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 Պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ի րա կան ցու մը են թադ րում է ի րա վա կան 
ա պա հո վում: Պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով ի րա վա կան մի
ջոց նե րը կապ ված են ո լոր տի հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րենք նե րի, 
գոր ծա դիր մար մին նե րի նոր մա տիվ ակ տե րի, ի նչ պես նաև բուն ռազ մա կան 
կա ռա վար ման մար մին նե րի նոր մա տիվ ակ տե րի մշակ ման և ըն դուն ման հետ1: 
Ը նդ ո րում` ար դի շր ջա նում, բա ցի զուտ ի րա վա կան կար գա վոր ման, այ սինքն՝ 
ի րա վաս տեղ ծա գոր ծու թյան ի րա կա նա ցու մից պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի 
կեն սա գործ ման ի րա վա կան ձևին վե րագ րում են նաև ի րա վա պաշտ պան տե սա
կը (են թա գոր ծա ռույ թը)՝ որ պես զին ծա ռայող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու

1 Այս պես` ռազ մա կան ան վտան գու թյան տե սու թյու նը հա մա կարգ ված ձևով ներ կա յաց նե լով ո լոր տի 
ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը՝ ա ռանձ նաց նում է դրա ի րա վա կան կար գա վոր ման այն պի սի կող
մեր, ի նչ պես ռազ մա կան ան վտան գու թյան ի րա վա կան կար գա վո րու մը, դրա մե թոդ նե րը, ռազ մա կան 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման ի րա վա կան գոր ծու նե ու թյու նը են թա գոր ծա ռույ թի կա ռուց ված քում, 
ռազ մա կան ան վտան գու թյան ա պա հով ման սո ցի ալի րա վա կան հար ցե րը և այլն (տե՛ս Фомин С.А., 
Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 8384, 9596, 114116 և այլն, 
ի նչ պես նաև Военное право, под ред д.ю.н., професора В.Г. Стрекозова, д.ю.н. А.В. Кудашкина. 
Серия “Право в воруженных сылах – консультант” – М., “За права военнослужащих”, 2004, էջ 27):
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թյանն ու ղղ ված ի րա վա կան գոր ծու նե ու թյուն2: 
Ի րա վա կան ա պա հով ման հիմն ա կան մի ջոցն օ րի նաս տեղ ծա գոր ծու թյունն է, 

ո րով հետև ար դի ի րա վա կան պե տու թյան մեջ պե տա կան կա ռույց նե րի գոր ծու նե
ու թյան մե ծա գույն, գե րակշ ռող մա սը են թարկ ված է օ րենսդ րա կան կար գա վոր
ման3: Ան կա խու թյան շր ջա նում օ րենս դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րը՝ սկզ բում 
Գե րա գույն խոր հուր դը, այ նու հետև Ազ գային ժո ղով ի րա կա նաց րել են բա վա
կան մեծ ծա վա լով օ րենս դիր գոր ծու նե ու թյուն՝ ըն դու նե լով օ րենք ներ, ո րոնք կար
գա վո րում են պե տու թյան պաշտ պա նա կան գոր ծու նե ու թյու նը: 

