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ԻՐԱՎԱԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ԴԵՐԸ ՆՈՐՄԱՍՏԵՂԾՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

ՀԱՅԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
 

Ուսումնասիրությունը նվիրված է նորմաստեղծման գործընթացում իրա-
վակազմավորման փուլի ազդեցության վերլուծությանը, ինչպես նաև դրա 
արդյունքների գնահատման գործընթացի քննարկմանը։ Հայաստանի Հանրա-
պետությունում նշյալ ոլորտը չի քննարկվել պատշաճ ինտենսիվությամբ, 
արդյունքում՝ պրակտիկան բավականին կաղում է։ Ուսումնասիրության ա-
ռաջնային խնդիրը իրավական նորմերի որակի բարելավմանն ուղղված առա-
ջարկների ներդրումն է, ինչն անհրաժեշտ գործոն է իրավակիրառ պրակտի-
կայում հնարավոր խնդիրները լուծելու, իրավախախտումները նվազեցնելու 
համար: 

 
Բանալի բառեր – իրավաստեղծագործություն, նորմաստեղծում, իրավական 

ակտ, իրավական արդյունավետություն, անվտանգության համակարգ, ուղեղային 
կենտրոն, վերլուծական կարողություն 

 
Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը, նրա քաղաքական 

համակարգում բազմակարծության ընդունումը, շուկայական տնտե-
սության անցումը և տնտեսական նոր համակարգերի ձևավորումը, ժո-
ղովրդավարական արժեքների հռչակումը առաջնահերթորեն պահան-
ջում էին նոր որակի հարաբերությունները կարգավորող իրավանորմե-
րի մշակում, իրավաստեղծ աշխատանքի փորձառության ձևավորում և 
կատարելագործում: Նման որակների բացակայության պայմաններում 
իշխանությունները որդեգրեցին այլ երկրների փորձը փոխառելու, շատ 
դեպքերում՝ կրկնօրինակելու ճանապարհը: Եթե սկզբնական շրջանում 
դա լրացնում էր հարաբերությունների կարգավորման բացերը և հա-
մարվում բավարար նոր հարաբերությունների մասնակիցների իրա-
վունքները և պարտականությունները սահմանելու համար, ապա հե-
տագա զարգացումների, մասնավորապես քաղաքական և տնտեսական 
համակարգերի բովանդակային բարեփոխումների տեսանկյունից 
դրանք խիստ անբավարար էին: Այս առումով իրավական բացեր են ոչ 
միայն ոլորտը կարգավորող իրավական ակտի կամ դրանում համա-
պատասխան հարաբերության կողմը կարգավորող դրույթի բացակա-
յությունը, այլև գործող նորմերի անհամարժեք և անհամաչափ ազդե-
ցությունը հասարակական հարաբերությունների վրա, ինչով էլ մեծա-
պես պայմանավորված է իրավախախտումների թվի աճը: 
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Հարկ է նշել, որ պետական մարմինների իրականացրած նորմա-
ստեղծ աշխատանքի ծավալը բավականին մեծ էր։ Միևնույն ժամանակ 
պետք է արձանագրել, որ հարաբերությունները կարգավորող իրավա-
կան ակտերում բացերն ու կոլիզիաները հետևանք են նորմաստեղծ 
գործընթացի փուլերի, ակնկալվող արդյունքի և ազդեցության հետե-
վանքների նկատմամբ համակարգային ռազմավարական հայեցակար-
գի և գործողությունների բացակայության:  

