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ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Ս.Հ. Բաղդասարյան 

Հայ-Ռուսական համալսարան 
sasun.baghdasaryan@rau.am 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Գիտական հոդվածը նվիրված է պետության (Հայաստանի Հան-

րապետություն) պաշտպանության գործառույթին և պետական 

մարմինների իրավասության առանձնահատկություններին: 

Աշխատանքում նաև կարևոր նշանակություն է տրված պե-

տության և հասարակության փոխհարաբերություններին` երկրի 

պաշտպանության կազմակերպման գործընթացում: Որպես 

նորմատիվ իրավական բազա հետազոտված են ինչպես նախկին, 

այնպես էլ գործող և նոր ընդունված իրավական ակտերը 

(Սահմանադրություն, օրենքներ և այլն): 

Հիմնաբառեր՝ պետություն, պաշտպանություն, լիազորություն-

ներ, իրավասություններ, բանակ, հասարակություն, նախապայ-

մաններ: 

 

Ազգի գոյատևման հիմնական գրավականը, պատմության հորձա-

նուտներում փրկության միակ ելքն անկախ, ինքնիշխան, ուժեղ 

պետականություն ունենալն է: Պետականություն հռչակելու իսկ պահից 

այն կարիք ունի ոչ միայն տեսագաղափարական հիմնավորումներով 

‹‹փայփայանքի››, այլև արյան գնով պաշտպանության: Հայաստանի Հան-

րապետության, որպես երիտասարդ և նորաստեղծ պետության առջև 

կանգնած խնդիրներից առաջնայինը ազգային պետականության պաշտ-

պանության գործառույթն է, ինչը պայմանավորված է պատմական և 

ռազմաքաղաքական բազում գործոններով [1]: Այս խնդրի հաջող լու-

ծումն անկախությունը նոր-նոր ձեռք բերած պետության համար պետք է 

որ ստեղծի նախապայմաններ ներքին գործառույթների արդյունավետ 

իրականացման համար: Հայաստանի անկախության ձեռքբերումից 

հետո երկիրը անհրաժեշտություն ունեցավ պաշտպանության, որը 



Պաշտպանության կազմակերպման առանձնահատկությունները … 
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քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, սոցիալական, իրավական և այլ 

միջոցների համակարգ է՝ ուղղված երկիրը ռազմական պաշտպանու-

թյանը նախապատրաստելուն, ինչպես նաև պետության, նրա տարած-

քային ամբողջականության ու անձեռնմխելիության զինված պաշտպա-

նությունը [2]: Այս համակարգով իրականացվող գործողությունները 

հիմնականում ուղղվում են հանրապետության ինքնիշխանության, տա-

րածքային ամբողջականության և անվտանգության ապահովմանը: 

Պաշտպանությունը կազմակերպվում և իրականացվում է պաշտպա-

նության բնագավառում ՀՀ օրենսդրության հիման վրա։ 

«Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքն ընդունվել է 1997 թվականի 

մայիսի 29-ին: Այս օրենքի համաձայն ներկայացվում են Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտպանության կարևորագույն հիմքերը: 

ՀՀ պաշտպանության մասին օրենքը մեծապես կարևորվում է նաև 

այն տեսանկյունից, որ այստեղ ամրագրվում են նաև ՀՀ զինված ուժերի 

դերն ու խնդիրները, դրանց կառուցվածքը և ղեկավարումը, պաշտպա-

նության բնագավառում օրենսդրության խախտումների համար պատաս-

խանատվությունը: 

Այս ամենի հետո պետք է ավելացնել, որ Հայաստանի Հանրապետու-

թյունը որպես անկախ պետություն ճանաչվեց 1991 թվականին, որի 

միջոցով հնարավորություն ստացավ նոր գործնական և ինչու չէ նաև 

իրավական հեռանկար բացել ազգային բանակի ստեղծման հարցում: 

Բացի այդ, հենց այդ նույն տարում ձևավորվեց Երևանի հատուկ գունդը, 

որը մեծ նշանակություն ստացավ հետագա բանակաշինության հարցում: 