Ան շուշտ, օ րենսդ րա կան գոր ծու նե ու թյու նը պաշտ պա նա կան ո լոր տում ու նի 
կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն, բայց ի րա վա կան ա պա հո վումն ի րա կա նաց վում է 
նաև են թաօ րենսդ րա կան ի րա վաս տեղ ծա գոր ծու թյան մի ջո ցով: Սա կայն պաշտ
պա նա կան գոր ծա ռույ թի ի րա վա կան ա պա հով ման են թա գոր ծա ռույ թի շր ջա նա
կում հիմն ախնդ րային է ոչ թե են թաօ րենսդ րա կան ի րա վաս տեղ ծա գոր ծու թյու
նը, այլև օ րի նաս տեղ ծա գոր ծու թյու նը: Պատ ճառն այն է, որ ի տար բե րու թյուն 
ի րա վաս տեղ ծա գոր ծու թյան այլ տե սակ նե րի, օ րի նաս տեղ ծա գոր ծու թյու նը բարդ, 
ձևա կա նաց ված ըն թա ցա կարգ է՝ բաղ կա ցած օ րեն քի ստեղծ ման փու լե րից, ո րն 
սկս վում է օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյամբ և ա վարտ վում օ րեն քի պաշ տո նա
կան հրա պա րակ մամբ: Օ րենսդ րա կան գոր ծըն թացն ի րա վաս տեղ ծա գոր ծու թյան 
տե սակ նե րից մեկն է, ո րը նե րա ռում է 4 հիմն ա կան փուլ՝ 1) օ րենսդ րա կան նա խա
ձեռ նու թյուն, 2) օ րի նագ ծի քն նար կում, 3) օ րեն քի ըն դու նում, 4) օ րեն քի հրա պա
րա կում4: Օ րի նաս տեղ ծա գոր ծու թյունն ի րա վաս տեղ ծա գոր ծու թյան տե սակ նե րից 
մեկն է, ո րն ա ռա վել կար գա վոր ված վա րույթ է՝ ի տար բե րու թյուն այլ նոր մաստեղծ 
գոր ծըն թաց նե րից: Ը նդ ո րում` փու լե րի շր ջան ցումն ան հնար է, ո րով հետև ա մեն 
մի նա խորդ փուլ նա խա պատ րաս տում է հա ջոր դին, նա խադ րյալ է հա ջոր դի հա
մար: 

Օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցը՝ որ պես ի րա վա բա նա կան վա րույթ, ու նի եր կու 
նշա նա կու թյուն՝ գոր ծու նե ու թյան կարգ, այ սինքն՝ օ րեն քի ստեղծ ման կարգ և բուն 
գոր ծու նե ու թյու նը5: Սո վո րա կան պայ ման նե րում օ րենս դիր մար մի նը, կի րա ռե լով 
օ րենսդր ման ձևա կա նաց ված ըն թա ցա կար գե րը, կա րո ղա նում է հիմն ա կա նում 
ա պա հո վել ե րկ րի պաշտ պա նու թյան օ րենսդ րա կան սպա սար կու մը: Սա կայն պա
տե րազ մի ժա մա նակ ձևա կա նաց ված և ժա մա նա կա տար ըն թա ցա կար գե րը, որ 

2 Տե՛ս Военное право, под ред д.ю.н., професора В.Г. Стрекозова, д.ю.н. А.В. Кудашкина. Серия “Пра
во в воруженных сылах – консультант” – М., “За права военнослужащих”, 2004, էջ 27; Фомин С.А., 
Обеспечение национальной безопасности, М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 116:
3 Ռազ մա կան ի րա վուն քի աղ բյուր ներ են հա մար վում Սահ մա նադ րու թյու նը, օ րենք նե րը, ռազ մա կան 
կա նո նադ րու թյուն նե րը (օ րենք կամ են թաօ րենսդ րա կան ակ տեր), կա ռա վա րու թյան ո րո շումն ե րը և 
ռազ մա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը: Ռազ մա կան կա ռա վար ման 
ակ տե րի հատ կա նիշ ներն ե ն՝ են թաօ րենսդ րա կա նու թյու նը, ավ տո րի տա րու թյու նը, իմ պե րա տի վու թյու
նը, ի սկ դրանց հիմն ա կան տե սակ ներն ե ն՝ հրա ման նե րը, կա նո նադ րու թյուն նե րը, հրա հանգ նե րը, 
ու ղե ցույց նե րը, գլ խա վոր ցու ցումն ե րը (տե՛ս Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В., Военное право, М., ООО 
издво «Юрлитинформ», 2002, էջ 1620):
4 Տե՛ս Теория государства и права: курс лекции /под. ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2е изд., 
перераб. и  доп., М., 2005, էջ 415:
5 Տե՛ս Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В. 4 т. / отв. ред. проф. Б.А. 
Страшун, М., БЕК, 2000, Т. 12, էջ 531:
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խա ղաղ ժա մա նակ ո րա կյալ և ար դյու նա վետ օ րենսդր ման ե րաշ խիք է ին, կա րող 
են վե րած վել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նա վոր ման ու վար ման, պաշտ
պա նու թյան խն դիր նե րի լուծ ման խո չըն դո տի, ար գել քի, թու լաց նել ա րա գու թյան, 
հան կար ծա կի ու թյան ու ար դյու նա վե տու թյան պա հանջ նե րը: Օ րենսդ րա կան 
գոր ծըն թա ցի բարդ ըն թա ցա կար գի ար դյու նա վե տու թյու նը ոչ մի այն պա տե րազ
մա կան ժա մա նա կի, այլ նաև սո վո րա կան ժա մա նա կաշր ջա նում խն դիր ներ հա
րու ցող գոր ծոն է: Ը նդ ո րում` այդ խն դիր նե րը նոր չեն, այլ պառ լա մեն տա րիզ
մի պատ մու թյան սկզբ նա վոր մա նը զու գակ ցող եր ևույթ: Հետ ևա բար` բազ մա թիվ 
ե րկր ներ, այդ թվում՝ ա ռա ջա դեմ կոչ ված ի րա վա կան պե տու թյուն նե րը, մշա կել են 
խորհր դա րա նա կան օ րենսդր ման ըն թա ցա կար գե րի ա րա գաց ված տար բե րակ
ներ: Նման ըն թա ցա կար գեր գոր ծել են նաև Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու
թյան օ րի նաս տեղ ծա գոր ծու թյան կա ռու ցա կար գում՝ տար բեր ձևե րով՝ օ րենք նե րի 
ըն դու նում խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղով ե րի մի ջո ցով, կա ռա վա րու թյա նը 
պատ վի րակ ված օ րենսդր ման ի րա վա զո րու թյու նը և այլն6: 

