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ուժերի կառավարման սկզբունքների համակարգը, վերլուծել դրանց հիմքում 
ընկած պատմական օրինաչափությունները,

դ) բնութագրել երկրի պաշտպանության կառավարման և իրավական 
կարգավորման տարամակարդակ սկզբունքների հարաբերակցությունը 
հակասության, փոխգործակցության, համահունչության տեսանկյուններից' 
հիմք ընդունելով սահմանադրական սկզբունքների բարձրագույն իրավական 
ուժը,

ե) հետազոտել պաշտպանական հարաբերությունների սահմանադրական 
կարգավորման իրավատեխնիկական կողմերը, կատարել
սահմանադրությունների դասակարգում այդ չափանիշով,

զ) համաշխարհային փորձի հիմքով ամփոփել երկրի պաշտպանական 
ոլորտը կարգավորող սահմանադրական հիմնական ինստիտուտների 
շրջանակը,

է) առանձնացնել պաշտպանական ոլորտի կառավարման սովորական 
(ընդհանուր) և արտակարգ (շեղվող) տեսակները, կատարել դրանցից 
յուրաքանչյուրի կառուցակարգի առանձնահատկությունների վերլուծություն, 

ը) համեմատել Հ <  Սահմանադրության նախատեսած պաշտպանական 
ոլորտի սովորական և արտակարգ-ռազմական կառուցակարգերը 
ազատական վարչաձևի երկրների նույնանման սահմանադրական 
կարգավորումների հետ,

թ) հետազոտել և ընդհանրացնել պատերազմի ժամանակի համար 
սահմանված արագացված օրենսդրման ընթացակարգերի սահմանադրական 
կարգավորման համաշխարհային փորձը,

ժ) վերլուծել մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու 
ազատությունների սահմանափակման սահմանադրաիրավական
ինստիտուտը' պաշտպանության ապահովման նպատակների տեսանկյունից: 

Թ՜եմայի հետազոտման տեսական հիմքերը: Ատենախոսության թեմայով 
որոշված հիմնախնդիրների շրջանակը ներառված է մի շարք գիտական 
ոլորտների հետազոտության առարկաների տիրույթներում: Ռազմական 
կառավարման մակարդակների, դրանց սկզբունքների ու պահանջների 
հիմնահարցերը ուսումնասիրում են ռազմական արվեստի մաս կազմող 
ստրատեգիան, օպերատիվ արվեստը և մարտավարությունը (տակտիկան), 
ռազմական իրավունքի տեսությունը, որոնց տեսական հետազոտությունները 
հիմք են հետազոտության թեմայի համար առանցքային նշանակություն 
ունեցող հարցերի վերլուծության, պարզաբանման, որոշակիացման համար: 
Խոսքը պատերազմի տեսության մեջ քննարկվող սկզբունքների, 
օրինաչափությունների մի կողմից և արդի ժողովրդավարական պետության 
կառավարման սկզբունքերի մյուս կողմից հարաբերակցության հիմնահարցի 
մասին է:
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տրամաբանական հնարքները ու հատկապե համսդիր հետազոտության 
մեթոդ:

Ատենախոսության տեսական նշանակությունը: Պաշտպանության 
կառավարման ու իրավական ապահովման համակարգի սահմանադրական 
հիմնահարցերի հետևողական վերլուծությունը կարող է ազդել ոլորտի 
իրավական կարգավորման հայեցակարգերի տեսական կողմերի վրա, 
նպաստել պաշտպանական համակարգի ռազմաքաղաքական կառավարման 
ավե|ի ճկուն, արդյունավետ կառավարման տեսլականի կայացմանը: 
Ատենախոսական հետազոտության միջոլորտային բնույթը պայմանավորում է 
դրա արդյունքների նշանակությունը ոչ միայն սահմանադրական ու 
վարչական իրավունքի, այլև պետության և իրավունքի, ռազմական 
իրավունքի տեսությունների համար:

Ատենախոսական աշխատանքի գործնական նշանակությունը դրա
արդյունքների, եզրակացությունների օգտագործման հնարավոր 
ուղղություններն են' սահմանադրական բարեվտխումներ, պաշտպանական 
ոլորտում իրավաստեղծագործություն, ինչպես նաև այն իրավական 
դասընթացների շրջանակում դասավանդելիս, որոնք շոշափում են 
պաշտպանության վերին մակարդակի կառավարման սահմանադրական 
հարցերը:

Հետազոտության արդյունքների փորձարկումը: Ատենախոսությունը 
քննարկվել և հաստատվել է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնում: Ատենախոսության արդյունքներն 
հրատարակվել են գիտական վեց հոդվածում:

Ատենախոսությունը կառուցված է ներածությունից, երեք գլխից, 
տասնմեկ ենթագլխից, եզրակացությունից և գրականության ցանկից:

Ատենախոսության 1-ին գլխի 1-ին պարագրաֆում երկրի 
պաշտպանության խնդիրը քննարկվել է պետության սահմանադրական 
գործառույթների համակարգում: Այստեղ վեր են հանվում երկրի 
պաշտպանության կարևորությունը պետության ներքին և արտաքին 
քաղաքականության մեջ, դրա իրավական կարգավորման 
անհրաժեշտությունը արդի շրջանում, դրա կարգավորման միջազգային և 
ներպետական հիմքերը: Դիտարկելով երկրի պաշտպանության գործառույթը 
միջազգային իրավունքով ամրագրված պետության անհատական 
ինքնապաշտպանության իրավունքի կենսագործման ներպետական ձևը, 
հեղինակը վերլուծել է մի շարք փոխպայմանավորված հիմնահարցեր, 
մասնավորապես' պաշտպանություն հասկացությունը, պետության 
գործառույթների հասկացությունը և տեսակները, պաշտպանության 
գործառույթի տեղը դրանդում, այդ գործառույթի հիմքում ընկած օբյեկտիվ 
խնդիրը, իրականացման նպատակը, բովանդակությունը:
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Այս ուղղություններով հետազոտության իրականացումը և դրանց 
արդյունքների համադրումը հնարավորություն է տվել ատենախոսին վեր 
հանել բարձրագույն ռազմաստրատեգիական սահմանադրական 
կառավարման համակարգի թերություններն ու բացթողումները « -ում, 
մշակել դրանց կատարելագործման և արդյունավետության բարձրացման 
առաջարկներ:

2- րդ պարագրաֆում քննարկվել են պաշտպանության 
ռազմաստրատեգիական կառավարման առանձնահատկությունները 
պատերազմական իրավիճակում: Ատենախոսը եզրակացնում է, որ 
ռազմական կառավարման խաղաղ շրջանում կառավարման ռազմական 
սկզբունքներն առանց էական փոխակերպման հարմարեցվում են պետական 
կառավարման արդի ժողովրդավարական սկզբունքներին: Ուսումնասիրելով 
որոշ երկրների փորձը' հեղինակը նկատում է, որ համաշխարհային 
սահմանադրական պրակտիկաայում փոխակերպման կարգի և սկզբունքների 
հարցում չկա միասնություն: Ամեն մի երկիր որդեգրել է ընդհանուր պետական 
համակարգի փոխակերպման, պատերազմական ժամանակաշրջանի 
կառավարման իր կառուցակարգը, որի գծերը պայմանավորված են 
պետության կառավարման ձևով, պետության պատմական զարգացման 
օրինաչափություններով, պետության ռազմաստրատեգիական կառավարման 
ու պատերազմելու պատմական փորձով, աշխարհաքաղաքական 
պայմաններով, ռազմաքաղաքական ազգային գաղափարախոսությամբ:

Պարագրաֆի հետագա շարադրանքում ատենախոսը վերը նշված 
տեսանկյունից վերլուծել է «  Սահմանադրությունը, վեր հանել դրա 
արտակարգ-ռազմական կառավարման ինստիտուտները, պարզել դրանց 
բավարարության և արդյունավետության հարցերը' հիմք ընդունելով մի շարք 
երկրների այս հարաբերությունների կարգավորման մոտեցումներն ու 
լուծումները:

3- րդ պարագրաֆում ատենախոսը հիմնավորել է պատերազմական 
իրավիճակում արագացված օրենսդրման կառուցակարգերի 
անհրաժեշտությունը, վերլուծել այլ երկրների սահմանադրական փորձը: 
Պատերազմի ժամանակ հնարավոր են իրավիճակներ, երբ խորհրդարանի 
նստաշրջանների ու նիստերի գումարման պարբերականությունը խախտվի, 
կամ ընդհանրապես դրանք գումարելը դառնա անհնարին: Այս դեպքում 
առաջանում է հակասություն ռազմական նպատակահարմարության և 
օրինականության սկզբունքի միջև, որի լուծման խնդիրներից մեկն էլ 
օրենքների զանգվածային անտեսումն ու խախտումն է: Սակայն այս ուղին չի 
կարելի համարել պատշաճ, իրավաբանորեն ու քաղաքականապես ճիշտ, 
որովհետև այդ գործընթացում հնարավոր են նաև չարաշահումներ, 
իրավական հիմնարար սկզբուքների ու նորմերի խախտումներ:
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Եզրակացությունում ներկայացված են աշխատանքի առավել կարևոր 
արդյունքները, ընդհանրացումները.

1.1. Պետության գործառույթների շրջանակի դիալեկտիկ շարժը չի 
շոշափել պաշտպանության գործառույթը, որը կրելով էական 
փոփոխություններ վերածվել է արտաքին, մշտական, համապետական, 
համասոցիալական գործառույթի, որը հիմնվում է երկրի ռազմական 
դոկտրինի վրա:

Պետության մնացած գործառույթների իրականացման ոլորտում 
պատմականորեն տեղի է ունենում պետական և հասարակական սեկտորների 
միջև գործառույթների անընդհատ վերաբաշխում' գործում է 
«պետականացման կամ ապապետականացման» օրինաչափությունը: Դա չի 
գործում պաշտպանության գործառույթի դեպքում, այն որպես օբյեկտիվ 
հասարակական խնդիր պատվիրակված է միայն պետությանը, քանի որ 
գործառույթի բնույթը պահանջում է գործողությունների մշտական ու
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պետական կառավարման ոլորտում կառավարությունը և, հատկապես, 
վարչապետն, ի վերջո, քաղաքականացված սուբյեկտներ են, հետևաբար 
կարող են ազդվել քաղաքական իրավիճակի վայրիվերումներց: 
Կառավարական ճգնաժամերը տարբեր դրսևորումներով կարող են 
առաջացնել հակասություն կառավարման ընդհանուր սահմանադրական 
սկզբունքների ու ռազմաստրատեգիական կառավարման սկզբունքների միջև, 
վտանգել երկրի պաշտպանության շահերը, ինչն անթույլատրելի է:

Պաշտպանական ոլորտի կառավարման գերկենտրոնացվածությունն 
օրինաչափորեն նկատվում է նաև այլ երկրներում: Նախագահական և խառը 
կառավարման ձևերում պաշտպանական լիազորությունների հիմնական մասը 
կենտորնացված է առաջնային մանդատով նախագահների մոտ: 
Խորհրդարանական միապետություններում գլխավոր հրամանատարը 
քաղաքական ցնցումներից ու ճգնաժամերից հեռու միապետներն են: 
Դասական համարվող խորհրդարանական հանրապետություններից ոչ 
մեկում ռազմաստրատեգիական կառավարման օրինաչափ կենտրոնացումը 
ուղղորդված չէ դեպի կառավարություն և վարչապետ: Կան
ռազմաստրատեգիական կառավարման օրինաչափ կենտրոնացման 
նախագահակենտրոն, խորհրդարանակենտրոն, դուալիստական
(նախագահախորհրդարանական) կառուցակարգեր, որում կառավարությունը 
կատարում է միայն գործադիր ապահովող գործառույթներ: Նման 
սահմանադրական օրինաչափության հիմքում ընկած հիմնական պատճառը 
խորհրդարանական հանրապետությունում կառավարության չափից դուրս 
քաղաքականացվածությունն է, ինչի հետևանքով այն ունակ է ազդվելու 
քաղաքական գործոններով պայմանավորված վայրիվերումներից: 
Բացառություն է կազմում Գերմանիան, սակայն դրա և ՀՀ  
Սահմանադրություններով ամրագրված լուծումների միջև նմանությունները 
արտաքուստ և խաբուսիկ են, որովհետև ԳԴՀ-ի Սահմանադրությունը 
պաշտպանական հարաբերությունները կարգավորում է մանրամասն, 
համակողմանի ու շատ ճկուն կերպով, ներդաշնակելով դաշնային 
մակարդակով իշխանությունների բաժանման համակարգը' ռազմական 
կառավարման ստորին մակարդակի սկզբունքների հետ: Այն ունի 
պատերազմական իրավիճակում կառավարման կենտրոնացման, դրա 
արագացման, անընդհատության ապահովման բավականին հետաքրքիր 
ընթացակարգեր' ներառյալ օրենսդրման և գործադիրի նկատմամբ 
խորհրդարանական վերահսկողության ոլորտներում:

ՀՀ  վարչապետի որպես քաղաքականացված ֆիգուրայի շուրջ ռազմական 
լիազորությունների կենտրոնացումն իրենում պարունակում է ազգային 
անվտանգության հնարավոր սպառնալիք:

3.2. 2015 թ. ՀՀ  Սահմանադրության և դրա հիմքով ընդունված օրենքների 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ռազմական վերակառուցման
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Ղազախստանը «ղազախական հայրենասիրությունը» սահմանել է որպես 
հանրապետության հիմնարար սկզբունք:

Լավագույն է այն կարգավորումը, որով սահմանափակման հիմքերը 
օրինականացված ու կոնկրետացված են, սակայն այդ դեպքում ոչ մի կարևոր 
նշանակության հասարակական շահ չպետք է դուրս մնա ամրագրման 
շրջանակից, ինչպես մեր դեպքում «պաշտպանության» շահերը:

Ատենախոսության հիմնական դրույթներն արտացոլված են հեղինակի 
հետևյալ հրապարակումներում.
1. «ՀՀ զինված ուժերի բարձրագույն կառավարման համակարգի 
հիմնախնդիրները», Դատական իշխանություն, №  9-10/243-244, 2019, 
սեպտեմբեր - հոկտեմբեր, էջ 18-28:
2. «Պետության պաշտպանությունը' որպես սահմանադրական գործառույթ» 
Դատական իշխանություն, №  11-12/245-246, 2019, նոյ. -  դեկ., էջ 34-41:
3. «Արագացված օրենսդրման կառուցակարգը պատերազմական 
իրավիճակում», Դատական իշխանություն, №  1-2/247-248, 2020, հունվ.- 
փետ., էջ 24-30:
4. «Պետության պաշտպանության առնչությամբ մարդու և քաղաքացու 
հիմնական իրավունքների սահմանափակման պրոբլեմը», Հայկական 
բանակ, №  3(101), 2019, էջ 80-88:
5. «Պաշտպանության ոլորտի իրավական կարգավորման ու կառավարման 
սկզբունքները պետության կառուցակարգի սահմանադրական հիմունքների 
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БАГДАСАРЯН САСУН ОГАНЕСОВИЧ

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

РЕЗЮМЕ

Цель диссертационного исследования –  подвергнуть полному 
теоретико-правовому анализу общую конституционно-правовую систему 
государственного управления сферой обороны, правовые особенности 
реализации данной функции ввиду особенного характера вооруженных 
сил, наличия различных уровней управления. Анализ основных 
институтов данной сферы преследует цель выявить имеющиеся проблемы, 
пробелы правового регулирования, разработать их дополнения, решения 
проблем, а также правовые предложения для их конституционного 
усовершенствования.

Теоретическими основами исследования темы послужили стратегия 
как составляющая часть военного искусства, оперативное искусство и 
тактика, теория военного права, а также концепции и основополагающие 
положения теории управления, теории государства и права и теории 
конституционно-правового регулирования.

Для достижения целей диссертации, проанализировав роль и 
функцию обороны страны в системе конституционных функций 
государства, автором были выявлены особенности реализации механизмов 
функции обороны страны. Затем, анализируя уровни управления обороной 
страны, характерные для каждого из них принципы, автор попытался 
определить взаимосвязь между принципами управления и правового 
регулирования обороны страны с точки зрения противоречия, 
сотрудничества, согласованности, исходя из высшей юридической силы 
контитуционных принципов. После решения этих задач в работе были 
рассмотрены правовые и технические аспекты контитуционного 
регулирования отношений в сфере обороны в глобальном масштабе, была 
проведена классификация конституций по этому критерию, а также 
обобщены основные контитуционные институты. Регулирующие сферу 
обороны государства.