Արդեն հաջորդ տարում Հայաստանի Հանրապետության Կառավարու-

թյան հատուկ որոշմամբ ձևավորվեց Նախարարների խորհրդին առըն-

թեր Պաշտպանության պետական կոմիտե: Չնայած պետք է նշել, որ 

նման մի կոմիտե արդեն գործում էր Լեռնային Ղարաբաղում: 

Այս կոմիտեի ձևավորումն արդեն նպաստում էր հետագայում 

Հայաստանում Պաշտպանության Նախարարության ձևավորմանը: 

Հայաստանի անկախացումից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ 

առաջին հերթին ձևավորել բանակ, որի ստեղծումը պետք է ունենար 

արդյունավետ ուղիների մի ամբողջ համակարգ, մասնավորապես՝ 

բանակի ստեղծման միջոցով անհրաժեշտ էր ամրագրել հատուկ 

իրավական դաշտի կանոններն ու նորմեր, պետք է ձևավորվեին 

ղեկավարման բարձրագույն մարմիններ, մասնավորապես Գլխավոր 

Շտաբը: Այսպիսով ձևավորվեց Հայոց բանակը, որի դրական կողմերից 

մեկն այն էր, որ մշակվեցին խմբավորումների, զորամասերի մարտական 

կազմերը և կառուցվածքները, դրվեց զորատեսակների և ծառայություն-

ների ձևավորման սկիզբը, անցկացվեց առաջին զորակոչը, ինչպես նաև 
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կարևորվեց առաջին սահմանապահ զորամասերի կազմավորումը: Այս-

պիսով, երկրում պաշտպանություն ապահովելու համար սահմանվեցին 

որոշակի խնդիրներ, մասնավորապես երկրի և երկրի քաղաքացիների 

անվտանգության ապահովման տեսակետը: 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այլ 

զինվորական միավորումների կազմակերպմանը, ապա կարող ենք ասել, 

որ դա օրենքով արգելվում է: Այսպիսով, ՀՀ պաշտպանության կազմա-

կերպումը իր մեջ ներառում է որոշակի գործողություններ, որոնցից 

առանձնացնենք հետևյալները. 

– Անհրաժեշտ է մշակել ռազմական համապատասխան քաղաքա-

կանություն ծագած այս կամ այն ռազմական դրության ժամանակ, 

– Ռազմական իրադրության ժամանակ որևէ վտանգի առկայության 

դեպքում կատարել որոշակի կանխատեսողական և գնահատողական 

աշխատանքներ, 

– Կարգավորել պաշտպանության ոլորտին առնչվող ցանկացած 

իրադրության իրավական դաշտը, 

– Ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում այնպիսի ծառայողա-

կան համակարգեր, որոնք հնարավորություն կտան զինված ուժերում 

ծառայող անձանց բարձրացնել իրենց պատրաստակամության մակար-

դակը Կազմակերպել զորակոչեր և նման գործողություններն անցկացնել 

միայն ու միայն պայմանագրային հիմունքներով և օրենքով սահմանված 

կարգերով, 

– Համագործակցել միջազգային կառույցների հետ, որը հնարավո-

րություն կտա ստեղել կոլեկտիվ պաշտպանություն և համատեղ 

պաշտպանություն, 

– Իրականացնել տարածքային և քաղաքացիական տարբեր 

պաշտպանական միջոցառումներ 

– Հանրապետությունում պետք է ձևավորվեն նաև ռազմաար-

դյունաբերական համալիրներ, Պետք է երկրի ներսում ապահովել 

պետական և ծառայողական գաղտնիքը, 

– Երկրում բոլոր զինվորական ծառայողականները և ռազմական 

ուժերը պետք է ապահովված լինեն համապատասխան ռազմական 

տեխնիկաներով և հագեցված սարքավորումներով: 

Հայաստանի Հանրապետության զինվորական ուժերի անմիջական 

ղեկավարությունն իրականացնում է դեռևս ՀՀ նախագահը և ՀՀ 

կառավարությունը՝ իրենց հատուկ լիազորությունների շրջանակում: 

