պատւոյ առ անձնա

նորհումներ ունի միայն, ուրիշ ոչինչ: Նախա

րարները դաշնակցական օրէնսդիր ժողովի անդամ

չեն կարող լինել, բայց գործօն մասնակցութիւն
կարող են ունենալ վիճաբանութիւններին: Օրէնս
դրական տեսակէտով նրանք նախաձեռնութեան ի
րաւունք ունեն և կարող են օրէնքի առաջարկներ

ներկայացնել: Նախարարը վէտօի իրաւունք չունի

և չի կարող ոչ իսկ լուծել կամ արձակել օրէնադիր
ժողովի գումարումը:
Ինչպէս նկատւում է, նախարարներից զատ

գործադիր իշխանութեան ուրիշ անւանակիր չկամ
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իրօք: Նոյն իսկ օրէնքի նախաձեռնութեան կող
մից, նրանցից ամեն մէկը, միւսներից անկախօրէն,

կարող է դաշնակցական ժողովին ներկայացնել իր

նախագիծը, և պատահել է, որ դաշնակցական

քննադատւել է միւս անդամների կողմից:

Դաշնակցական Խորհուրդի, ուրեմն, գործա

դիր իշխանութեան իրաւասութեան սահմանների

մէջ մտնում են արտաքին գործերի ղեկը, հեռա

գիրը, պօատը և մի շարք այլ ճիւղեր:

Այսպէս ուրեմն, Զւիցերական կառավարու

թեան ձևով օրէնսդիր իշխանութիւնը առաջնակարգ

նշանակութիւն ունի և գործադիր իշխանութիւնը

աւելի երկրորդական տեղ է բռնում: Ինչ ասել

կուղէ, որ ժողովրդապետութիւնը արտայայտ: ում

է միայն այդ դրութեամբ : Միացեալ-Նահանգների
նախագահի վէտօի իրաւունքը օրէնսդիր ժողովի

քւէարկած ոևէ մի օրէնքի դէմ և պարլամենտա

կան կառավարութեան մէջ նախագահի կամ թագա

ռակ են ժողովրդական միահեծանութեան սկզբուն
քին, ըստ որում ժողովրդական հանրաք: էով ընտ
րըւած օրէնսդիր ժողովն է միայն, որ ներկայա

ցընում է ժողովրդական ուղղակի կամքը, և իբրև

այդպիսին, նա երբէք չի կարող ենթարկւել գոր

ծադիր իշխանո թեան:
-

Բացի այս երեք տարբեր ձև երից, կայ և մի

այլ ձև, որ իր ընդհանուր կողմերով նման է Զւի
ցերականին, կարելի է ասել, որ շատ քիչ տարբե

րութիւն ունի նրանից: Կառավարական այս վեր

ջին ձևը գործադիր իշխանութեան զրկում է ան

կախու "իւնից և ամբողջապէս հպատակեցնում է
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օրէնսդիր իշխանութեան: Ներկայացուցչական կա
ռավարութիւնը այդ սիստեմի մէջ բաղկացած է ոչ

թէ երկու, այլ մէկ օրէնսդիր ժողովից, որը ըն
տրւում է ուղղակի, գաղտնի, հաւասար և ընդ
հանուր ձայնատւութեան եղանակով և որը ներ
կայացնում և գործադրում է ժողովրդական կամքը՝

ուղղակի կառավարութեան պէս, միայն այն զա
նազանութեամբ, որ այնտեղ ամբողջ ժողովուրդը
ուղղակի կերպով է վարում պետական գործերը,

իսկ այստեղ ընտրւած անդամներից կազմւած ներ
կայացուցչական, պատգամաւորական ժողովն է,
որ կատարում է նոյն դերը : Այդ ժողովը ազգային
միակ ներկայացուցչութիւնն է և նրան հակակշռող
ոչ մի այլ իշխանութիւն գոյութիւն չունի: Նա
միայն կարող է ճշմարտապէս խօսել և վճռել ժո
ղովրդի անունով: Գործադիր իշխանութեան գոր
ծակալները ընտրւում են նրա կողմից և կարող են
հրաժարեցւել նրա կամքով: Սահմանադրական ի
րաւունքի հարցերով մասնաւորապէս զբաղւող մի

յայտնի գրող հետևեալ կերպով է բնորոշում օրէնս
դիր իշխանութեան էութիւնը. «Ոչ ոք, ասում է
նա, չի կարող ժխտել, որ ժողովրդի ներկայա
ցուցիչները կառավարական բոլոր հարցերում գե
րագոյն հեղինակութիւն են ներկայացնում և վար
չութիւնը՝ կառավարութեան մէջ՝ պարզապէս բիւ
րօների աշխատանքն է : Օրէնսդրութիւնը առաջ
նակարգ ոյժն է: 0րէնք կազմելու իշխանութիւնը
իր բնութեամբ և էութեամբ, կաո ավարելու իշ
իւանութիւնն է և այդ իշխանութիւնը պատկա
նում է ներկայացուցչական ժողովին: Սա իր: ւ ունք
ունի իր մշտական և խիստ հսկողութեան տակ ու
նենալ գործակալներ, որոնք յանձնառու լինեն
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գործադրելու իր կամքը՝ պատասխանատսւ հանգա