Վերոնշյալի հիմնական պատճառը իրավահարաբերությունների 
ծագման նախադրյալների, իրավունքի նորմի և իրավահարաբերության 
հարաբերակցության վերաբերյալ պատկերացումների խեղաթյուրումն 
է, հարաբերությունների կարգավորմանը իրադրային լուծումներ տալու 
արատավոր պրակտիկան, այդ դաշտում հանրային շահի հաշվառման 
մեխանիզմների անտեսումը և դրանց ձևավորման կամքի բացակայութ-
յունը: Մասնավորապես, իրավահարաբերությունների ծագման նա-
խադրյալներ են համարվում այն պայմանները կամ գործոնները, որոնք 
առաջացնում, ծնում են իրավահարաբերություններ: Ընդ որում, իրավա-
հարաբերությունների ծագման նախադրյալները լինում են, նյութական 
և իրավաբանական: Նյութական են մարդկանց կենսական շահերը և 
պահանջմունքները, որոնց ազդեցության տակ մարդիկ մտնում են հա-
մապատասխան իրավահարաբերությունների մեջ: Եթե հասարակա-
կան հարաբերությունը իրավահարաբերության վերաձևելու իրավա-
սություն ունեցող սուբյեկտը՝ պետությունը նյութական նախադրյալները 
հաշվառում և գնահատում է ոչ համարժեք իրականին, կամ այլ կերպ ա-
սած՝ դրանք իրավունքի նորմերում ձևակերպում է հանրային ակնկա-
լիքներին և պահանջմունքներին հակառակ, ապա տվյալ հասարակութ-
յան համակեցության միջավայրում խախտվում է պետության կողմից 
հանրային հետաքրքրությունների ու պահանջմունքների համարժեք ըն-
կալման սկզբունքը։ Պետք է արձանագրել, որ հանրային հետաքրքրութ-
յունների անտեսումը կարող է լինել ինչպես պետական իրավաստեղծ 
մարմնի միտումնավոր աշխատանքի, այնպես էլ անգործության, ոչ 
պրոֆեսիոնալ մոտեցման արդյունք: Իրավահարաբերության իրավա-
բանական նախադրյալներ են իրավունքի նորմերը, իրավաբանական 
փաստերը և իրավասուբյեկտությունը: Միայն այս երեք նախադրյալնե-
րի առկայության դեպքում են հնարավոր իրավահարաբերության ծա-
գումը և գործողությունը: Ըստ այդմ, իրավահարաբերության ծագման 
նյութական և իրավաբանական հիմքերը նորմաստեղծ աշխատանքը 
բաժանում են երկու փուլերի՝ իրավակազմավորում և իրավաստեղծում։ 

Նորմաստեղծման կամ իրավասահմանման ամբողջական գործըն-
թացում իրավակազմավորումն ու իրավաստեղծագործությունը հարա-
բերակցվում են որպես բովանդակության և ձևի կարգավորումներ, որ-
տեղ իրավակազմավորումը բովանդակությունն է կամ նյութական 
կողմը, իսկ իրավաստեղծումը՝ դրա պաշտոնական իրավական ձևա-
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կերպումն ու պետական հարկադրանքով երաշխավորումը: 
 Բաժանումը ունի էական պրակտիկ նշանակություն, քանի որ 

դրանում է արտացոլվում իրավական ակտի սոցիալական և իրավա-
կան լեգիտիմության համադրությունը, արդյունքում՝ իրավական ակ-
տի որակի ապահովման երաշխիքները։ ՀՀ-ում նորմաստեղծման եր-
կու փուլերի ամբողջական իրացման բացակայությունը ձևավորել է 
հետևյալ խոցելի խնդիրները, որոնց լուծմանը պետք է նպատակաուղ-
ղել հայեցակարգային, օրենսդրական և մեթոդական առաջարկներ։  

1. Իրավական ակտերի ձևական և նյութական կողմերի1 անհա-
մարժեք համադրումը, արդյունքում՝ հակաիրավական օրինականութ-
յան իրավիճակի ձևավորումը2, ինչը հանգեցնում է իրավախախտման 
և դրանց թվական աճի։ Դա վկայում է իրավական ակտերի սոցիալա-
կան լեգիտիմության և ժողովրդավարության սկզբունքի ցածր աստի-
ճանի մասին, ինչը պայմանավորված է նորմաստեղծման գործընթա-
ցում մասնակցայնության ցածր մակարդակով: 