Այս պի սով՝ ռազ մա կան կա ռա վար ման սկզ բունք նե րը հատ կա պես պա տե րազ
մի ժա մա նակ պա հան ջում են ստ րա տե գի ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հան կար ծա
կի ու թյուն, ա րա գու թյուն, վճ ռա կա նու թյուն և ա նընդ հա տու թյուն. զին ված ու ժե
րի տար բեր տե սակ նե րի հա մա ձայ նեց ված կի րա ռում, զին ված ու ժե րի ան շեղ և 
ա նընդ հատ ղե կա վա րում, զին ված ու ժե րի ստ րա տե գի ա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի բազ մա կող մա նի նա խա պատ րաս տում, ստ րա տե գի ա կան նա խա ձեռ նու թյան 
նվա ճում և պահ պա նում, զոր քե րի, ու ժե րի ու հար ված նե րի մանևր7: Դրան հա
կա ռակ խորհր դա րա նա կան օ րի նաս տեղ ծա գոր ծու թյունն իր բնույ թով դան դա
ղա շարժ է, հատ կա պես, ե թե խորհր դա րա նում չկա քա ղա քա կան ան վե րա պահ 
մե ծա մաս նու թյուն: Մյուս կող մից պա տե րազ մի ժա մա նակ հնա րա վոր են ի րա վի
ճակ ներ, ե րբ խորհր դա րա նի նս տաշր ջան նե րի ու նիս տե րի գու մար ման պար բե
րա կա նու թյու նը խախտ վի, կամ ը նդ հան րա պես դրանք գու մա րե լը դառ նա ան
հնա րին: Այս դեպ քում ա ռա ջա նում է հա կա սու թյուն ռազ մա կան նպա տա կա հար
մա րու թյան և օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քի միջև, ո րի լուծ ման խն դիր նե րից մեկն 
էլ օ րենք նե րի զանգ վա ծային ան տե սումն ու խախ տումն է: Սա կայն այս ու ղին չի 
կա րե լի հա մա րել պատ շաճ, ի րա վա բա նո րեն ու քա ղա քա կա նա պես ճիշտ, ո րով
հետև այդ գոր ծըն թա ցում կամ նման գոր ծե լաո ճի դեպ քում հնա րա վոր են նաև չա
րա շա հումն եր, ի րա վա կան հիմն ա րար սկզ բունք նե րի ու նոր մե րի խախ տումն եր: 
Այս ա մե նը կան խե լու և օ րենսդր ման կա ռու ցա կար գը պա տե րազ մա կան կա նոն
նե րին ու պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար շատ ե րկր ներ, նաև 
ի րենց պատ մա կան փոր ձից ել նե լով՝ նա խա տե սել են սահ մա նադ րա կան ի նս տի
տուտ ներ, ո րոնք գոր ծո ղու թյան մեջ են դր վում մի այն պա տե րազ մի կամ ռազ մա
կան դրու թյան ժա մա նակ և կոչ ված են ա րա գաց նե լու ու ա նընդ հատ դարձ նե լու 