մանքներով» :

Օրէնսդիր իշխանութեան էական նշանակու
թիւնը ընդունելով և գործադիր իշխանութեան
երկրորդական կարևորութիւն տալով հանդերձ,

մի շարք մտածողներ կողմնակից չեն, որ գործա
դիր իշխանութեան անդամներ ընտր: են օրէնադիր

ժողովի կողմից: Ֆրանսիական յեղափոխութեան

յայտնի դէմքերից մէկը, օրինակ, ասում է այդ

աոթիւ «գործադիր իշխանութեան գործակալները
պէտք է էականօրէն ենթարկւեն օրէնսդրական իշ
խանութեան: Գործադիր խորհուրդը պէտք է լինի
այն ձեոքը, այն աչքը, որոնցմով օրէնսդիրները

գործադրութեան մանրամասնութիւնները և ստեղծ
ւած արդիւնքները: Սակայն, ազատ մի ժողովրդի

հաստատութիւնները չեն կարող ստրուկ մի հպա

տակութեան պատկերր ընծայել: Եթէ գործադիր

խորհրդի անդամները օրէնսդիր մարմնի գործակալ

ներն են, չեն կարող միաժամանակ նրա ստեղծա

գործութիւնը լինել: Նա պէտք է ստիպէ նրանց
հնազանդւել, բայց օրէնքով նրանք պէտք է ընտրը

ւեն ժողովրդից և ոչ թէ օրէնսդիր ժողովից քանի
որ նրանք ժողովրդի գործակալներն են և ոչ թէ
երեոփոխանների, այնպէս որ նրանց կամայա

կան հրաժարեցումը կարող էր մի մեծ ստրկական

հպատակութիւն լինել» :
Անշուշտ, գործադիր իշխանութեան գործա

կալների ընտրութիւնը ժողովրդի կողմից աւելի
նախընտրելի ու նպատակայարմար է: Այդ պարա
գան համաձայն է և այն սկզբունքին, ըստ որում

բոլոր պաշտօնեաները ընտրւում են ժողովրդից:
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Ներկայումս ժողովրդական բոլոր յառաջադէմ
կուսակցութիւնները աշխատում են իրագործել

կառավարական այս վերջին սիստեմը, որ իրանց

քաղաքական ծրագրի անբաժան մասն են արել:
Գործադիր և օրէնսդիր իշխանութիւնների այս

տարբեր յարաբերական ձևերը ցոյց տալուց յետոյ,

ընթերցողի համար դիւրին կլինէր հասկանալ Թիւր
քիայում Միդհատեան սահմանադրութեան գործա
դիր և օրէնսդիր իշխանութիւնների յարաբերական

գծերը: Այստեղ օրէնսդիր իշխանութիւնը կեդրո
նացած է գործադիր իշխանութեան պետի՝ աուլ
թանի անձնաւորութեան մէջ և ներկայացուցչա
կան ժողովը, ընտրւած անուղղակի հանրաքւ էով,

զուրկ է օրէնսդրական իրաւունքներից և հետևա

բար հպատակւած է գործադիր իշխանութեան:
Այդ տեսակէտից Միդհատեան սահմանս ղրութիւ

կանութիւնը:

Դատաստանական իշխանութիւն.— Դատաստա
նական իշխանութիւնն էլ

,

ինչպէս ասացինք, կազ
մում է մի անկախ իշխանութիւն, աոաջնորդւելով
միայն այն օրէնքներով, որ բղխում են օրէն սդիր
ժողովից: Նրա գոյութեան իրաւունքը պայմանա
ւորւում է օրէնքների զանցառութիւնը զսպելու և

ընկերութեան անդամների մէջ ծագած ընդհարում
ներին մի խաղաղ լուծումն տալու անհրաժեշտու
թեան մէջ: Դատաստանական իշխանութիւնը, հե
տևաբար, պէտք է լինի անկախ ամեն մ

ի ճնշումից

ո
ւ ազդեցութիւնից, որպէսզի կարողանայ ըստ

արժանւոյն կատարել ի
ր

անկողմնակալ դերը: Այդ
սկզբունքը ընդունւած և յայտարարւած է այժմ
բոլոր լայն սահմանադրական կարգեր ունեցող եր
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կիրներում: Դատաստանական իշխանութեան ան