Применяя методологическую помощь к теории управления, в работе 
выделены общие и чрезвычайные Отклоняющиеся) виды управления в 
сфере обороны, а также исследованы структурные особенности каждого из 
них. В диссертации, на основе реализации упомянутых проблем,



исследованы обычные и чрезвычайно-военные механизмы оборонной 
сферы, предусмотренные Контитуцией РА, сравниваны с аналигичными 
конституционными нормами стран либерального режима. Был изучен и 
обобщен мировой опыт конституционного регулирования ускоренного 
законодательствования в военное время, а также конституционно
правовой институт ограничения основных прав и свобод граждан в 
интересах обороны государства.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что в работе автором была сделана попытка с помощью 
ориентировочных научных концептуальных положений военного 
искусства системно изучить и обобщить основные правовые вопросы 
конституционного регулирования сферы обороны в Армении в рамках 
исследовательских задач, предопределенных целью диссертации, выявить 
проблемные аспекты целого ряда конституционных институтов обороны, 
предложить наиболее продуктивные решения, вытекающие из интересов 
обороны страны, которые будут созвучны современной конституционной 
теории и требованиям современных конституционных принципов.

Диссертационная работа, по части предмета темы, заполняет собой 
наблюдающийся недостаток исследований в конституционализме, а в 
некоторых концептуальных вопросах - также пробелы теоретико
правового содержания.

Практическое значение диссертационной работы заключается в 
возможных направлениях использования ее результатов, заключений – 
конституционные реформы, правотворчество в сфере обороны, а также 
при преподавании в рамках тех правовых дисциплин, которые затрагивают 
конституционные вопросы высшего уровня управления обороной.

BAGHDASARYAN SASUN HOVHANNES

LEGAL ISSUES OF CONSTITUTIONAL REGULATION OF 
RELATIONS IN THE SPHERE OF DEFENSE IN THE REPUBLIC OF

ARMENIA

SUMMARY

The aim of this dissertation is to provide a full analysis o f the defense 
field of the general constitutional system of public administration, as well as the
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legal features of implementation of this function conditioned by the unique 
feature of the armed forces with the presence of various governing levels. The 
analysis of the main institutes of the defense field has an objective to identify 
the existing problems and gaps in legal regulation, to elaborate legal proposals 
for their accomplishment, for problem-solving and for the improvement of their 
constitutional regulation.

The theoretical part of the research is based on the strategy forming a 
part of military art, the operative art, and tactics, military law theory, 
governance theory and law theory, concepts, and principles of the 
constitutional-legal regulation theory.

In  order to achieve the goal of the dissertation, the author analyzed the 
role and function of the country's defense function in the system of 
constitutional functions of the state, identified and coordinated the peculiarities 
of the implementation structures of the country's defense function.

Then, analyzing the levels of the country's defense management, the 
principles typical of each of them, the author has tried to determine the 
relationship between the country's defense management and legal settlement 
principles from the point of view of contradiction, cooperation, coherence, 
based on the highest legal force of constitutional principles. After the solution of 
this problem, the work examined the legal and technical aspects of the 
constitutional regulation of defense relations on a global scale, the classification 
of constitutions was carried out according to that criterion, and the framework of 
the main constitutional institutions regulating the country's defense sphere was 
summarized.

Applying methodological assistance to management theory, the work 
singled out the common and extreeme (deviated) types of defense management, 
and analyzed the peculiarities of the structure of each of them. In  the 
dissertation on the basis of the mentioned research problems, the usual and 
extreme-military structures of the defense sphere envisaged by the Constitution 
of the Republic of Armenia were compared with the same constitutional 
regulations of the liberal regimes, also the constitutional institute of restricting 
the fundamental rights and freedoms of people and citizens for the state defense.

The scientific novelty of the dissertation is that the author has tried to 
systematically study it with the help of the scientific principles of military art 
and sum up the main legal issues of the constitutional regulation of the relations 
in the field of defense in Armenia within the framework of research issues for 
the dissertation; identify the problematic aspects in a number of Defense 
Constitutional Institutions; proffer more effective solutions that will work in the 
interests of the country's defense, which are consistent with the constitutional 
principles of modern theory and its requirements.
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On the subject of the topic, the dissertation complements the lack of 
research in constitutional studies, and in some cases the gaps in theoretical-legal 
understanding as well.

The practical significance of the dissertation is the application of its 
results and conclusions in the possible directions such as constitutional reforms, 
legal work in the field of defense,as well as teaching within the framework of 
legal courses that touch upon the issues of the constitutional defense of top-level 
governance.
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