ՀՀ նախագահը կազմակերպում և համախմբում է պետական 

մարմինների գործառնությունները: 



Պաշտպանության կազմակերպման առանձնահատկությունները … 
165 

– Նախագահի կողմից է նշանակվում և ազատվում զինված ուժերի 

հրամանատարական կազմը, բարձրագույն մարմինները, 

– Նախագահի ղեկավարության ներքո է տեղի է ունենում բարձրա-

գույն զինվորական կոչումների, պատվոգրերի, ինչպես նաև ՀՀ շքանշան-

ների և մեդալների շնորհումը, 

– Նախագահի ղեկավարության և անմիջական վերահսկողության 

ներքո են իրականացվում բանակցություններ, կնքվում և ստորագրվում 

պաշտպանությանն առնչվող տարբեր միջազգային և միջպետական 

համաձայնագրեր, 

– Բացի այդ գործողություններից, նախագահի կողմից են հայտա-

րարվում ՀՀ քաղաքացիների ժամկետային զինվորական ծառայության 

զորակոչն ու սահմանված ժամկետներով ներկայացվող զորացրումը, 

– և այլն: 

ՀՀ-ում գործող ուժային կառույցը՝ գործադիր իշխանությունը հիմնա-

կանում զբաղվում է պետության ներքին և արտաքին քաղաքականու-

թյան, ինչպես նաև պաշտպանության, ազգային անվտանգության երաշ-

խավորման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման ապահովմամբ, այսինքն 

օրենքով սահմանված դեպքերով ՀՀ գործադիր իշխանությունը ապա-

հովում է Հայաստանի պաշտպանության ապահովումը, որն անմիջակա-

նորեն ուղղորդվում է ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքա-

կանության ռազմավարությունների մշակման և դրանց անկացման առա-

վելագույն արդյունավետ մեթոդների կազմակերպման միջոցով[3]: 

Կառավարությունը, որը հանդիսանում է գործադիր իշխանության 

կատարող բարձրագույն մարմին, ունի որոշակի լիազորություններ, 

որոնք ուղղորդվում են պետական և հասարակական կյանքի տարբեր 

ոլորտներում: ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ օրենքներով և այլ իրաական 

ակտերով սահմանված կարգով` ՀՀ կառավարությունը ապահովում է 

Հանրապետության պաշտպանությունը և ազգային անվտանգությունը[4]: 

ՀՀ պաշտպանության, ազգային անվտանգության ապահովման իրա-

կանացման նպատակով կառավարությունը մշակում և հաստատում է 

ռազմական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, զինված 

ուժերի զարգացման, տեղակայման, օգտագործման ծրագրերը, սահ-

մանում զինված ուժերի թվաքանակը, կառուցվածքը և այլն: 

Ինչ վերաբերում է զինված ուժերի ղեկավարմանը, ապա այն իրա-

կանացնում է ՀՀ պաշտպանության նախարարը, որն էլ իր գործո-

ղությունները ծավալում է նախարարության ներքո, այն անմիջակա-

նորեն պատասխանատվություն է կրում հանրապետության պաշտպա-

նության ապահովման, զինված ուժերի ստեղծման, զարգացման և մար-

տական պատրաստականության համար: 
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ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից ինչպես արդեն վե-

րևում ներկայացրեցինք բազմաթիվ գործառնություններ են կատարվում, 

որոնք մասնավորապես ուղղորդվում են այս կամ այն խնդրի լուծմանը, 

այդ տեսակի գործողություններից առանձնացնենք նաև հետևյալները. 