կախութիւնը ենթադրում է երկու անհրաժեշտ
պայման ,— դատաւորների, իրաւարարների ընտ

րութիւնը ժողովրդի կողմից և նրանց անփոփո
խելիութիւնը: Ներկայումս թէև սկզբունքով շատ

տեղ ընդունւած, ճանաչւած է դատաստանական

պարզ պատճառով, որ դատաստանական պաշտօ

կողմից , մի հանգամանք, որ պաշտօնեաներին են
թարկում է ադմինիստրացիայի՝ դործադիր իշխա
նութեան ազդեցութեան: Այդպիսով արդարադա
տութիւնը փոխանակ անաչառ, անկոմնակալ, իրա
ւունքի հիմքերի վրայ մնալու, դառնում է կող
մնապահ, ընդունում է դասակարգային տիրապե
տութեան մի եղանակ: Եթէ ժողովրդական միա
հեծանութեան սկզբունքի համաձայն, բոլոր իշխա
նութիւնները բղխում են ժողովրդրց , ապա դա
տաստանական պաշտօնեաները ուղղակի կերպով

պիտի ընտրւեն ժողովրդի կողմից : Այդ պայմանով
միայն պաշտօնեաների անփոփոխելիո: թիւնն էլ կա
րող է օգտակար նշանակութիւն աւնենալ • այլա
պէս, երբ դատաւորները գործադիր իշխանութեան
կողմից ընտրւեն և միաժամանակ անփոփոխելի լի
նեն , անիրաւ ութիւնը կարող է յարատև բնաւ ո
րութիւն ստանալ: Ընտրութիւնը ժողովրդի կողմից
կատարւելով, ոչ գործադիր և ոչ էլ օրէնսդիր իշ
խանութիւնները, իրաւունք չունեն հրաժարեցնել
դատական պաշտօն եաներին: Նրանց անփոփոխելիու

ճշմարիտ արդարադատութեան հիմունքներին: Բայց,
-
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իհարկէ, այդ անփոփոխելիութիւնը չպէտքէ բա
ցարձակ մի բնաւորութիւն ունենայ : Դրա համար
նախապէս որոշ պայմաններ պէտք է գծւեն, մի
քանի պարազաներ նախատեսնւ են, որոնք են՝ ան
արժանաւորութիւն, անընդունակութիւն, չարա
չար պաշտօնավարութիւն, ևայլն: Առանց այդ

հանգամանքների նախաքննութեան, դատաստա

նական պաշտօնեաների անփոփոխելիութիւնը կա
րող էր բռնապետական և կամայական դատական
վարչութիւն ստեղծել:
Դատաստանական պաչտօնեաների ընտրութիւ

նը ժողովրդի կողմից ունի, անշուշտ, մեծ նչա
նակութիւն: Նա պաշտօնեային դարձնում է, բո

Միւս կողմից, սակայն, ժողովրդական ընտրութի -
նը պաշտօնեային, դատաւորին կարող է ենթարկել
ընտրական մարմնի ազդեցութեան: Այն երկրում,

ուր քաղաքական առաքինութիւնն ու ազնւութիւ
նը զարգացած չեն, ուր դեռ քաղաքական գիտակ
ցութիւն և ընտրական լաւ բարքեր չկան, այդ
ազդեցութիւնը կարող է, բնականաբար, լաւ ար
դիւնքներ չտալ: Մանաւանդ եթէ ընտրւած դա
տաւորը զուրկ է անհրաժեշտ գիտական մասնաւոր

ծանօթութիւններից ու դրական փորձառութիւ
նից, հետևանքները աւելի վատ կը լինեն: Այդ
անյարմարութիւնից խուսափելու համար պէտք է

աշխատել կանխօրօք որոշ երաշխա: որութիւններ
ստեղծել՝ անօրինական ընտրութիւնը խափանելու
lւ ազդեցութեան հետևանքները չէզոքացնելու հա

մար: Ներկայումս շատ իրաւ ագէտներ պատճառա

բանելով վերոյիշեալ անպատեհութիւնները, AA/ Ա ա

ջարկում են, որ դատաստանական պաշտօնեաների
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նշանակումը գործադիր իշխանութեան իրաւասու
թեան սահմանների մէջ լինի, սակայն, այս դէպ
քում ժողովրդապետութեան հակառակ պէտք է
գնալ, որովհետև դրանով դատաստանական իշ
խանութիւնը կը հպատակւէր գործադիր իշխանու
թեան, իսկ այդ հանգամանքը արդար իրաւարարու

թիւնը չէր կարող երաշխաւորել , ինչպէս որ այդ
դիտել ենք վերևում:
Ինչ որ ասում ենք պատժական դատարանների

համար , նոյնը կարող ենք ասել և մասնաւոր դա
տարանների համար, ինչպէս են՝ վաճառականական