2. Իրավական անկայունություն կամ իրավական որոշակիության 
բացակայություն՝ պայմանավորված իրավական ակտերում հաճախա-
կի փոփոխություններով, որոնք, սակայն, չեն արտացոլում հարաբե-
րությունների զարգացման դինամիկան, այլ մեծապես պայմանավոր-
ված են տեխնիկական խնդիրներով և ոլորտային զարգացման ռազմա-
վարական մտածողության բացակայությամբ: Ընդ որում, իրավական 
որոշակիության բացակայությունը կարող է պայմանավորված լինել ոչ 
միայն չհիմնավորված հաճախականությամբ իրավական փոփոխութ-
յուններով, այլ նաև նորմերում ոչ հստակ կարգավորումներով, ինչը 
տարընթերցումների պատճառ է դառնում: Այս առումով հարկ է նշել, 
որ ռազմավարությունների առկայությունը դեռևս չի նշանակում ռազ-
մավարական մտածողության առկայություն։ 

3. Իրավական ակտերի հիերարխիկ համակարգի խզումներ, ո-
րոնք բերում են նաև պետական մարմինների դերակատարումների 
կամ գործառույթների վերաբերյալ ոչ ճիշտ ընկալումների։ 

Քննարկվող ոլորտում ուսումնասիրությունների նպատակը իրա-
վական ակտերի որակի բարելավմանն ուղղված և արդյունքում վե-
րոնշյալ խնդիրների լուծմանը միտված առաջարկների ներկայացումն 
է և դրանց կենսագործման վերաբերյալ քաղաքականության մշակումը։ 

Վերոնշյալ խնդիրների լուծման նպատակով անհրաժեշտ է քննար-
կել նորմաստեղծման աշխատանքի երկու փուլերի՝ իրավակազմավոր-
                                                           

1 Իրավական ակտի ձևական կողմն արտացոլում է իրավաբանական տեխնիկայի 
կանոնների ապահովումը: Իրավական ակտի նյութական կողմն արտացոլում է բո-
վանդակության ձևավորման տարբեր ուղղություններ՝ դրանց համապատասխանութ-
յունը հանրային պահանջներին, ինչպես նաև կարգավորման ազդեցությունը կրող հա-
սարակական հարաբերությունների բնույթին: 

2 Իրավական օրենք և համապատասխանաբար իրավական օրինականությունը՝ 
օրենքի բովանդակության մեջ իրավունքի սկզբունքների ապահովումն է: Ըստ այդմ՝ 
տարբերակվում են իրավունք և օրենք հասկացությունները: 
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ման և իրավաստեղծման հիմնարար խնդիրները ՀՀ-ում, որոնք մեկ 
ամբողջության մեջ կոչվում են նորմաստեղծում կամ իրավասահմա-
նում: Ընդ որում, ի տարբերություն իրավաստեղծման փուլի իրավա-
կարգավորումների, իրավակազմավորման գործընթացը ՀՀ-ում ըստ 
էության քննարկման առարկա չի դարձել, այն պետական կառավար-
ման համակարգում չուսումնասիրված և չներդրված իրավական ինս-
տիտուտ է և երբեմն քննարկման առարկա է դարձել տեսական մա-
կարդակով: Այս առումով ուսումնասիրությունների շրջանակներում ի-
րավական ակտերի որակի բարելավմանն ուղղված առաջարկները 
պետք է ներառեն ինչպես իրավակազմավորման, այնպես էլ իրավաս-
տեղծման փուլերում առկա հիմնարար խնդիրները: 

Իրավակազմավորման փուլի անհրաժեշտության հայեցակարգա-
յին հիմնախնդիրները և ՀՀ-ում ներդրման նախադրյալները 

Նորմաստեղծման կամ իրավասահմանման գործընթացում իրա-
վական երկու փուլերի՝ իրավակազմավորման և իրավաստեղծման 
գործոնների համակարգային խնդրի կարևորությունը հետխորհրդային 
տարածքում քննարկման առարկա առաջին անգամ դարձրեց Վ. Ներ-
սիսյանցը: Որպես իրավական ակտերի որակի ապահովման կարևո-
րագույն գործոն վերջինս մատնանշում էր, որ նորմաստեղծմանը կամ 
իրավասահմանման գործընթացին ամբողջապես պետք է հատուկ լի-
նեն հետևյալ հատկանիշները՝ 