6 Տե՛ս Ա. Գ. Վա ղար շյան, Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան օ րենս դիր իշ խա նու թյան հա մա
կար գը (19181920 թթ.), Եր., Ե ՊՀ հրատ., 2012, էջ 3033, 4469, 143166, նույ նի Հա յաս տա նի ա ռա
ջին հան րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հա մա կար գը (19181920 թթ.), Եր., Ե ՊՀ հրատ., 
2012, էջ 113129, 267272, նույ նի Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան դա տա կան հա մա կար գը 
(19181920 թթ.), Եր., Եր. համ. հրատ., 2006, 208 էջ:
7 Տե՛ս Военная стратегия, էջ 24:
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ե րկ րի պաշտ պա նու թյան օ րենսդ րա կան կա ռու ցա կար գը: Ի նչ պես վե րը նշե ցինք, 
այս պի սի լու ծումն եր ե ղել են նաև Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան օ րի
նաս տեղ ծա գոր ծու թյան կա ռու ցա կար գում: Սա կայն պա տե րազ մի կամ ռազ մա
կան դրու թյան ժա մա նակ օ րենսդր ման ա րա գաց ված կա ռու ցա կար գեր մշակ վել 
և ամ րագր վել են նաև ար դի պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րով: Որ պես 
օ րի նակ կա րող ե նք մատ նան շել եվ րո պա կան մի քա նի հենց խորհր դա րա նա
կան հան րա պե տու թյուն նե րի՝ Ի տա լի այի, Գեր մա նի այի և Հուն գա րի այի Սահ մա
նադրու թյուն նե րը8:  

Պա տե րազ մա կան շր ջա նում պե տա կան կա ռա վար ման այս խն դի րը հե ղի
նակ նե րից ո մանք բարձ րաց րել են դեռ այն ժա մա նակ, ե րբ ՀՀ կա ռա վար ման 
ձևը կի սա նա խա գա հա կան է ր9: 1995 թ. խմ բագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու թյան 
78 հոդ վա ծը նա խա տե սում էր, որ կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան ծրագ րի 
օ րենսդ րա կան ա պա հով ման նպա տա կով Ազ գային ժո ղո վը կա րող էր լի ա զո
րել կա ռա վա րու թյանն ըն դու նել օ րեն քի ու ժ ու նե ցող ո րո շումն եր, ո րոնք գոր ծում 
են Ազ գային ժո ղո վի կող մից սահ ման ված ժամ կե տում և չեն կա րող հա կա սել 
օ րենք նե րին: Այդ ո րո շումն ե րը ստո րագ րում  է հան րա պե տու թյան նա խա գա հը10: 
Սա կայն այդ հոդ վա ծը չէր կա րող ծա ռայել ար տա կարգ կամ պա տե րազ մա կան 
ի րա վի ճա կում օ րենսդր ման օ պե րա տի վու թյան, ա րա գու թյան ա պա հով ման մի
ջոց, քա նի որ նշված գոր ծու նե ու թյան ծրա գի րը մշակ վում էր նոր կա ռա վա րու
թյան կազ մա վոր ման ըն թաց քում: Հետ ևա բար` այդ ի նս տի տու տը պա տե րազ մա
կան վի ճա կում կա րող էր կի րառ վել, ե թե ձևա վոր վեր նոր կա ռա վա րու թյուն, ո րը 
կստա նար ի րա վունք և կի րա ռեր «օ րեն քի ու ժ ու նե ցող ո րո շումն ե րի» ի նս տի տու
տը պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում: 

