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Ավանդաբար սահմանադրական
կարգավորման առարկայի մեջ նե-

րառված հասարակական հարաբերու-
թյուններից են զինված ուժերի բարձ-
րագույն կառավարման համակարգի
սկզբունքային,հիմնականհարցերը,դրա
հետ կապված զինված ուժերի գլխավոր
հրամանատարի ինստիտուտը: 2015 թ.
խմբագրությամբ, ՀՀ Սահմանադրու-
թյամբ՝կապվածկառավարմանձևիփո-
փոխության հետ, այս հարաբերություն-
ների կարգավորման և՛ հայեցակարգը,
և՛ ինստիտուտի կոնկրետ բովանդակու-
թյունն արմատապես ենթարկվեց վերա-
կառուցման: Այս ինստիտուտի սահմա-
նադրական իրավական հայեցակարգը,
իրավական լուծումների արդյունավե-
տությունը հասկանալու համար փոր-
ձենքառաջին՝պարզելպաշտպանական
հարաբերությունների կառավարման
մակարդակները և դրանց իրավական
ձևերը, երկրորդ՝ վեր հանել այլ երկրնե-
րում այդ հարաբերությունների սահմա-
նադրական կարգավորման պրակտի-
կան, վերընշվածինստիտուտինբնորոշ
սկզբունքները:Հիմնականխնդիրնայնէ,
որպաշտպանականհարաբերություննե-
րիկառավարումը,իտարբերությունպե-
տական կառավարման այլ ոլորտների,
բազմամակարդակ է, և միաժամանակ,
կառավարման ամեն մի մակարդակին
բնորոշենիրենհատուկօբյեկտիցբխող
յուրահատուկ սկզբունքներ: Պաշտպա-
նության կառավարման համակարգը
ենթադրում է պետական բարձրագույն
կառավարում (հիմնականում օրենսդիր,
գործադիր մարմիններ), տարածքային
կառավարում, պետության ռազմական

կազմակերպության կառավարում, գոր-
ծառութային ապահովման համակարգ:
Մեզհետաքրքրողինստիտուտը՝զինված
ուժերիբարձրագույնկառավարմանհա-
մակարգը և գլխավոր հրամանատարի
ինստիտուտը հենց սահմանադրական
կարգավորմանմակարդակիհարաբերու-
թյուններ են, որովհետև վերաբերում են
օրենսդիրին և բարձրագույն գործադիր
մարմիններին (կամ մարմնին): Սակայն
այս ոլորտին բնորոշ է առանձնահատ-
կություն. պաշտպանական հարաբերու-
թյուններիկառավարմանհիմքումվարից
վերընկածենհիմքայինօղակի՝զինված
կազմակերպության (բանակի, զինված
ուժերի) կառավարման սկզբունքները,
հետևաբար սահմանադրական կարգա-
վորումըպետքէհաշվինստիկառավար-
ման այդ օբյեկտիվ առանձնահատկու-
թյանհետ,այսինքն՝կառավարմանվերին
մակարդակի սկզբունքներըպետք է հա-
մապատասխանենկառավարմանգլխա-
վոր օբյեկտի կամ համակարգի միջուկը
կազմող բաղադրատարրի գործառութա-
վորմանսկզբունքներին:Այսառանձնա-
հատկությունը նկատիունենալով՝պետք
էելնելնաևայնհանգամանքից,որընդ-
հանարապեսպետությանևնրապաշտ-
պանության համակարգի գործառութա-
վորումըկարողէընթանալերկուիրարից
էականորենտարբերվողպայմաններում՝
խաղաղ և պատերազմական: Ավանդա-
բարայսխնդիրըպետականագիտության
ընդհանուր ոլորտներում առանձնահա-
տուկուշադրությանչիարժանանում:Որ-
պեսկանոն,բոլորհետազոտությունները,
ինչպես նաև իրավագիտական կրթու-
թյան ոլորտում դասավանդվող դասըն-

ՍասունԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

 Հայ-Ռու սա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նի 

աս պի րանտ

ՀՀԶԻՆՎԱԾՈՒԺԵՐԻԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
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թացներըկառուցվածենխաղաղժամա-
նակի սահմանադրաօրենսդրական նյու-
թիվրա1:Այսառումովհանրայինկառա-
վարման կամ կառավարման գիտությու-
նը, երևի թե պետք է առանձնահատուկ
ուշադրություն դարձներ այդ հարցերին,
սակայն այստեղ ևս ինչ-որ թեմատիկ
առանձնահատկություն չենք նկատում2:
Կառավարման տեսաբանները ևս, կա-
տարելովկառավարմանտեսակներիդա-
սակարգում,ուշադրությունչենդարձնում
այսխնդրին3:

Այսպիսով,կարծումենք,որընդհան-
րապես կառավարման և հատկապես
պետական կառավարման տեսակներն
առանձնացնելիս անհրաժեշտ է նկատի
ունենալ,որդրանցտեսակներիցեննաև
կառավարումը սովորական (ներառյալ
խաղաղ) պայմաններում, երբ սահմա-
նադրականիրավականնորմերըգործում
են առանց վերապահումների ու բացա-
ռությունների և, կառավարումն արտա-
կարգպայմաններում,երբգործողության
մեջենմտնումկառավարմանընդհանուր
կարգերից ու սկզբունքներից Սահմա-
նադրությամբևօրենքներովսահմանված
վերապահումները և բացառությունները,
ինստիտուտների գործողության կասե-
ցումը կամ սահմանափակումը: Արտա-
կարգ կառավարումը, հիմք ընդունելով
արդի շրջանի սահմանադրական կար-
գավորումները, բաժանվում է երկու տե-
սակի՝ կառավարումը պատերազմական
իրավիճակում և կառավարումը ներքին
հատուկդրությանպայմաններում:Գրա-
կանության մեջ կառավարման այս տե-
սակը երբեմնանվանում ենարտակարգ
կառավարում կամ արտակարգ դրու-
թյուն, արտակարգ դրության ռեժիմ, ին-
չը տրամաբանորեն ճիշտ չէ, որովհետև
պատերազմականդրությունըևսարտա-
կարգ է,այսինքն՝ ընդհանուրկարգիցու
սկզբունքներիցշեղվող:

Այսպիսով,ընդհանուրպետականկա-
ռավարումն իրականացվում է մի քանի
իրավական ռեժիմներով (տեսակներով)՝
ա) սովորական, ընթացիկ կառավարում

(ներառում է նաև պաշտպանական հա-
րաբերությունների կառավարումը խա-
ղաղժամանակ,բ)արտակարգկառավա-
րում,այսինքն՝ընդհանուրկառավարման
կարգերի սկզբունքներից շեղվող, կար-
գից դուրս իրականացվող կառավարում,
այնէլիրհերթինլինումէկառավարումը
պատերազմական իրավիճակում և կա-
ռավարումըհատուկդրությանիրավիճա-
կում:Այսդասակարգումիցհետևումէ,որ
պաշտպանական հարաբերությունների
կառավարման կարգի երկու տեսակ գո-
յությունունի՝խաղաղ,սովորականևպա-
տերազմականժամանակաշրջանների:

Հենց այս հանգամանքի հիմքով է
ռազմական ստրատեգիան ռազմական
կառավարման ոլորտի սկզբունքները
բաժանում խաղաղ և պատերազմական
ժամանակներիկառավարմանսկզբունք-
ների: Պաշտպանական գործառույթի
սահմանադրականկարգավորմանհայե-
ցակարգը և նորմատիվ մոդելը պետք է
հաշվի նստեն այս իրողության հետ և
կարգավորիչմոդելումնախատեսեներկ-
տարբերակ ռազմական կառավարում,
առաջին՝խաղաղժամանակներիհամար
ևերկրորդ՝պատերազմականիրավիճա-
կիհամար:Այստարբերակմանանհրա-
ժեշտության հիմքում ընկած են ռազ-
մական կառավարման առանձնահատ-
կությունները և սկզբունքները: Այսպես
ռազմական ստրատեգիայիտեսությունը
պատերազմական (կամ մարտական)
գործողությունների ընթացքում կիրառ-
վող սկզբունքներ է համարում հանկար-
ծակիությունը,վճռականությունը,անընդ-
հատությունը,գործողություններիհամա-
ձայնեցվածությունը,զինվածուժերիան-
շեղ ու անընդհատ ղեկավարումը, բազ-
մակողմանի նախապատրաստությունը,
ստրատեգիական նախաձեռնությունը,
զորքերի, ուժերի ու հարվածների մանև-
րը4:Կարող էարդյո՞քպետության սահ-
մանադրական կառուցակարգը՝ կառուց-
վածժողովրդավարականսկզբունքների,
հատկապեսհակակշիռներիուզսպիչնե-
րիհամակարգովիշխանություններիբա-
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ժանման,քաղաքականայլակարծության
վրա,անխոչընդոտ ուանարգելք, արագ
ու արդյունավետ իրացնել ռազմական
ստրատեգիայի վերը նշված սկզբունք-
ները:Պատասխաննակնհայտորենբա-
ցասականէ՝ոչ:Հենցայսպատճառովէլ
սահմանադրական կարգավորումը, որ-
պեսկանոն,նախատեսումէռազմական
բարձրագույնկառավարմանսովորական
հիմունքները (խաղաղ ժամանակի կար-
գը),միաժամանակ՝ամրագրելովպատե-
րազմականժամանակիռազմականկա-
ռավարման հիմունքները, որպես շեղում
սովորականկարգիցուհիմունքներից:

Այստեղ մենք կփորձենք նախ հաս-
կանալ ռազմաստրատեգիական պետա-
կան կառավարման սահմանադրական
կարգերըսովորականկամխաղաղպայ-
մաններում:Խաղաղժամանակ ևս ռազ-
մական կառավարումը պետք է հարմա-
րեցվածլինիռազմականստրատեգիայի
ու տակտիկայի սկզբունքներին: Որպես
կանոն այդ կառավարումը մոդելավոր-
վում է իշխանությունների բաժանման
սկզբունքի շրջանակներում՝ պաշտպա-
նական լիազորությունները բաշխելով
օրենսդիր ու գործադիր մարմինների
միջև: Ռազմական կառավարման տե-
սության պահանջների ու սկզբունքների
դրսևորման ինստիտուցիոնալ ձևը զին-
ված ուժերի գլխավոր հրամանատարի
պաշտոնն է, որը, լինելով միանձնյա և
բարձրագույնպաշտոնյա,իրկարգավի-
ճակով մարմնավորում է ստրատեգիայի
ուտակտիկայիսկզբունքներիհիմնական
մասի կենսագործման կառուցակարգը:
ԱյսմոտեցումըդրվածէՍահմանադրու-
թյամբսահմանվածընդհանուրևպաշտ-
պանական համակարգի կառավարման
հիմքում:

Մինչ այդ համակարգի վերլուծու-
թյաննանցնելը՝ կանգառնենքՀՀՍահ-
մանադրության օգտագործած որոշ եզ-
րույթների (ձևակերպումների) և դրանց
առնչվող հասկացությունների պարզա-
բանման վրա: Սահմանադրությունը մի
շարք հոդվածներում օգտագործում է