 լեգիտիմություն, 
 իրավական լեգիտիմություն, 
 գիտական հիմնավորվածություն և պրոֆեսիոնալիզմ3: 
Ընդ որում, հեղինակի պնդմամբ՝ իրավական ակտի սոցիալական 

լեգիտիմությունը կարող է ապահովվել հանրային շահի արտացոլման 
մեխանիզմների կիրառմամբ՝ նորմերի անհրաժեշտության վերաբերյալ 
հանրային հետաքրքրությունների ուսումնասիրության, գնահատման, 
վերլուծության արդյունքում: Նորմերի սոցիալական լեգիտիմությունը 
իրավակազմավորման փուլի արտացոլումն է: Սոցիալական լեգիտի-
մության բացակայությունը հետագա իրավական գործընթացները 
ձևականացնում է և բովանդակային առումով չի ապահովում ընդհա-
նուր առմամբ նորմերի իրավական լեգիտիմությունը: Սոցիալական լե-
գիտիմության առկայությունը ապահովում է իրավունքի համընդհա-
նուր սկզբունքների անշեղ կիրառման համար բավարար իրավական 
երաշխիքներ և հասարակության համար ապահովում է սոցիալական 
արդարության ընկալման բարձր աստիճան: Պետության պոզիտիվ 
պարտականության իրացումն այս առումով նշանակում է, որ պետք է 
ձևավորել անհրաժեշտ իրավական գործիքակազմ՝ նորմաստեղծ գոր-
ծընթացում սոցիալական լեգիտիմությունն ապահովելու նպատակով: 
Ընդ որում, պետք է փաստել, որ հասարակական հարաբերությունների 
                                                           

3 Տե՛ս Нерсисянц В. С. Проблемы государства и права, М. 1999, էջ 47: 
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կարգավորման տարբեր ոլորտներում սոցիալական լեգիտիմության 
պահանջի ապահովման իրավական գործիքակազմը տարբեր է: Իրա-
վական ակտերի որակի ապահովման վերոնշյալ գործոնների վերա-
բերյալ իր դիրքորոշումն է արտահայտել նաև գերմանացի գիտնական, 
դատական համակարգում երկարատև փորձ ունեցող Բերնդ Ռյուտեր-
սը, ԱՄՆ Կոռնելիի համալսարանի պրոֆեսոր Սամերս Ռոբերտը: 
Վերջիններիս պնդմամբ՝ իրավական ակտի որակի ապահովումը կլի-
նի երաշխավորված այն դեպքում, երբ նորմաստեղծ գործընթացում ա-
պահովվի դեմոկրատիզմն ու պրագմատիզմը: Դեմոկրատիզմի ապա-
հովման ճանապարհը հասարակության ակտիվ ներգրավվածությունն 
է նորմերի հանրային պահանջի ուսումնասիրության փուլում, պրագ-
մատիզմի ապահովման գրավականը պետական համակարգի պրոֆե-
սիոնալ գործունեությունն է: Ընդ որում, Ռյուտերսը հատուկ շեշտում է, 
որ ակտերում բացերն ու կոլիզիաներն առաջանում են ոչ միայն ձևա-
կան առումով կամ այլ կերպ ասած՝ ակտում հարաբերությունը կար-
գավորող դրույթի բացակայությամբ, այլ նաև սոցիալական լեգիտի-
մության բացակայությամբ, երբ նորմն ընդունվել է ձևական-իրավա-
կան որոշակիության պահպանմամբ, սակայն առանց հանրային շահը 
և պահանջմունքները հաշվառելու: 