8 Այդ ե րկր ներ սահ մա նադ րու թյուն նե րը տե՛ս Коституции зарубежных стран. Сборник. Сост. В.Н. 
Дубровин. М.: издательство «Юрлитинформ», 2008, էջ 81, 122125, 146, 162, 382391. 
9 Տե՛ս Վա ղար շյան Ա., « Հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան խն դի րը և պե տա կան ա պա րա տի կազ մա կերպ
ման ու գոր ծու նե ու թյան սկզ բունք նե րի հա մա կար գի վե րաի մաս տա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը», 
ԼՂՀ դա տա կան իշ խա նու թյուն, «ԼՂՀ դա տա վոր ներ ՀԿ», Ստե փա նա կերտ, 2012, թիվ 1/5/,էջ 1319, 
նույ նի «Обороноспособность как принцип организации и деятельности государственного аппарата». 
Евразийский юридический журнал, № 12 (55), М., 2012, ст. 147149, նույ նի « Պե տու թյան կա ռա վար
ման ձևը և նրա պաշտ պա նու թյան ու ան վտան գու թյան պրոբ լե մը», Հայ կա կան բա նակ, Եր., 2016, 
թիվ 2(88) էջ 4553, նույ նի Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հա
մա կար գը (19181920 թթ.): Եր., Ե ՊՀ հրատ., 2012, էջ 231242, Ա.Գ. Վա ղար շյան, Լ.Վ. Բար սե ղյան, 
Պաշտ պա նու նա կու թյու նը` որ պես սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք. նոր մա տիվ բո վան դա կու թյու նը 
և հա րա բե րակ ցու թյու նը պե տա կան կա ռու ցա կար գի այլ սկզ բունք նե րի հետ: « Հայ կա կան բա նակ» 
ռազ մա գի տա կան հան դես, թիվ 12 (9596). 2018, էջ 232246: Թվարկ ված աշ խա տանք նե րում հիմ
նա վոր վում է պե տա կան կա ռա վար ման նոր սկզ բուն քի, այն է՝ պաշտ պա նու նա կու թյան ճա նաչ ման ու 
կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Այդ սկզ բուն քը պա հան ջում է այն պես կա ռու ցել պե տա կան ա պա
րա տը, որ այն ու նակ լի նի ար տա կարգ և պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում ի րա կա նաց նել իր ա ռջև 
դր ված խն դիր նե րը, ար ժա նի հա կա հար ված տալ հա կա ռա կոր դին: Այդ ու նա կու թյու նը մե քե նա յա կան 
հատ կու թյուն չէ, այլ պետք է դրս ևոր վի հա տուկ պե տաի րա վա կան ի նս տի տուտ նե րի հիմն ադր մամբ 
և կա յաց մամբ, ո րոնք էլ ար դյուն քում պետք է ու նակ դարձ նեն պե տու թյա նը ռազ մա կան վի ճա կում 
ա րագ, օ պե րա տիվ և ար դյու նա վետ կա տա րե լու կա ռա վար չա կան բո լոր խն դիր նե րը: Այդ պի սի հատ
կու թյան ներդ րու մը պե տա կան ա պա րա տին կօժ տի կա յու նու թյամբ, այ սինքն` ըն դու նա կու թյամբ 
պահ պա նել իր հիմն ա կան բնու թագ րե րը և կա տա րել իր ա ռջև դր ված խն դիր նե րը, չնա յած տար բեր 
տե սա կի քայ քայիչ ներ գոր ծու թյուն նե րի: 
10 Այդ դրույ թը 2005 թ. Սահ մա նադ րու թյան տեքս տից հան վեց, իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման 
սկզբուն քին հա կա սե լու պատր վա կով: 
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Սահ մա նադ րա գետ նե րի մի մա սի հա մար պա տե րազ մի շր ջա նում օ րենսդրումն 
ա րա գաց նե լու ա ռա ջար կը կա րող է ա նըն դու նե լի լի նել: Սա կայն բարձ րաց ված 
խնդ րի լու ծու մը և օ րենսդր ման ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գի սահ մա նու մը Սահ
մա նադ րու թյան մեջ հրա տապ խն դիր է: Որ պես զի ցույց տանք դրա ան հրա ժեշ
տու թյու նը, բե րենք կոնկ րետ ի րա վի ճակ և փոր ձենք գտ նել դրա լու ծու մը: « Ռազ
մա կան դրու թյան ի րա վա կան ռե ժի մի մա սին» 2006 թ. դեկ տեմ բե րի 5ի ՀՀ օ րեն
քի 8րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի զ կե տին հա մա պա տաս խան՝ ռազ մա կան դրու թյուն 
հայ տա րար վե լու դեպ քում կա րող են ի րա կա նաց վել « ռազ մա կան դրու թյան ի րա
վա կան ռե ժի մին հա մա պա տաս խա նող ֆի նան սա կան, վար կային, հար կային, 
մաք սային, սահ մա նային և բան կային պե տա կան հա տուկ քա ղա քա կա նու թյուն, 
ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռան ձին տե սակ նե րի, նե րա ռյալ՝ ծա
ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման, ապ րանք նե րի և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի շր ջա նա
ռու թյան սահ մա նա փա կում ներ»11: Հնա րա վոր է ա րդյո՞ք այս քա ղա քա կա նու թյան 
մշա կումն ու ի րա կա նա ցումն ա ռանց օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ու լրա
ցում նե րի փա թե թի: Ա կն հայտ է, որ թվարկ ված ո լորտ նե րի հա րա բե րու թյուն նե
րի մե ծա գույն մա սը կար գա վոր վում է օ րենք նե րով, հետ ևա բար՝ քա ղա քա կա նու
թյան ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րից հիմ նա կա նը վե րած վում է  օ րենսդ րու մը: Նույն 
օ րեն քի 11րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 5րդ կե տի հա մա ձայն՝ ռազ մա կան դրու թյուն 
հայ տա րար վե լուց հե տո՝ ոչ ո ւշ, քան 10օ րյա ժամ կե տում ՀՀ կա ռա վա րու թյունն 
Ազ գային ժո ղով է ներ կա յաց նում ըն թա ցիկ տար վա՝ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ում փո
փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին օ րեն քի նա խա գիծ, ո րին կց
վում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան ծրագ րե րում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու տե ղե
կան քը»: Այս ի րա վա զո րու թյան կեն սա գոր ծումն ան պայ մա նո րեն պա հան ջում է 
խորհրդա րա նա կան քն նար կում և փո փո խու թյուն նե րի ու լրա ցում նե րի կա տար
ման վե րա բե րյալ օ րի նագ ծի ըն դու նում: Օ րենս դիր մարմ նին բնու թագ րա կան 
հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ քն նար կու մը կա րող է ձգձգ վել, ի սկ պա տե րազ մի ո րո
շա կի ի րա վի ճակ նե րում հնա րա վոր վար կած նե րից է նաև խորհր դա րա նի աշ խա
տան քի ձա խո ղու մը: Ի ՞նչ պետք է ա նի կա ռա վա րու թյու նը, շա րու նա կի պե տա կան 
ֆի նան սա վո րու մը հին բյու ջե ի հա մա մաս նու թյուն նե րո՞վ, թե՞ շեղ վե լով դրա նից՝ իր 
հայե ցո ղու թյամբ փո փո խի ֆի նան սա կան տար վա հա մա մաս նու թյուն նե րը: Բեր
ված եր կու օ րի նակ ներն ար դեն ի սկ հա մո զե ցու ցիչ փաս տարկ են, որ պար զեց
ված օ րենսդր ման ըն թա ցա կար գը պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում ան հրա ժեշտ 
ի նս տի տուտ է: 