1. Նախարարությունն իրեն վերապահված իրավունքով և լիազորու-

թյուններով կազմակերպում է և մանրամասնորեն վերահսկողություն է 

սահմանում զինված ուժերի ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ տեխ-

նիկական ու հագեցած սարքավորումներով ապահովվածության ուղղու-

թյամբ, 

2. Նախարարության կողմից է իրականացվում նաև զինված ուժերում 

նրանց օպերատիվ ապահովումը, ինչպես նաև ամբողջ անձնակազմի 

հայրենասիրության դաստիարակման ուղիների բացահայտումը, որի 

միջոցով էլ հնարավորություն է տրվում բարձրացնել նրանց պատրաստ-

վածության մակարդակը: 

3. իրականացնում է ՀՀ զինված ուժերի կանոնագրքերով և ՀՀ 

օրենսդրության մյուս ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբը բավականին 

կարևոր գործողություններ է իրականացնում, որոնք ևս ուղղորդվում են 

ՀՀ-ում ռազմական այս կամ այն գործողության ժամանակ արդյունավետ 

ուղիների բացահայտմանը և դրանց իրականացման համար համա-

պատասխան լուծումների դիրքավորմանը, այժմ հակիրճ նկարագրենք 

նրանց գործողությունների շրջանակները. 

1. Գլխավոր շտաբի կողմից մշակվում են զինված ուժերում, ինչպես 

խաղաղ պայմաններում, այնպես էլ պատերազմական իրավիճակներում 

զինված ուժերի օգտագործման, նրանց հետ աշխատանքի կատարման 

ծրագրերը, 

2. Նրանց անմիջական ղեկավարության ներքո են կատարվում զոր-

քերի ռազմական իրավիճակներում օպերատիվ կառավարման փորձերը 

3. Գլխավոր շտաբի կողմից է իրականացվում զինված ուժերի զորա-

հավաքային միջոցառումները 

4. Բացի այդ, գլխավոր շտաբն իր լիազորությունների սահմաններում 

կարող է իրականացնել այնպիսի գործողություններ և անվտանգության 

ամրապնդման հետ կապված միջոցառումներ, որոնք անմիջականորեն 

ամրագրված են օրենքով և իրավական ակտերով, 

Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պաշտանության նախարա-

րությունը, տարբեր ռազմական և զինվորական ստորաբաժանումները, 

զորախմբերն ու զորամիավորումները, ինչպես նաև զինվորական 

կառավարման մարմինները, ձեռնարկությունները, հիմնարկներն ու 

կազմակերպությունները, նաև ռազմաուսումնական հաստատություն-
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ների ամբողջ համակարգը ներառվում է զինված ուժերում, որոնք պատե-

րազմական գործողությունների ժամանակ միասին պաշտպանում են 

մեր երկիրը: 

Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես գտնվելով ռազմաքա-

ղաքական լուրջ պատերազմական միջավայրում մշտապես պահանջում 

է պաշտպանական միջոցառումների համալիր ծրագրավորված պլան-

ների առկայությունը, որոնք այս կամ այն կերպով պետք է առնչություն 

ունենան պատերազմական վիճակում պաշտպանության կազմակերպ-

ման արդյունավետության հետ: Պատմությունից մեզ արդեն հայտնի է 

դարձել այն փաստը, որ նախագահական, խորհրդարանական պետու-

թյունները տարբեր ռազմական գործողություններում և պատերազ-

մական իրավիճակներում կարող են կամ հաղթել, կամ էլ ձախողել 

ռազմական ծրագրերը: 

Ինչպես վկայում է ՀՀ սահմանադրությունը, մասնավորապես 155 

հոդվածը՝ զինված ուժերը գտնվում են կառավարության ենթակայության 

ներքո, իսկ զինված ուժերի ղեկավարումը Անվտանգության խորհրդի 

կողմից սահմանվող պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության 

հիմնական ուղղությունների շրջանակում իրականացնում է պաշտպա-

նության նախարարը: Ինչպես արդեն նշեցինք ՀՀ պաշտպանության 

նախարարությունում ձևավորված գլխավոր շտաբը համարվում է 

զինված ուժերի բարձրագույն մարմինը, որտեղ հիմնական որոշումները 

իրականացվում է շտաբի պետի կողմից, որը վարչապետի առաջար-

կությամբ է ընտրվում: 