Իրավակազմավորման գործընթացի վերաբերյալ ուսումնասի-
րությունները և ըստ այդմ՝ պրակտիկայում դրա ներդրման իրավական 
առաջարկները ՀՀ-ում, ինչպես արդեն նշվեց, սակավ են: Իրավակազ-
մավորումը՝ որպես նորմաստեղծման առաջնային փուլ, բովանդակա-
յին առումով ոլորտային իրավակարգավորումների վերաբերյալ հան-
րային պահանջմունքների, կարծիքի, դիրքորոշումների ուսումնասի-
րության, վերլուծության, գնահատման, հանրային կարծիքի ձևավոր-
ման նպատակով հանրությանը նախապատրաստելու, այն է՝ իրավա-
գիտակցության բարձրացման քայլերի ամբողջությունն է: Իրավակազ-
մավորման փուլը տարբեր ձևաչափով և ազդեցության արդյունավե-
տությամբ ու աստիճանով է գործում իրավունքի տարբեր աղբյուրների 
համատեքստում: Այսպես, անգլոսաքսոնական իրավական համակար-
գի երկրներում իրավական սովորույթը, որպես իրավունքի աղբյուր, 
լայնորեն կիրառվում է վարչաիրավական հարաբերությունների, քա-
ղաքացիաիրավական հարաբերություններից՝ գործարար շրջանա-
ռության հարաբերություններում: Պետությունը իրավական ուժ է տվել 
այդ սովորույթներին կամ այլ կերպ ասած՝ դրանք համարել է պետութ-
յան հարկադրանքի ուժով ապահովված՝ դիտարկելով դրանք իրավա-
կազմավորման փուլով անցած և հանրային շահի տեսանկյունից դրա-
կան նորմեր:  

Անգլոսաքսոնական իրավական համակարգում իրավակազմա-
վորման փուլի կարևորագույն և լայնորեն կիրառելի գործիք է նաև լոբ-
բիստական կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնց գոր-
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ծառություններն առնչվում են ոչ միայն տարբեր ազգային համայնքնե-
րի, այլ նաև սոցիալական համայնքների գործունեությանը: Սակայն 
վերջիններիս գործունեությունն ակտիվորեն համադրվում է նաև ուղե-
ղային կենտրոնների աշխատանքի հետ: 

Իրավունքի աղբյուրի տեսակների առումով ՀՀ-ում կիրառելի է 
նորմատիվ իրավական ակտը, որի առնչությամբ իրավակազմավոր-
ման գործընթացի մեխանիզմները պահանջում են համալիր, արմա-
տական և համակարգային փոփոխություններ: Իրավակազմավորման 
փուլի բացակայությունը ՀՀ-ում հանգեցնում է իրավակարգավորման 
դաշտում բազմաթիվ խնդիրների, որոնցից հիմնականներն են. 

 Նորմերի կիրառելիության անհնարինություն, աննպատակա-
հարմարություն, մի շարք դեպքերում՝ առանց խախտման կիրառե-
լիության անհնարինություն: 

 Իրավական ակտերի անհարկի հաճախականությամբ փոփոխ-
ման գործընթաց, որն առաջացնում է իրավական անկայունություն: 

 Իրավական ակտի բովանդակության և տառի անհամապա-
տասխանություն, իրավական անորոշություններ և բացեր, կոլիզիա-
ներ, դրա հետ կապված նորմերի մեկնաբանման գործընթացի բար-
դություններ: 

Վերջին խնդրի հետ կապված նորմերի մեկնաբանման գործընթա-
ցում ՀՀ-ում ձևավորված պրակտիկան չի արտացոլում մեկնաբանման 
իրավական գործընթացի իրական բովանդակությունն ու տրամաբա-
նությունը: Մասնավորապես՝ նորմերի մեկնաբանման նպատակը 
դրանց ժամանակակից ընկալումը պարզելն է, այն է՝ պետք է գտնել օ-
րենքի այն նշանակությունը, որը իրավաստեղծ մարմինն ամփոփել է 
իրավական ակտի տեքստում: Այս գործընթացում ՀՀ-ում էական են 
հակասությունները իրավական ակտի տեքստի, նորմաստեղծ մարմնի 
կարգավորման մտադրության և որ ամենաէականն է՝ դրանց և հան-
րային պահանջմունքների անհամապատասխանության միջև: Լուծ-
ման հիմնարար բանալին դրանց համադրման իրավական մեխանիզմ-
ների կիրառելիությունն է4:  