որոնց յանձնւած է առանձին արհեստական հարցե

րի քննութիւնը:
Ներկայումս զանազան երկիրներում զանազան

եղանակով է լինում դատաստանական պաշտօնեա
ների ընտրութիւնն ու անփոփոխելիութիւնը: Միա

ցեալ-Նահանգներում դաշնակցական դատարանի

դատաւորները նշանակւում են՝ ժամանակաւոր կեր
պով՝ հանրապետութեան նախագահի կողմից, իսկ

նահանգային դատաւորները ընտրւումեն ժողովրդի

կողմից: Զւիցերիայում նոյնպէս նոյն դրութիւնը

գոյութիւն ունի, միայն այն զանազանութեամբ,

որ այստեղ դաշնակցական դատարանի դատաւոր

ները ընտրւում են Դաշնակցական Խորհուրդի կող
մից, որ, ինչպէս ասել ենք, նախարարների մի

խորհուրդ է պարզապէս:
Ֆրանսիայում և ուրիշ մի քանի երկիրնե

րում, դատաւորները նշանակւում են գործադիր իշ
խանութեան կողմից և անփոփոխելի են: Այս ե
ղանակը, ինչպէս ցոյց տւինք, հակասութեան մէջ
է դատաստանական անկախութեան ոկդբունքի հետ
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վմզքմաեդոկոտոնղղվեմամկմգIզոկմոք/ղզ

եսմոկվ,մոմոդոկողմմղվՀոսոեղոզք/ոսմզմ
-ոմտքո:վոջմոնոպսփվմզորվթ.աղապվմժեո:

-մսեղդոկողոտոոտոնկր-ոսմզժոմզիՀուլ

:ղոզք/աղոռ]հվմփեոջմաեիսlզդհզկոտ

-ոեո5դոզք/ոսղոովհվդոկոդոտոոտոեIզմատոռիՀոմզ

նամոկվ;դովք/ոսմոմոՀոմվմոեմո-ոստվմորՀջպ
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թեան: Ներկայումս ծերակոյտը միայն այդպիսի
իրաւաբանութեան իրաւ ունք ունի:
Դատաստանական իշխանութիւնը կարող է և

սահմանադրական օրէնքների արժէքը վիճելի նկա
տել, առանց սակայն շեղւելու նրանից, և նոր օ
րէնքների հրատարակութեան համար առաջարկներ

ներկայացնել օրէնսդիր իշխանութեան: Ներկայումս

նոյնիսկ այդ իրաւունքը ճանաչւած և գործադրր
ւում է դատաստանական իշխանութեան կողմից:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒ
ԹԻՒՆՆԵՐ

Նորարոյն սահմանադրական իրաւունքը այս

խորագրի տակ հասկանում է այն բոլոր ազատու
թիւնները, որոնք անհատի զարգացման և կատա
րելագործութեան համար անհրաժեշտ պայմաններ

են: Անհատը պէտք է լիակատար իրաւունք ունե
նայ ազատօրէն զարգացնելու և մշակելու իր ֆի
զիքական, բարոյական և մտաւորական կարողու
թիւնները, առանց վնասելու իր շրջապատին: Այն
ինչ որ նրա մասնաւոր կեանքը, կարծիքը և խիղ
ճըն են կազմում, պէտք է զերծ լինեն ամեն կաշ
կանդումից, կամայականութիւնից և բռնո թիւ
նից: Նա պէտք է ունենայ խօսքի, գրչի լայն ա
զատութիւն: Իբրև մի քաղաքական կենդանի,

ինչպէս ասում է յոյն փիլիսոփայ Արիստոտէլը, նա
պէտք է ընկերութեան մէջ ապրի, գործէ և գո
հացում տայ իր բոլոր կենսական պահանջներին:
Եւ դրա համար անհրաժեշտ է, որ գոյութիւն մ A ս

-նենան մամուլի, հաւաքումների և ընկերակցու

թեաց ընդարձակ ազատութիւններ:
Քաղաքական-քաղաքացիական այս ազատու
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թիւնները հռչակւեցան ֆրանսիական Մեծ Յեղա
փոխութեան ժամանակ, «Մարդու և Քաղաքացու

Իրաւունքների Յայտարարութեամբ»: Այնուհետև
եւրոպական բոլոր սահմանադրութիւնները լնդու
նեցին այդ սկզբունքը, որ ներկայումս ժողովրդա
կան միահեծանութեան և իշխանութիւնների բա
ժանման սկզբունքների հետ միասին՝ նորագոյն
սահմանադրական իրաւունքի հիմքն են կազմու մ:

Անձի եւ բնակարանի անձեռմխելիութիւն.- Ան
ձի և բնակարանի անձեռմխելիութիւնը անհատի ԱԱ --