Երբ երկրում տիրում է խաղաղ պայմաններ, կամ ոչ պատերազմա-

կան իրավիճակ, ապա գլխավոր շտաբի պետը ենթարկվում է պաշտպա-

նության նախարարին, սակայն այլ բան է երբ երկրում տիրում է ռազմա-

քաղաքական կամ պատերազմական իրավիճակ, մասնավորապես պա-

տերազմի ժամանակ գլխավոր հրամանատարի կարգավիճակին համա-

հավասարեցվում է երկրի վարչապետը, որին տրվում են նույն լիա-

զորություններն ու իրավունքները, ինչը որ ունի պաշտպանության նա-

խարարությունը: Կառավարման խորհրդարանական համակարգում 

զինված ուժերի ենթակայությունը կառավարությանն ավելի հեշտ է 

ապահովել, քան դեռևս ՀՀ-ում գործող համակարգում: 

Այսպիսով, նկատում ենք, որ նախագահական համակարգ ունեցող 

երկրներում հնարավորություն է տրվում վարչապետին փոխարինել 

գլխավոր հրամանատարին, սակայն խորհրդարանական երկրներում 

նման տեսակի հարցեր չեն առաջանում, քանի որ նման երկրներում 

հիմնական ուժերը կենտրոնացվում են միայն և միայն կառավա-

րությանը, որի ձեռքում էլ կենտրոնացվում են երկրի ինչպես տեխնի-
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կական հագեցվածության, ռազմական սարքավորումների, այնպես էլ 

ֆինանսական ռեսուրսները: 

Այստեղ պետք է առանձնացնել նաև ՀՀ կառավարությանը, մասնա-

վորապես վարչապետին, ում դերը կարևորվում է կառավարման համա-

կարգում, նա այն անդամն է, ով ընտրվում է խորհրդարանի կողմից կամ 

Ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների հիման վրա: 

Բացի այդ, պետք է նշել նաև որ վերջինիս անմիջական ենթակայու-

թյան ներքո է Անվտանգության խորհուրդը իրենց վերապահված լիազո-

րություններով գործառնություններ ծավալում: Անհրաժեշտ է նաև ուշա-

դրություն դարձնել այն կարևոր հանգամանքին, որ կոալիցիոն կառավա-

րությունները մեծ կարիք են զգում վարչապետի, քանի որ նա լուծում է 

երկրոմ առկա առանցքային խնդիրները, և նրա անմիջական լիազորու-

թյունների ներքո է գտնվում նաև երկրում պաշտպանության համա-

կարգի արդյունավետ կառավարումը: 

Բացի դրանից, նա հետևում է Սահմանադրության դրույթների 

պահպանմանը և դրանով նպաստում հասարակական կյանքում սահ-

մանադրական արժեքների իրականացմանը և արմատավորմանը: 

Վարչապետն ունի բավականին ուժեղ դիրք, բայց նա, ի տարբերություն 

դեռևս գործող համակարգում Հանրապետության նախագահի, մշտապես 

գտնվում է պառլամենտական վերահսկողության ներքո: ՀՀ Սահմա-

նադրությունով վարչապետը կարող է փոփոխվել քաղաքական դրդա-

պատճառներով, իսկ գործող համակարգում Հանրապետության նախա-

գահը` ոչ: 2015թ. սահմանադրությունով ստեղծված կառավարման հա-

մակարգի պայմաններում ունենք միասնական գործադիր իշխա-

նություն` առանց դուալիստական գործադիր իշխանության վտանգի, 

հատկապես երկրի համար կենսական կարևորություն ունեցող այնպիսի 

ոլորտներում, ինչպիսիք են արտաքին քաղաքականությունը, ազգային 
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ABSTRACT 

The scientific article is devoted to the function of the state (Republic of 

Armenia) defense and the peculiarities of the competence of state bodies. 

The work also has a great importance in the relationship between the 

state and the society in the process of organizing the country's defense. 

As a normative legal framework, both former and existing legal acts have 

been studied. 
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