Իրավակազմավորման գործընթացը սկսվում է քաղաքացու իրա-
վագիտակցության ձևավորման գործընթացից և ավարտվում իրավա-
կան ակտի տեքստում հանրային կամքի իրավական ձևակերպումնե-
րով: Իրավագիտակցության ձևավորման գործում կրթական և իրավա-
կան դաստիրակության, իրավական մշակույթի ձևավորման հիմ-
նախնդիրները կարող են արդյունավետություն ապահովել հանրութ-
յան կրթական գործընթացների համալիրում: Հարկ է նշել, որ իրավա-
գիտակցության և իրավամտածողության ձևավորման և մակարդակի 
բարձրացման գործում հատկապես անգլոսաքսոնական համակարգի 
երկրներում էական աշխատանքներ են կատարվում ոչ միայն գի-
                                                           

4 Տե՛ս Ruthers/Fischer/Birk, Rechstheorle, 2018, Rn.938։ 
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տակրթական համակարգերի միջոցով, այլ համայնքային կառավար-
ման մակարդակում հանրային մասնակցայնության բարձր աստիճանի 
ապահովման եղանակով։ 

Իրավակազմավորման գործընթացի շրջանակներում էական է 
հանրային կարծիքի հաշվառման, դրանց վերլուծության ու գնահատ-
ման և իրավական ամրագրման գործիքակազմի ներդրումը: Ամբողջ 
նպատակը իրավաստեղծ գործընթացում հանրային պահանջմունքնե-
րի առավելագույն հաշվառումն է և իրավական այնպիսի մեխանիզմ-
ների ձևավորումը, որը գործընթացը կդարձնի անշրջելի, կբարձրացնի 
իրավական ակտերի որակը, կիրառելիության շրջանակներում կնվա-
զեցնի իրավախախտումների ռիսկերն ու ծավալները:  

Իրավակազմավորման փուլի վերաբերյալ ուսումնասիրություններն 
ու առաջարկները պետք է հստակ պատասխանեն հետևյալ հարցերին․ 

1. իրավական կարգավորման որ ոլորտում ինչպիսի մեխանիզմ-
ներով և գործիքակազմով պետք է իրացվի իրավակազմավորումը, 

2. ինչպիսի ամրագրում պետք է ունենա իրավակազմավորման 
փուլը՝ իրավական և սովորութային մակարդակներում: 

Հարկ է արձանագրել, որ հիշյալ խնդիրների վերաբերյալ առա-
ջարկներն էապես պայմանավորված են տվյալ պետության իրավական 
համակարգի զարգացման աստիճանով, հասարակության անհատա-
կան և կոլեկտիվ մակարդակներում իրավագիտակցության զարգաց-
վածության գործոնով: Ընդ որում, արդարացված չեն այն պնդումները, 
թե իրավագիտակցության ցածր աստիճան ունեցող հասարակություն-
ներում հանրությանը պետք է նորմաստեղծման գործընթացում ներա-
ռել հնարավորինս պասիվ աստիճանում՝ իրավական ակտի նախագծի 
քննարկման փուլում: 

Իրավակազմավորման փուլում հանրային կարծիքի հաշվառման, 
վերլուծության, գնահատման գործընթացները տեղի են ունենում ծա-
նուցումների, խորհրդատվության, լոբբիզմի, ուղեղային կենտրոնների 
համալիր աշխատանքի միջոցով հանրության մեջ տեղի ունեցող գոր-
ծընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծության, դրա գնա-
հատման և իրավաստեղծ մարմիններին ազդակների փոխանցման ե-
ղանակով: Հարկ է նշել, որ հասարակական հարաբերությունների 
տարբեր ոլորտներում կիրառվում են այդ մեխանիզմներից՝ տվյալ ո-
լորտի գնահատման առավելագույն և արդյունավետ տարբերակները: 