«պետական քաղաքականություն» հաս-
կացությունը:Այսինքն՝խոսքըգնումէպե-
տական ընդհանուր քաղաքականության
կամ դրա առանձին ոլորտների մասին:
«Պետական քաղաքականությունը պե-
տությանկողմիցմշակվողուկենսագործ-
վողկուրսնէ,գործունեությանհիմնական
ուղղությունները և բուն գործունեությու-
նը երկրի ներսում և արտաքին ոլորտ-
ներում»5: Քաղաքականությունն ունի
ինչպես ընդհանուր խնդիրներ և նպա-
տակներ,այնպեսէլպետությանգործու-
նեության համապատասխան առանձին
ուղղություններիևտեղամասերի:

Պետական քաղաքականությունը չի
կարող լինել կամայական: Այս հարցում
տեղինէՎ.Խալիպովիայնդիտողությու-
նը, որ պետական քաղաքականության
համակարգը և կոնկրետ բովանդակու-
թյունը գլխավորապես սահմանվում է
Սահմանադրությամբ՝ բարձրագույն պե-
տականմարմիններիկողմից:Այդքաղա-
քականությունը մշակվում է ելնելով պե-
տության բնույթից և բնութագրից, երկրի
գոյությաններքինուարտաքինօբյեկտիվ
պայմաններից, տվյալ հասարակության
մեջ սոցիալ-քաղաքականուժերի դիրքո-
րոշումներից ու հարաբերակցությունից6:
Պետական քաղաքականության մասեր
են պաշտպանականը և ռազմականը:
Ըստ Վ. Խալիպովի՝ պաշտպանական
քաղաքականությունը պետության գոր-
ծունություննէ՝ուղղվածերկրիարտաքին
հարձակումներիցհուսալիպաշտպանու-
թյանը:Այններառումէժողովրդինևզին-
ված ուժերին ագրեսիային հակահար-
վածտալունպատրաստելը,ինչպեսնաև
տնտեսությունը, առողջապահությունը,
տեղեկույթը, կրթությունը և դաստիարա-
կություննայդփորձությանընախապատ-
րաստելը: Իսկ ռազմական քաղաքակա-
նությունն անմիջականորեն ուղղված է
զինված կազմակերպության ստեղծմա-
նըև զարգացմանը, դրապատրաստմա-
նը, մարտունակության ապահովմանը:
Որպես կանոն ռազմական քաղաքա-
կանությունը կոնկրետացվում է ռազմա-
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կան դոկտրինում7: Ռազմական քաղա-
քականության իրականացումը երբեմն
անվանում են ռազմական շինարարու-
թյուն, բանակաշինություն8: Այսպիսով`
պաշտպանական քաղաքականությունն
ավելի լայնհասկացություն է,քանռազ-
մականը:Ռազմականըդրաայնմասնէ,
որըվերաբերում է զինվածուժերին,պե-
տությանզինվածկազմակերպությանը:

ՀՀ2015թ.խմբագրությամբ՝Սահմա-
նադրությունը պետական ապարատը,
կառուցելով խորհրդարանական կառա-
վարմանձևով,սահմանելէզինվածուժե-
րիբարձրագույնկառավարմանսովորա-
կանկամխաղաղպայմաններիհետևյալ
կարգը:

ՀՀ-ո ւմ պաշտ պա նու թյան քա ղա քա-
կա նու թյունն ի րա կա նաց նում է կա ռա-
վա րու թյու նը:Օրենքովամրագրվածբնո-
րոշման համաձայն՝ «պաշտպանական
քաղաքականությունը ՀՀ պաշտպանու-
թյանապահովմանգերակայությունների
սահմանումն ու իրականացումն է, այդ
թվում՝ պաշտպանության ռազմավարա-
կանպլանավորմանևպաշտպանության
ռազմավարականվերանայման,ռազմա-
վարականառաջնորդողփաստաթղթերի
ընդունմանմիջոցով»9:Պաշտպանական
քաղաքականության հիմնական ուղղու-
թյուններըսահմանումէԱնվտանգության
խորհուրդը (ՀՀՍահմանադրություն, 155
հոդված): Հետևաբար, պաշտպանական
ոլորտում կառավարությունը տվյալ քա-
ղաքականությանկենսագործողնէ:

Սահմանադրությունը կառավարու-
թյանն օժտել է ոլորտի քաղաքականու-
թյանմասկազմողմիշարքէականլիա-
զորություններով, մասնավորապես՝ ա)
-հայտարարումէռազմականդրություն,
ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք,
բ) ընդունում է որոշում զինված ուժերի
կիրառմանմասին,գ)Ազգայինժողովին
առաջարկություն է ներկայացնում պա-
տերազմհայտարարելումասին,իսկԱզ-
գայինժողովինիստգումարելուանհնա-
րինությանդեպքումլուծումէպատերազմ
հայտարարելու հարցը, դ) իրականաց-

նում է պաշտպանության ոլորտում այլ
լիազորություններ՝սահմանվածՍահմա-
նադրությամբ, «Պաշտպանության մա-
սին»ևայլօրենքներով:

Սահմանադրական կարգավորման
նմանտեսլականը բերում է եզրակացու-
թյան, որ պաշտպանական հարաբերու-
թյունների կառավարման հարցում ՀՀ-ն
որդեգրելէ,այսպեսասած,կառավարա-
կենտրոն մոտեցումը, որովհետև բոլոր
հիմնական լիազորությունները կենտրո-
նացված են կառավարությունում: Այս
պատճառով ՀՀ վարչապետը սովորա-
կանկամխաղաղժամանակպաշտպա-
նությանոլորտումէականլիազորություն-
ներունեցողպաշտոնյաէ,որովհետևնա
պաշտպանական քաղաքականության
մեջ համակարգող, առաջարկող, ներ-
կայացնող էական լիազորություններ ու-
նի, մասնավորապես, նա է գլխավորում
Անվտանգության խորհուրդը, իսկ ՀՀ-ին
սպառնացող անմիջական վտանգի և
(կամ)զինվածհարձակմանդեպքումունի
միշարքէական,այսպեսասած,պաշտ-
պանականհամակարգըգործիդնողլիա-
զորություններ10:

ՀՀ-ո ւմ պաշտ պա նու թյան ո լոր տի ռազ-
մաստ րա տե գի ա կան կա ռա վար ման հա-
ջորդ կար ևոր մար մինն Ա նվ տան գու թյան 
խոր հուրդն է(ՀՀ2015թ.խմբագրությամբ
Սահմանադրության 155 հոդվածի 2-րդ
մաս), որը գլխավորում է վարչապետը11:
Անվտանգության խորհուրդը պաշտպա-
նական քաղաքականության հիմնական
ուղղությունների վերաբերյալ ընդունում
էորոշումներ,իսկիրիրավասությանմեջ
մտնողայլհարցերովխորհրդատվական
որոշումներ: Անվտանգության խորհրդի
անդամներ են՝ վարչապետը. առաջին
փոխվարչապետը.փոխվարչապետները.
Անվտանգության խորհրդի քարտուղա-
րը. պաշտպանության նախարարը. ար-
տաքին գործերի նախարարը. ազգային
անվտանգության ծառայության տնօրե-
նը.ոստիկանությանպետը.զինվածուժե-
րիգլխավորշտաբիպետը:

Ռազմաստրատեգիական մարմիննե-
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րիցհետոկառավարմանհաջորդկարևոր
մարմինըգլ խա վոր շտա բը և նրա պետն 
են: «Գլխավոր շտաբ» հասկացությունը
գիտական բառարաններում ներկայաց-
վումէորպեսպետությանզինվածուժերի
կառավարման գլխավոր (բարձրագույն)
մարմին12:Գլխավոր շտաբը, որպեսկա-
նոն, համարվում է զինված ուժերի օպե-
րատիվ կառավարման հիմնական մար-
մինը, որի կառուցվածքը և գործառույթ-
ներըսահմանվումենօրենքով13:Սահմա-
նադրության155հոդվածի3-րդմասիհա-
մաձայն՝գլխավորշտաբիպետըզինված
ուժերի ամենաբարձր պաշտոնատար
անձնէ,որինվարչապետիառաջարկու-
թյամբ նշանակում է հանրապետության
նախագահը՝օրենքովսահմանվածժամ-
կետով:

Ազգային ժողովը ռազմաստրատե-
գիական կառավարման մակարդակում
ունի առաջին հերթին պաշտպանա-
կան ոլորտի օրենսդրական կարգավոր-
ման, ինչպես նաև ոլորտի նկատմամբ
խորհրդարանական վերահսկողության
լիազորություն:Այսլիազորություննիրա-
կանացվում է «Ազգային Ժողովի կանո-
նակարգ» սահմանադրական օրենքին
համապատասխան: Սակայն պաշտ-
պանական ոլորտում խորհրդարանն
օժտված է նաև հատուկ լիազորություն-
ներով, այն է՝ ա) ՀՀ կառավարության
առաջարկությամբ ընդունել պատերազմ
հայտարարելու (կամ) խաղաղություն
հաստատելու մասին որոշում (հոդ. 118,
մաս1-ին),բ)օրենքովսահմանվածկար-
գով վավերացնել, կասեցնել կամ չեղյալ
հայտարարելռազմականբնույթիմիջազ-
գայինպայմանագրերը (Սահմանադրու-
թյան116հոդ.մաս1-ին,2-րդկետ):

Պաշտպանական հարաբերություն-
ների սահմանադրական կարգավորման
առկա կառուցակարգում Հանրապետու-
թյան նախագահի լիազորություններն
ամրագրվածենՍահմանադրության133
հոդվածում:Այսլիազորություններիկեն-
սագործման կառուցակարգերը և դրանց
բնույթն այնպիսին են, որ նախագահին

պաշտպանության ոլորտում դարձրել են
դերակատարություն չունեցող մարմին,
հատկապես,որնա,նույնիսկ,Անվտան-
գությանխորհրդիանդամչէ:

Պաշտպանական ոլորտի ռազ-
մաստրատեգիական կառավարման
խաղաղ ժամանակվա այս նկարագիրը
ընդհանուր գծերով վեր հանելուց հետո,
փորձենք այն համադրել ռազմաստրա-
տեգիական կառավարման հիմնարար
սկզբունքների և նույնաբնույթ հարա-
բերությունները կարգավորող մի շարք
երկրների (հատկապես խորհրդարանա-
կան հանրապետության կառավարման
ձև ունեցող) սահմանադրական կառու-
ցակարգերիհետ:

ՀՀ-ն սովորական կամ խաղաղ ժա-
մանակի ռազմաստրատեգիական կա-
ռավարման համակարգի ակնհայտ
առանձնահատկությունը դրա կառավա-
րակենտրոնևդրանովպայմանավորված
վարչապետակենտրոն բնույթն է: Այս
համակարգում իր սահմանադրական և
օրենքով ամրագրված լիազորություննե-
րիտեսակարարկշռով վարչապետըգե-
րակայում է մնացած բոլոր մասնակից
սուբյեկտների նկատմամբ: Կառավար-
ման այս համակարգը համապատաս-
խանում է և՛ ռազմաստրատեգիական,
և՛ օպերատիվ, և՛ տակտիկական կառա-
վարման սկզբունքներին, ապահովում է
կենտրոնացվածություն,հետևաբարնաև
օպերատիվություն, արագություն: Սա-
կայն կառավարությունը և, հատկապես,
վարչապետը, ի վերջո, քաղաքականաց-
ված սուբյեկտներ ենպետական կառա-
վարման ոլորտում, հետևաբար ենթակա
քաղաքական իրավիճակից կախված
վայրիվերումներին: Այս պարագայում
պաշտպանական ոլորտի կառավարման
համակարգի ստորին սկզբունքները կա-
րողենչիրացվել,որովհետևկառավարա-
կան ճգնաժամերը տարբեր դրսևորում-
ներովի չիքենդարձնելուդրանք,առա-
ջանալու է հակասություն կառավարման
ընդհանուրսահմանադրականսկզբունք-
ների և ռազմաստրատեգիական կառա-
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վարման պահանջների ու սկզբունքների
միջև, վտանգվելու են երկրի պաշտպա-
նությանշահերը,ինչնանթույլատրելիէ:

Պաշտպանական ոլորտի կառավար-
ման գերկենտրոնացվածությունն, ան-
շուշտ, օրինաչափ է և բխում է ոլորտի
կառավարման ստորին մակարդակների
սկզբունքներից: Այդպիսի կենտրոնաց-
մանօրինաչափություննկատվումէնաև
այլ երկրներում, օրինակ՝ Ռուսաստանի
Դաշնությունում,Իսպանիայումևայլուր:
Սակայն ՌԴ-ում ռազմաստրատեգիա-
կանկառավարմանսուբյեկտը,որիշուրջ
կառուցված է կենտրոնացումը, առաջ-
նային մանդատ ունեցող և բավականին
երկարժամկետովընտրվողնախագահն
է14: Կիսանախագահական և նախագա-
հականկառավարմանձևում,պաշտպա-
նական(կամռազմական)լիազորություն-
ների հիմնական մասը կենտրոնացված
է առաջնային մանդատ ունեցող նա-
խագահների ձեռքում և, նրանք, որպես
կանոն, համարվում են զինված ուժերի
գլխավոր(կամգերագույնգլխավոր)հրա-
մանատարը:Եվրոպականխորհրդարա-
նական միապետություններում գլխավոր
հրամանատարի գործառույթը սահմա-
նադրությունները վերապահում են քա-
ղաքականցնցումներիցուճգնաժամերից
հեռու գտնվող միապետներին, օրինակ՝
Իսպանիայում15:

ՀՀ ռազմաստրատեգիական կա-
ռավարման առանձնահատկությունը՝
կենտրոնացումը վարչապետի ու կառա-
վարության ձեռքին, համադրելով նույ-
նիսկ խորհրդարանական հանրապե-
տություններում ռազմաստրատեգիա-
կան կառավարման կառուցակարգերի
հետ,նկատումենք,որայնարտառոցէ:
Նմանկառավարմանձևունեցողերկրնե-
րից՝(Իտալիա,Գերմանիա,Շվեյցարիա,
Հունգարիա, Լիտվա) ոչ մեկում օրինա-
չափ կենտրոնացումը ուղղորդված չէ
դեպի կառավարություն և վարչապետ:
Կարծում ենք, որ նման սահմանադրա-
կան օրինաչափության հիմքում ընկած
հիմնական պատճառը խորհրդարանա-

կանհանրապետությունումկառավարու-
թյան չափից դուրս քաղաքականացվա-
ծություննէ,ինչիհետևանքովայնունակ
է ազդվելու քաղաքական գործոններով
պայմանավորված վայրիվերումներից:
ՄասնավորապեսԻ տա լի ա յում16 զինված
ուժերիգլխավորհրամանատարընախա-
գահնէ,նախագահումէօրենքինհամա-
պատասխան ստեղծվող Պաշտպանու-
թյան գերագույն խորհրդում, խորհրդա-
րանիպալատներիորոշմամբհայտարա-
րումէպատերազմականդրություն17:

Խորհրդարանականին հարող կառա-
վարման ձև ունի Շվեյցարական մի ու-
թյու նը: Գրականության մեջ կա տեսա-
կետ, որՇվեյցարիայի միության կառա-
վարման ձևը յուրահատուկ հանրապե-
տությունն է՝ դուալիստականպետական
ռեժիմով: Դաշնային խորհուրդը, որպես
կոլեգիալ մարմին, միավորում է կառա-
վարության և շատ դեպքերում պետու-
թյան գլխի գործառույթները, քաղաքա-
կան պատասխանատվություն է կրում
Դաշնային ժողովի (խորհրդարանի)
առջև, ընտրվում է նրա կողմից18: Դաշ-
նային խորհուրդը՝ կառավարությունը
լիազորված է ձեռնարկելու անհրաժեշտ
միջոցառումներ Շվեյցարիայի արտա-
քին անվտանգության, անկախության և
չեզոքության ապահովման համար: Նա
իրավունք ունի արտակարգ դեպքերում
օգտագործել զորքերը, եթե դրանց քա-
նակը չի անցնում 4000-ը, իսկ տևողու-
թյունը՝ 3 շաբաթը: Հակառակ դեպքում
գումարվում է Դաշնային ժողովի նիստ:
Դաշնային ժողովը պաշտպանության
ոլորտում կրում է նույն գործառութային
պարտականությունը,սակայնմիայննա
է ձեռնարկում ռազմական իշխանական
միջոցառումները, ղեկավարում բանա-
կը,այն կամ դրա մի մասը բերում մար-
տական պատրաստության19: Այսպիսով՝
Շվեյցարիայի Սահմանադրությունը և՛
ռազմական,և՛սովորականիրադրությու-
նումսահմանումէխորհրդարանակենտ-
րոնկառավարում,ռազմականլիազորու-
թյունների կենտրոնացում խորհրդարա-
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նում,այլոչթեկառավարությունում:
 Հուն գա րի այի Սահմանադրությամբ