զատութեան ամենաէական երաշխաւորութիւնն երից

մէկն է: «Մարդու և Քաղաքացու Իրաւունքների
Յայտարարութիւնը» մասնաւոր յօդւածներով ճրշ
տել է այդ երաշխաւորութիւնը: Բէլճիքական սահ

մանադրութիւնը ևս գեղեցիկ մի սահմանաւ որումն
է տւել այդ մասին: Սահմանադրութեան 7-րդ
յօդւածը ասում է — «Անհատական ազատութիւնը
երաշխաւորւած է: Ոևէ մէկին հետապնդել կարելի
է միայն օրէնքի նախատեսած պարագաների մէջ և

(flagrant délit) դէպքից, ոևէ մէկին կարելի է
ձերբակալել միայն դատաւորի պատճառաբանեալ

վճռագրու Ց Բնակարանը անձեռմխելի է : Ոչ մի
այցելութիւն չի կարող տեղի ունենալ , եթէ ոչ
միայն օրէնքի նախատեսած պարագաների մէջ ե

նրա սահմանած ձևով»: Անհատը, ուրեմն, պէտք
է զերծ մնայ կառավարութեան կամայական ճլն
շումներից: Նրա բնակարանը

նոյնպէս, պէտք է

ազատ մն այ ոստիկանութեան կամայական խու
զարկութիւններից: Առանց դրան, ինչպէս շատ գե
ղեցիկ կերպով ասում է Բենիամին դը Կօնստանը,

մարդկանց համար ոչ ի աղաղութիւն, ո՛չ արժա-
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նապատւութիւն և ոչ էլ երջանկութիւն կարող է

լինել: «Երբ կամայականութիւնը,— շարունակում
է նա, - հալածում է մի անհատի, ամբողջ ընկե
րութիւնն է, որ տուժում է դրանից, որովհետև

քաղաքացիական երաշխաւորութիւնները այլևս

վերանում են»:

Անգլիայում անհւստի անձն ու բնակարանը

լիովին անձեռմխելի են: 1679 թւականին, պար

լամենտը քւարկել է հabeas corpus-ի ակտը, ըստ
որում առանց դատական օրինական վճռագրի՝ ոչ

մի անհատ չի կարող ձերբակալւել և բանտարկւ ել:

Այն դատաւորը կամ պաշտօնեան, որ անտես կաո
նէ այդ օրէնքը, ստիպւած է 500 ոսկու տու գանք
վճարել: Այդ տրամադրութեամբ, անգլիացիք ըն
դունել են պաշտօնեաների պատասխանատւութիւ

նը: Ամեն մի պաշտօնեայ ջ երբ անհատի ազատու

թեան դէմ ապօրինի միջոցների կը դիմէ, պատաս

նեաների կամայականութեան դէմ եղած դիմադրու

թիւնը կատարելապէս օրինական մի միջոց է նը
կատւում Սնգլիայում: Եթէ այդ դիմադրութեան

ժամանակ մարդասպանութիւն պատահի, լիովին

արդարանալի է: Հէնց այս պարագան է, որ Լօրդ

Չէթէմին իրաւունք է տւել յայտարարելու թէ՝
«my home is my castle », այսինքն՝ իմ տունը իմ

բերդս է, ոչ թէ նրա համար, որ ամրութիւններով

պաշտպանւած է, այլ որովհետև թագաւորը չի կա

րող այնտեղ մտնել»:

Աւելորդ է ասել թէ՝ Թիւրքիայում անձի և

բնակարանի ապահովութեան ոչ մի երաշխաւորու

թիւն գոյութիւն չունի: Այստեղ թագաւորում է

զապթիեի սանձարձակ կամայականութիւնը:
Ամեն
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րոպէ «օսմանեան փադիշահի հպատակների» կեան

քը և բնակարանը վտանգի տակ են այդ է պատ
ճառը, որ օսմանեան պատմութիւնը տարիներից ի

վեր իր զանազան ցեղերի ապստամբութիւններն է

արձանագրում:

Որպէսզի անձի և բնակարանի անձեռմխելիու
թիւնը յարգւի և ապահովւի պաշտօնեաների կա
մայականութեան դէմ, անհրաժեշտ է, որ այս
վերջինների պատասխանատւութեան սկզբունքը

ընդունւի : Եթէ պաշտօնեան, ինչ վաբչական դիրք
և հեղինակութիւն էլ որ ունենայ , իմանայ, որ
օրէնքի ոտնահարման դէպքում ինքը պիտի ստա
նայ իր արժանի պատիժը, այն ժամանակ նա չի

յանդգնի ապօրինի քայլ առնելու:
Մամուլի ազատութիւնը.— Մամուլը, ասում

են , հասարակական չորրորդ իշխանութիւնն է :