Մար տու նա կու թյու նը բա նա կի բնու թագ րա կան հատ կա նիշն է: Ե րկ րի պաշտ
պա նու թյան կազ մա կերպ ման նպա տակ նե րից մեկն էլ դրա ա պա հո վումն է և՛ 
ռազ մաստ րա տե գի ա կան, և՛ օ պե րա տիվ տակ տի կա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով12: Այս
պի սով` մար տու նա կու թյու նը Զին ված ու ժե րի կա ցու թյունն է, ո րը բնու թագ րում է 
նրա ըն դու նա կու թյու նը և պատ րաստ վա ծու թյունն՝ իր վրա դր ված մար տա կան 

11 Տե՛ս «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, 
ընդունված է 2006 թ. դեկ. 5ին, համարը ՀՕ258Ն: Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2007.01.17/4(528), հոդ. 
27: 
12 Տե՛ս Савенков А.Н., Конституционная законность и военная безопасность России. М., 2002, էջ 41
42: 
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խն դիր նե րի լուծ մա նը: Բայց դրա նից՝ խն դիր նե րի լու ծու մը կա րող է զգալ ա րա
գաց ված օ րենսդ րա կան ա պա հով ման պա հանջ, ո րի չբա վա րա րու մը կա րող է 
վա սել մար տու նա կու թյա նը: Հետ ևա բար` պե տա կան ա պա րա տը պետք է այն
պես կա ռուց վի, որ ը նդ հա նուր պե տա կան կա ռա վար ման կա ռու ցա կար գը, այդ 
թվում նաև օ րենսդ րու մը չխո չըն դո տի պաշտ պա նու թյան խն դիր նե րի կեն սա
գործ մա նը: 