ամրագրվածկառավարմանձևնընդուն-
ված է անվանել դասական խորհրդա-
րանական հանրապետություն՝ միապա-
լատ խորհրդարանով20: Հունգարիայում
ռազմականկառավարմանբարձրագույն
համակարգը կարելի է բնութագրել որ-
պես դուալիստական, այն իմաստով, որ
ռազմական լիազորությունների հիմնա-
կան մասը կենտրոնացված էխորհրդա-
րանում,մասամբհանրապետությաննա-
խագահիմոտ,որըպատերազմիժամա-
նակգլխավորումէռազմաստրատեգիա-
գիական կառավարման բարձրագույն
մարմինը՝ Պաշտպանության պետական
խորհուրդը: Կառավարությունն այստեղ
կատարում է միայն գործադիր ապահո-
վողգործառույթներ, իսկ սահմանադրա-
կան մարմիններից գերագույն գլխավոր
հրամանատարի կարգավիճակը՝ վերա-
պահվածէնախագահին21:

 Գեր մա նի այի Դաշ նու թյու նը ևս իր
կառավարման ձևով խորհրդարանա-
կան հանրապետություն է: Հաշվի առ-
նելով կառավարության ուժեղ դիրքերը,
դրան երբեմն անվանում են վարչապե-
տական (կանցլերական) հանրապետու-
թյուն22: Համաձայն Գերմանիայի Սահ-
մանադրության՝ պաշտպանության դաշ-
նային նախարարն ունի զինված ուժերի
հրամանատարության իրավունք: Երկրի
վրա հարձակման մասին հայտարարու-
թյանպահիցզինվածուժերիհրամանա-
տարություննանցնումէդաշնայինկանց-
լերին23:

Այսպիսով, ինչպես նկատեցինք մեզ
հետաքրքրող հարցի սահմանադրական
կարգավորմանտեսանկյունիցգրեթեբո-
լոր երկրներում գործում է նախագահա-
կենտրոն մոդելը կամ խառը՝ խորհրդա-
րանանախագահական կենտրոնացումը,
երբռազմականկառավարմանհարցերը
կենտրոնացված են և՛ խորհրդարանում,
և՛ խորհրդարանում ընտրվող նախագա-
հի ձեռքին: Շվեյցարիայում այս հար-
ցի կարգավորման տեսլականը կարելի

է անվանել խորհրդարանական, բայց
Շվեյցարիան այս հարցերում առանձ-
նահատուկէ.նրաՍահմանադրությունը,
բացիերկրիպաշտպանությունից,խնդիր
էդնումապահովելունաևերկրիչեզոքու-
թյունը,իսկբանակնայստեղաշխարհա-
զորային է: Ընդհանուր այս սխեմայից
շեղվում է Գերմանիան, խաղաղ ժամա-
նակ հրամանատարը պաշտպանության
նախարարն է, իսկպատերազմի ժամա-
նակ՝ կանցլերը: Այս տեսանկյունից ՀՀ
և Գերմանիայի Սահմանադրություննե-
րով ամրագրված լուծումների միջև կան
նմանություններ, բայց դրանից՝ միայն
արտաքուստ և խաբուսիկ նմանություն
է,որովհետևԳերմանիայիպաշտպանա-
կան ոլորտի կառավարումն ունի բավա-
կանին բարդ նկարագիր: Դրան էական
մասնակցություն ունի խորհրդարանը,
ինչպես նաև Սահմանադրությամբ սահ-
մանված են ռազմական կառավարման
միքանիռեժիմներ,որոնքվերաբերումեն
պատերազմիժամանակև՛օրենսդիրիշ-
խանության, և՛ գործադիր իշխանության
վերակառուցմանը, ինչը նախատեսված
չէ ո՛չ ՀՀՍահմանադրությամբ, ո՛չ էլ ըն-
թացիկօրենքներով:

Հետևաբար՝ վարչապետի՝ որպես
ավելի«քաղաքականացված»ֆիգուրայի
շուրջ ռազմական լիազորությունների
կենտրոնացումն իրենում պարունակում
էազգայինանվտանգությանհնարավոր
սպառնալիք, որը որոշակի պայմաննե-
րումկարողէվերածվելիրականության:
Այս սպառնալիքի ձևավորմանը նպաս-
տող սահմանադրական գործոններ են
խորհրդարանի ոչ էական մասնակցու-
թյունը, ՀՀ նախագահի անիշխանու-
թյունըպաշտպանական ոլորտի հիմնա-
հարցերի կառավարման ոլորտում, ինչ-
պես նաև ՀՀանվտանգությանխորհրդի
կազմակերպական ու գործառութային
առանձնահատկությունները:

ՀՀ ռազմաստրատեգիական կառա-
վարման համակարգում հիմնախնդի-
րային է Անվտանգության խորհրդի
կազմիհարցը:Իրներկաօրենսդրական
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լուծմամբայն,ըստէության,իրենիցներ-
կայացնում է «փոքր կառավարություն»:
Վարչապետի և կառավարության շուրջ
պաշտպանական ոլորտի բոլոր հիմնա-
կան սահմանադրական լիազորություն-
ների կենտրոնացմանը որոշակիորեն
կարող էր հակակշռել Անվտանգության
խորհուրդը,իհարկեոչթելիազորություն-
ների առումով, այլ կազմում ընդգրկված
հանրային-իրավական սուբյեկտների
տեսանկյունից: Մեր կարծիքով՝ խնդիրն
այն է, որ Անվտանգության խորհրդում
գերակշռում են, անմիջականորեն կա-
ռավարության անդամները կամ կառա-
վարությանուվարչապետի«արբանյակ-
ներ» հանդիսացող հանրային-իրավա-
կանսուբյեկտները,որոնքհիմնականում
ևօրինաչափորենչենկարողլինելայլա-
կարծիք: Այս խնդրի էությունը հասկա-
նալու համար դիմենք Անվտանգության
խորհուդների կարգավիճակի և կազմի
սահմանադրական կարգավորման հա-
մաշխարհայինփորձին:

Իտալիայի 1947 թ. Սահմանադրու-
թյունը (87 հոդված) սահմանում է, որ
օրենքով սահմանված կարգով ստեղծ-
վումէՊաշտպանությանգերագույնխոր-
հուրդ,առանցմանրամասնելու կազմըև
իրավասությունը24, սակայնայդ մարմնի
ղեկավարը հանրապետության նախա-
գահնէ,որըհամարվումէզինվածուժե-
րի գլխավոր հրամանատարը: Բրազիլի-
այի Սահմանադրությունն ունի հատուկ
ենթաբաժին՝ հատկացված Ազգային
պաշտպանության խորհրդի կազմին,
իրավասությանը: Համաձայն 91 հոդվա-
ծի՝ այդ խորհուրդն ունի Հանրապետու-
թյան նախագահին կից խորհրդակցա-
կանմարմնիկարգավիճակ:Նրակազմի
մեջ մտնում ենփոխնախագահը,Պատ-
գամավորների պալատի նախագահը,
Դաշնայինխորհրդինախագահը,արդա-
րադատության, ռազմական, արտաքին
գործերիևպլանավորմաննախարարնե-
րը25:Ինչպեսնկատումենք,այստեղներ-
կայացվածենբոլորհիմնականսահմա-
նադրական մարմինները, իշխանության
ճյուղերը, այն էլ այն դեպքում, երբ այն

խորհրդատվական մարմին է՝ ի տարբե-
րությունՀՀանվտանգությանխորհրդի:

Հետաքրքիր սահմանադրական կար-
գավորում այս հարցում ունի Հունգարի-
ան,որտեղՊաշտպանությանպետական
խորհուրդը ստեղծվում է պատերազմի
կամ ռազմական հարձակման անմիջա-
կան վտանգի դեպքում: Ստեղծվում է
ռազմական կառավարման ոլորտի հիմ-
նական մարմին: Մարմինը գլխավորում
է հանրապետության նախագահը, իսկ
կազմի մեջ մտնում ենՊետականժողո-
վի նախագահը, խորհրդարանի քաղա-
քական կուսակցությունների խմբակցու-
թյունների ղեկավարները, վարչապետը,
նախարարները,հունգարականբանակի
հրամանատարը, գլխավոր շտաբի պե-
տը26:

Միայն այս երկրների իրավական
կարգավորման փորձի վերլուծությու-
նըցույցէտալիս,որոչմիերկրումայդ-
քան նեղ, քաղաքականացված-կուսակ-
ցականացված, միայն նախարարներից
կազմված անվտանգության խորհուրդ,
այն էլ իմպերատիվ-պարտադիր որո-
շումների ընդունմանիրավազորությամբ,
գոյություն չունի: Այդպիսին է միայն ՀՀ
անվտանգության խորհուրդը, որում,
բացի կառավարությունից, որևէ իշխա-
նության թև կամ մարմին ներկայաց-
ված չէ: Տրամաբանական, հիմնավոր,
հավասարակշռված համարել այսպիսի
օրենսդրականլուծումը,երևիթեհնարա-
վորչէ,հատկապես,որպատերազմիժա-
մանակվարչապետըդառնում է զինված
ուժերիգլխավորհրամանատարը:

Արված վերլուծությունը համոզում
է, որ ՀՀ-ում պաշտպանական ոլորտի
խաղաղ կառավարման համակարգը վե-
րանայման և վերակազմավորման կա-
րիք ունի, որի ընթացքում,պահպանելով
կառավարման կենտրոնացվածությու-
նը,պետքէ գտնելայնպիսիլուծումներ,
որոնք ռազմաստրատեգիական խնդիր-
ների լուծմանըկապահովենպետության
գլխի,օրենսդիրմարմնիմասնակցությու-
նը,իհարկե,չվնասելովերկրիպաշտպա-
նությանշահերին:
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1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության սահ-

մանադրականիրավունք,Երևանիպետ.Հա-

մալսարան, – Եր., Երևանի համալսարանի
հրատ., 2003 և հետագա հրատարակու-

թյունները, Խաչատրյան Հ. Մ., Հայաստա-

նի Հանրապետության առաջին Սահմա-

նադրությունը /ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության

և իրավունքի ինստիտուտ,- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ

«Գիտություն» հրատ., 1997; Баглай М.Б., 
Габричидзе Б.Н., Конституционное право 
Российской Федераций. М., Издател. группа 
ИНФРА.М-КОДЕКС, 1996, 512 с.; Безуглов 
А.А., Солдатов С.А., Конституционное 
право России. В трех томах, Том 1.: М.: 2001; 
Конституционное право зарубежных стран /
Под общей ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо и 
Л.М. Энтина.- 2-е изд., перераб.- М.: Норма, 
2005:

2 Տե՛ս Атаманчук Г.В., Теория государствен-
ного управления. Курс лекций, - М., Юрид. 
лит., 1997; Самойлов В.Д., Государственное 
управление. Теория, механизмы, правовые 
основы, М., ЮНИТИ-ДАНА: Закон и пра-
во, 2015, 311 с.; Ю.М. Козлов, Е.С. Фралов,  
Научная организация управления и пра-
во. Изд. московского университета, 1986;  
Тихомиров Ю.А., Государство: монография 
/ Ю.А. Тихомиров, М., Норма: ИНФРА-М, 
2013; Тихомиров Ю.А., Управление на осно-
ве права, М., «Формула права», 2007, 485 с. 