Նա է պատրաստում հասարակական կարծիքը և

ղեկավարում այն բոլոր հոսանքները ,որ ստեղծւում
է ընկերութեան մէջ:
Մամուլի ազատութիւնը ժողովրդական միա

հեծանութեան անհրաժեշտ լրացուցիչն է կազմում:

Ոչ մի ճնշում, կաշկանդում չպէտք է գործադրւի
նրա դէմ: Նրա միջոցով հասարակ: ւթիւնը պէտք
է իրազէկ լինի քաղաքական, տնտեսական և լն
կերային բոլոր երևոյթներին: Լինելով արտայայ
տիչը, ճշմարիտ թարգմանը հասարակական բոլոր
զանգւածների, նա պէտք է լիակատար ազատու

թիւն ունենայ պաշտպանելու նրանց շահերը: Ճըչ
մարիտ ժողովրդապետութեան պահանջն է այդ, որ
նորագոյն սահմանադրական իրաւունքը բարձրա
ձայն հռչակել է:

Մամուլի միջոցով է, որ մատնանշւում են
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զատ քննադատու թեան կ՛եթարկւեն: «Վիճաբանու

թիւնից լոյս է ծագում», -ասում են ֆրանսիացիք .
իսկ դա հնարաւոր է միայն այն ժամանակ, երբ
մամուլլ ազատ է: Հասարակու թիւնը կարող է մմմ ա,

զատ քննութեան ենթարկել գոյութիւն ունեցող

դիրք բռնել:
Մամուլի ազատութեան դէմ ձեոք առնւած

ամեն միջոց ժողովրդական ազատութեան բռնա

բարումն է նշանակու
մ: Եւ փոլ ձը ց ոյց է տա լի ա ,

որ որքան մի երկրում մամուլը կաշկանդւած է,
այնքան նա աւելի մեծ ազդեցութիւն ունի հասա

րակութեան վրայ: Այն երկիրներում, ուր՝ ընղ
հակառակը՝ մամուլը չափազանց լայն ազատութիւն

թիւնը ժողովրդի վրայ: Ուրեմն, ոչ մի պատճառ
չկայ, որ մամուլը կաշկանդւի:
Թիւրքիայում ամեն մէկը մեզանից գիտէ, թէ

ո՞րքան արգելքներ Ո Ն սեղմումներ կան մամուլի

դէմ: Գրաքննութիւն, դրամական երաշխաւ որու
թիւն, տուգանք, խմբագիրների բանտարկութիւն,
ևայլն, ևայլն, մամուլի ազատութեան դէմ ըն
դունւած սո լորական միջոցներն են s

Ընկերակցութիւնների ազատութիւնը. — Ներկայ
հասարակական կարգերի մէջ, անհատը միայնակ ոչ մի

դեր չի կարող խաղալ : Նա հազիւ թէ կարող է
զբաղւել իր անձնական, սեփական շահերով, բայց

այն ինչ որ կապւած է ընդհանրութեան հետ , քա
ղաքական, տնտեսական, ընկերային այն բոլոր հար
ցերը, որոնց լուծման համար հարկաւոր է հաւա

քական ոյժ, նախաձեռնութիւն, անհատը անզօր է
իր ինքնուրոյն ճիգերով ի գլուխ հանել: Դրա հա



— 71 —

մար նա պէտք է իր ոյժերը միացնէ ուրիշների ոյ.
ժերին: Իսկ դա կարելի է միայն կազմակերպական
ճանապարհով, հաւաքական գործունէութեան ջան
քերով, մի խօսքով՝ ընկերակցութիւնների միջո
ցով: Որքան մի երկրի տնտեսական կեանքը ղար
գացած է, որքան աճում է աշխատանքի բաժանու
մը, այնքան ա: ե, ի նւազում է անհատի արտադը
րական ոյժի նշանակութիւնը: Նոյնը կարելի է ա
սել և քաղաքական կեանքի նկատմամբ: Որքան որ

տարածւում են հաւասարութեան սկզբունքները,

որքան որ աճում է ժողովրդի իշխանութիւնը, մի
խօսքով՝ որքան որ ռամկավարութիւնը յաղթանա
կում է, նոյնքան անհատի խաղացած դերը նը
ւազում է : Տնտեսական և քաղաքական ասպարէ
զում անհրաժեշտ պէտք է զգացւում հաւաքական
նախաձեռնութեան, ընդհանուր գործունէութեան:
Հետևաբար, քաղաքացիները պէտք է ազատ իրա

միացնելու և հա: աքականօրէն գործելու : Նրանք

պէտք է ստեղծեն տնտեսական, քաղաքական ըն
կերակցութիւններ, որպէսզի միացեալ կերպով
պաշտպանեն իրանց իրաւունքները: Բանւորները,