Հետ ևա բար` ի րա վա կան ու սահ մա նադ րա կան քա ղա քա կա նու թյան հրա տապ 
խն դիր է այդ հար ցի խոր քային ի մաս տա վո րու մը և հա մաշ խար հային ա ռա ջա դեմ 
փոր ձին հետ ևե լով ը նտ րել և ամ րագ րել պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կի հա մար 
նա խա տես ված օ րենսդր ման պար զեց ված և ա րագ ըն թա ցա կարգ, ին չը՝ որ պես 
պա հես տային ի նս տի տուտ, ե րաշ խիք է հնա րա վոր պա տե րազ մա կան ի րադ րու
թյան մեջ ի րա վի ճա կին ա դեկ վատ գոր ծող դարձ նել նաև օ րենսդր ման կա ռու ցա
կար գը, ու նե նալ ա րագ ար ձա գան քող, ի րա վի ճա կից բխող օ րենսդ րա կան լու ծում
ներ: Որ պես այդ պի սի հնա րա վոր կա ռու ցա կարգ կա րե լի է նմա նա կել, փո խա ռել 
վե րը քն նարկ ված ե րկր նե րում պա տե րազ մա կան դրու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում 
գոր ծող ա րա գաց ված կա ռու ցա կար գե րից մե կը, ո րը կա պա հո վի ռազ մաստ րա
տե գի ա կան, օ պե րա տիվ և տակ տի կա կան կա ռա վար ման սկզ բունք նե րին հա
մա պա տաս խա նող ե րկ րի պաշտ պա նու թյան օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը, չի 
ա ռա ջաց նի հա կա ժո ղովր դա վա րա կան ռե ժի մի կամ տա րա տե սակ չա րա շա հում
նե րի սպառ նա լիք ներ ու վտանգ ներ: 

Annotation. Analyzing and comparing the peculiarities of militarystrategic management and 
legislation in the article, the author finds that the accelerated legislation structure is a pressing issue 
for legal and constitutional policy in war situations. Discussing the issue in the context of world 
experience, it is recommended to select and fix a simplified and expeditious procedure for legislation 
on war situations, which, as an institute, is a guarantee for the possibility of making the legislative 
structure of the war in the state adequate to the situation, to have rapidly responding, legislative 
solutions necessary for the situation. This institute will provide legislative regulation of the defense of 
the country in line with the principles of militarystrategic, operative and tactical management, will 
not pose any threats and dangers of antidemocratic regime or various abuses and violations.

Аннотация. Проанализировав и сопоставив особенности законодательствования и 
военностратегического управления, автор пришел к выводу, что внедрение механизма 
ускоренного законодательствования в военное время является актуальной проблемой правовой 
и конституционной политики. Рассматривая вопрос в рамках всемирного опыта, автор 
предлагает выбрать и закрепить упрощенную и быструю процедуру законодательствования в 
военное время, что, будучи правовым институтом, станет гарантом существования адекватно 
действующего механизма законодательствования во время возможной военной обстановки, 
иметь быстро реагирующую, необходимые для ситуации законодательные решения. Этот 
институт обеспечит соответствующее военностратегическим, оперативным и тактическим 
принципам управления законодательное регулирование безопасности страны, не вызовет угрозу 
и антидемократическому режиму или опасность различных злоупотреблений и нарушений.

            
 Բա նա լի բա ռեր – օ րի նաս տեղ ծա գոր ծու թյուն, բարդ ըն թա ցա կարգ, պա տե րազ մի օ րենք-

ներ, ռազ մաստ րա տե գի ա կան կա ռա վա րում, ա նընդ հա տու թյուն, ա րա գու թյուն, հան կար ծա-
կիու թյուն, պարզ ըն թա ցա կարգ, սահ մա նադ րու թյուն:             
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