3 ԲացառությունէկազմումմիայնՎ.Ե.Չիր-

կինը, որի«Публичная власть, М., Юристь, 
2005, 175 с.»աշխատության52-րդէջումկա
ընդամենը մեկպարբերություն այն մասին,

որ պետական կառավարումը կարող է ըն-

թանալ սովորական կամարտակարգպայ-

մաններում:
4 Ռազմական ստրատեգիայի այս սկզբունք-

ների հիմքում ընկած են ռազմական մար-

տավարության սկզբունքները: Ռազմական

մարտավարության տեսության համաձայն

մարտական գործողությունների վարման

սկզբունքներին համապատասխանում են

զորքերի մարտական գործողությունների

կառավարմանը ներկայացվող պահանջնե-

րը՝ կայունություն,անընդհատություն, օպե-

րատիվություն և գաղտնիություն: Այդ պա-

հանջներին համապատասխանող մարտա-

կան գործողություններում զորքերի կառա-

վարման սկզբունքներ են՝ միանձնությունը,

հրամանատարի անձնական պատասխա-

նատվությունը, կառավարման կենտրոնա-

ցումը,իրադրությանմշտականիմացությու-

նը,խորըվերլուծությունըևկանխատեսումը,

համառությունը, բարձրկազմակերպվածու-

թյունը և այլն (տե՛ս В.Г. Резниченко, И.Н. 
Воробев, Н.Ф. Миришниченко, Тактика, 2-е 
изд., перераб. и доп., М., Воениздат, 1988, с. 
67-68, 91-98):

5 Տե՛ս Халипов В.Ф., Энциклопедия власти. 
М., Академический Проект; Культура,2005.
էջ248:

6 Տե՛սնույնտեղը,էջ248:
7 Տե՛սնույնտեղը,էջ250:
8 Այդ մասին տե՛ս Военное право, под ред 

д.ю.н., професора В.Г. Стрекозова, д.ю.н. 
А.В. Кудашкина, Серия “Право в воружен-
ных сылах – консултант”, М., “За права во-
еннослужащих”, 2004,էջ23-25:

9 Տե՛ս «Պաշտպանության մասին» 2017 թ.

դեկտեմբերի15-իօրենքի3-րդհոդվածի1-ին

մասի 2-րդ կետը // ՀՀ ՊՏ 2017.12.06.173

(1348):
10 ՀՀ-ը սպառնացող անմիջական վտանգի և

(կամ) զինված հարձակման դեպքում վար-

չապետը՝ա)հրավիրումէԱնվտանգության

խորհրդինիստ,բ)քննարկումէպետությունն

անհրաժեշտ պատրաստականության աս-

տիճանների բերելու, ռազմական դրություն

կամ պատերազմ հայտարարելու, զինված

ուժերի կիրառման պլանը գործողության

դնելու,ընդհանուրկամմասնակիզորահա-

վաքհայտարարելու նպատակահարմարու-

թյանհետկապվածհարցերը,գ)կառավա-

րությանկողմիցզինվածուժերիկիրառման

մասին որոշում կայացնելու անհնարինու-

թյան դեպքում ՀՀ պաշտպանության նա-

խարարի առաջարկությամբ կայացնում է

որոշում զինված ուժերի կիրառման պլանը

գործողությանմեջդնելումասին՝այդմասին

անհապաղտեղեկացնելովՀՀկառավարու-

թյանանդամներին,դ)ՀՀմիջազգայինպայ-

մանագրերով նախատեսված դեպքերում

և կարգով իրավիճակի մասին իրազեկում է

դաշնակից և գործընկեր պետություններին,

ե)իրականացնումէսպառնալիցիրավիճա-

կից բխող այլ անհրաժեշտ գործողություն-

ներ:
11 Անվտանգությանխորհրդիկազմավորմանև

գործունեությանկարգըսահմանվումէ2018

թ. մարտի 1-ի «Անվտանգության խորհրդի

կազմավորման և գործունեության մասին»

ՀՀ օրենքով (տե՛ս ՀՀ ՊՏ 2018.03.21/20

(1378),հոդված311,ՀՕ-145-ն):
12 Տե՛ս Халипов В.Ф., Энциклопедия власти. 

М.: Академический Проект; Культура, 2005.
էջ468:

13 Տե՛սМигачев Ю.И., Тихомиров С.В., Военное 
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право, М., ООО изд-во «Юрлитинформ», 
2002, с. 60:

14 Տե՛ս Конституция Российской Федерации. 
–М.: Издателзство «Ось – 89», М., 2001, ст. 
71; Конституция Российской Федерации: 
Проблемный коментарии. Отв. ред. В.А. 
Четвернин, М., 1997, с.186-195;ՌԴնախա-
գահիռազմականոլորտի լիազորություննե-

րի մասին տե՛ս Россинский Б.В., Админи-
стративное право, М., Право и закон, 2001,
էջ587-595.

15 Տե՛սКонституция Испании /Коституции за-
рубежных стран. Сборник. Сост. В.Н. Ду-
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PROBLEMS OF HIGHER MANAGEMENT OF GENERAL SYSTEM 
OF THE ARMED FORCES OF REPUBLIC OF ARMENIA
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In the article the author justifies that in the Republic of Armenia the peaceful governance concerning 

the field of the defense needs to be reviewed and restructured. During this process, while maintaining the 
concentration of the governance, there has to be found solutions which will ensure the participation of the 
head of the country and the legislative body for solving military-strategic issues, without harming the profits 
of the country’s defense.

Keywords: military governance, quality of governance, armed forces, concentration, the way of 
governing, The Prime Minister, security council, the President, politicization, commander-in-chief.
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С. Багдасарян
Аспирант кафедры теории права и конституционного права

Российско-Армянского университета

В данной статье представлена точка зрения автора, согласно которой систему управления оборо-
ной в Республике Армения необходимо пересмотреть и реорганизовать, сохраняя при этом центра-
лизацию управления. Это позволит найти решения, которые обеспечат участие главы государства и 
законодательных органов без ущерба для оборонных интересов страны.

Ключевые слова: военное управление,  уровень управления, вооруженные силы, централизация, 
форма правления, премьер-министр, совет безопасности, президент, политизированность, главно-
командующий.
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