օրինակ, պէտք է իրաւունք ունենան արհեստակ

ցական միութիւններ, գործակցական կազմակեր

պութիւններ հիմնելու, որպէսզի նրանց միջոցով

կարողանան իրանց տնտեսական կացութիւնը բար
ւոքել: Նրանք պէտք է իրաւունք ունենան նոյն
պէս քաղաքական հողի վրայ կազմակերպւելու, որ
պէսզի Խորհրդարանի միջոցով կարողանան ընկե

րային բարեկարգութիւններ, քաղաքական իրա
ւունքներ ձեռք բերել

Ընկերակցութիւնների ազատութիւնը ներկա
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ների կողմից ընդունւած է : Երկար ժամանակ, քա
ղաքական ընկերակցութիւնների կազմութիւնը ար

գիլւած էր * որովհետև այն սխալ կարծիքն էր տիրա

պետում թէ՝ կազմակերպւած կառավարութ եան

մէջ, քաղաքական ընկերակցութիւնը մի նոր կա

ռավարութիւն կարող էր լինել: Փորձը ցոյց տւ եց,

սակայն, որ այնտեղ ուր սահմանադրական իրա

ւ ակարգ է հաստատւում, ուր հանրաք: էով է ըն
տրւ rw - ւ/ օրէնսդիր իշխանու թիւնը, քաղաքական

իշխանու իւնը , քաղաքական ընկերակցութիւնը

յեղափոխական միջոցների չի դիմում՝ իր նպատակ

ները իրագործելու համար : Ընդհակառակը, քաղա

քական մարմինների գոյութիւնը պարլամենտական

կեանքի ներդաշնակ Ո Ա- կանոնաւոր զարգացման

համար բացարձակ անհրաժեշտու թիւն է դառնում:

Քաղաքական կուսակցութիւնները րիրտ ոյժի , դա

ւադրութեան դիմում են այն ժամանակ, երբ մի

չունի Բռնապետութիւնը բիրտ ոյժ է գործածում,

դրա համար էլ կուսակցութիւնները ապստամբական

միջոցներ են գործադրում նրան տապալելու
հա

մար: Կուսակցութիւնները, ուրեմն, պէտք է Ա -

զատ գոյութեան իրաւունք ունենան , որպէսզի օրի

նական միջոցներով հետապնդեն իրանց ծրագիրը :

Թիւրքիայում, սակայն, հակառակ նորադոյն սահ

մանադրական իրաւունքի սկզբունքներին ջ ընկերակ

ցութիւնների ազատութիւնը կաշկանդւած է : Մի

կուսակցութիւն միայն ազատ քաղաքացիութեան ի
րաւունք ունի, այդ էլ «Իթթիհատ վէ Թէրագգը»
կու սակցութիւնն է :

Ժողովների, Միտինգների ազաsnւթիւնը.— Սա
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*ւ քաղաքական ազատութեան էական պայմաննե
րից մէկն է : Քաղաքացիները պէտք է հաւաքումի
և
ժողովների ազատութիւն ունենան, որպէսզի կա
ր***ն իրանց կարծիքները տարածել ամենուրեք և
* պաշտպանել իրանց շահերը: Կառավարութեան
*"ր* դրած ճնշումները ժողովների դէմ, խօսքի ա
1"""ւթեան բռնաբարումը կը լինի: Շատ երկիր
ներում այժ ռմ արգիլւած են հրապարակա. ին մի
"***երը, փողոցային հաւաքումները, բայց դա
****վարական սկզբունքներին բոլորովին հակա
ռակ է . այդ տեսակէտից Անգլիան և Միացեալ
****ները խիստ գովելի են այնտեղ կառավա
"Քինը ոչ մի արգելք չի դնում բացօդեայ մի
"ինգների համար:

-

**ւրքիայում միտինգների ազատութեան մա
սին խօսել ը ուղղակի հեգնական է:
Խղճի ազաsnւթիւնը.— Սա ամենաբնական ու
:*** ազատութիւններից մէկն է: Որքան:**ք, կոտորած եղե էկրնի անունով, սկսած
Հովմէական կայսրութեան օրերից մինչև այսօր :

Պ***րի կը հասնեն այն բոլոր զոհերի թիը,": **հատակւել են կաթոլիկ եկեղեցու հաւա::**: շնորհիւ, ինչպէս և մահմէդական: * ո» ս թեան պատճառով : Բացի այդ, ո՞րքանր , *ողովրդներ ու անհատներ զրկւել են քա::“ն,
քաղաքացիական ազատութիւններից

:::: համար, որ ընդունւած պետական, պաշ*: կրօնը չեն դաւանել : -

Ա է:*նական ազատութիւնը հռչակ: եցաւ ֆրան:: ժ եղափոխութեան ժամանակ, որպէս մար
մէկը: ::::::: անձեռնմխելի իրաւունքներից
791-ի սահմանադրութիւնը յայտարարեց,



-զդեոմզիԺոզրեղոմոիսlզորմոեք]ովոդոզք/

-ոսմվոողյոսոՍննդոոյրոժլոյ:fոմիվմզդթղրաժեկո

-ղմիսlզմվոմ,դմմզոթէոսմեկոԺմոՀվրվԺդ-ա

:ովկոովմօեղոմոդգոսIզպազչ7յդմզոմվկ

-մզովրեորոկ-եոյոոկպովg06Iոոնզոկմոմվկ

ող,
րոսմովոոոմգ:•յքոոմեոջմաեդննմոմպիվ

եվկոդոյոոքմտկմգ
ող,

յրոսմզոեոոչոՂ-ՍոզնովՈ

:յր-ոադոյդրվք]-ոայովնոՀոաոոքՔգյոոր-ւսՌոկմգգմd
-ղոսմեկոդոյրզոքոմպոզք/:ատգեոդոսեզնզկղ

:եվովքմվվովI,Ժտյեշո
-ովոկ4ղյ:զմցեց4դովք]ոսդորոնմովհղոԺոմուլ:դրսե

-ցեցկզՈզկոնղոքօոֆեոոք/ովո"40ոֆերոմամոթֆ

նամոկդծնրվմզոԺվջմոկդոկողօմկմվյտոեո
յյո-րատորոցմաիսոՂ:հղոմղ,ֆք]Tոք]Tոչտոոեոդ

դոկտք/-ովոնվԺա-րայդ1ցմվյԺտնեՀմորվք]ոստ

-զե,ոյոցովIտոեոֆԺտչե:ոֆեոմոոոոոոցմմզո,
-դրվք/Հադոոոենաեգդրսորվք/ոսմավ,:մրոզք]-ուկոն

-դոքօջոք/ոք//ոցվմցդիոգեոտորո,դ՞ովրվրֆիա,

-որեոոոմմզդեսվրդոզքԻրաքաեմվդեվդովքԻստզե,
վովIտոՀոոովիավIյժտկեովեզեցկղ:iրվմզդ

-մվեէովդոկողօմկոս)զՀովրովյրվորահժորսոոմ
-վվրՀավԺղոսմեկոlfոոմոջոյոոչՙմորվք]-ոստ

՞պԵ:«մաեվջնովդոկոտոֆդոոֆեոմա7յորստոկդ,
մոօմկմԺորա-րոմվդոկոմեոդոյոցոոո՞սեոմաՂ

:մԺղոսմեկոնՌոոդվեզդրսեղմմմ

-զդովք]-ոսմեոդորոոմաlամդտգչՀաոՈ:«մոյրոէ

վմցդժվքմոկդոկոզոմկմվՀտոնոԺաոզրլլ»մա
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վիճելի ճշմարտութիւն, այն, որ մի երկրում ձեոք

բերւած սահմանադրութիւնը այնքան կեանք կա
րող է ունենալ և յարատևել , որքան նոյն երկրի

ժողովուրդը գիտակցութիւն ունի նրա մասին, և

օգտւում է նրա տւած բարիքներից այլապէս, ա
ռանց այդ անհրաժեշտ կանխապայմանի, սահմա

նադրութիւնը ուշ կամ կանուխ դատապարտւած է
մեոնելու և կամ թղթի վրայ միայն ապրելու, ա
ռանց կեանքի մէջ գործնական արդիւնքներ նմ: AAԱ-

լու : Որպէսզի սահմանադրութիւնը ապրի և զար
գանայ, հարկաւոր է որ նա հասարակական լայն
խաւերի սեփականութիւնը դառնայ, որ ժողովուրդը

քաղաքական ազատութիւններին տայ կենսական

նշանակութիւն, իբրև անմիջական անհրաժեշտու
թիւն, հացի եւ 1ոյսի չափ : Երբ քաղաքական-քա

ղաքացիական ազաւոութեան գաղափարը խոր ար
մատներ կը ձգէ ժողովրդական հոծ զանգւածների
մէջ, երբ ռամկավարական ազատ բարքերը աւանդա
կան կերպով ներմուծւեն, թափանցեն երկրի ամե
նահեռաւոր անկիւններն անգամ, այն ժամանակ

արդէն վստահօրէն կարելի է ասել, որ սահմանա

դրական դրութիւնը կապրի ու կը զարգանայ ճըշ
մարիտ ու կատարեալ ժողովրդապետութեան հի
մունքներով, երաշիւաւորելով իսկական ազատու
թեան, հաւասարութեան ու եղբայրութեան դա
րախգլխի պանծալի յաղթանակը :

%
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