Այսպես, հանրության անվտանգության, պաշտպանության ոլորտ-
ներում առավելագույն արդյունավետ մեխանիզմը ուղեղային կենտ-
րոնների միջոցով աշխատանքն է, որի արդյունքում, նաև հանրային 
մասնակցության ապահովմամբ վերլուծվում են պետության անվտան-
գային միջավայրի վերաբերյալ հասարակության սպասումներն ու 
ակնկալիքները, անվտանգությանը սպառնացող հանգամանքներին 
դիմագրավելու հասարակության պատրաստվածության աստիճանը և, 
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ըստ այդմ, փոխանցում են այդ խնդիրները նաև այն մարմիններին, ո-
րոնք պետք է ընդունեն անվտանգության ոլորտի հիմնարար փաս-
տաթղթեր: Ուղեղային կենտրոնների աշխատանքը կանոնակարգվում 
է պետության կողմից, սակայն նրանցում ներգրավվում են ոչ միայն 
պետական համակարգի ներկայացուցիչներ, այլ նաև հանրային ներգ-
րավվածության բարձր աստիճան ապահովող ոլորտների մասնագետ-
ներ՝ առաջին հերթին գիտակրթական և սոցիալական հետազոտութ-
յունների կենտրոններից: 

Անվտանգության ոլորտում իրավակազմավորման գործընթացի 
հաջող օրինակ է ԱՄՆ անվտանգային համակարգում նորմաստեղծ 
աշխատանքի մոդելը: Մասնավորապես, ԱՄՆ անվտանգության ոլոր-
տի ռազմավարությունը՝ որպես իրավական փաստաթուղթ, և դրանից 
բխող իրավական ակտերը ձևավորվում են ազգային անվտանգության 
մարմինների համակարգված աշխատանքի արդյունքում: Մասնավո-
րապես՝ ճյուղային ԱԱ մարմինների գործունեությունը Սպիտակ տնից 
համակարգվում է հետևյալ ուղղություններով. նախագահին առընթեր 
բարձրագույն խորհրդատվական մարմինը՝ ԱԱԽ-ն, մշակում է ԱԱ 
հիմնական դոկտրինալ ռազմավարությունները, մշակում է արտաքին, 
պաշտպանական անվտանգության միջանկյալ և օպերատիվ միջամ-
տություն պահանջող հանձնարարականներ՝ դրանով իսկ ապահովե-
լով ընդհանուր ռազմավարության ղեկավարումը։ Սպիտակ տանը 
ԱԱԽ աշխատանքները համակարգում է ԱԱ գծով նախագահի օգնա-
կանը, ԱԱԽ գործադիր քարտուղարը (նրան են ենթարկվում նախագա-
հի կողմից նշանակվող չորս ճյուղային նախարարների ԱԱ գծով օգնա-
կանները՝ արդարադատություն, էներգետիկա, պաշտպանություն, ֆի-
նանսներ) և իրավիճակային վերլուծության խմբի տնօրենը։ Իրավիճա-
կային խմբում ընդգրկված են հետախուզական գերատեսչությունների 
կողմից 2 տարի ժամկետով գործուղված մինչև 70 ներկայացուցիչ։ Վե-
րոնշյալ աշխատանքներն ԱԱԽ-ն իրականացնում է ուղեղային կենտ-
րոնների հետ խիստ համաձայնեցված ռեժիմով: Ուղեղային կենտրոն-
ների աշխատանքներն իրացվում են հանրային տրամադրվածություն-
ների և ակնկալիքների նյութականացման դաշտում։ 

21-րդ դարի հարափոփոխ աշխարհում անվտանգության ոլոր-
տում ապագայի կանխատեսման, պետության գործունեության տար-
բեր ոլորտներին վերաբերող արտաքին և ներքին քաղաքականության 
մշակման գործում առանցքային նշանակություն ունեն ուղեղային 
կենտրոնները: Դրանք իրականացնում են գործնական քաղաքական-ի-
րավական փորձաքննություն, պատրաստում են վերլուծական նյութեր 
և հիմնարար աշխատություններ՝ այդ թվում հանրային տրամադրութ-
յունների հիման վրա, իսկ այդ գործառույթներն իրացնելիս ինտենսիվ 
համագործակցում են հասարակության տարբեր շերտերի ներգրավ-
վածությունն ապահովող կենտրոնների հետ, մասնավորապես՝ գի-
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տակրթական հաստատություններ, սոցիալական ծառայություններ: 
Ինտելեկտուալ արտադրանքի բոլոր այս տեսակները տարբերվում են 
գլոբալ գործընթացների ռազմավարական տեսլականով, որը հիմնված 
է աշխարհում քաղաքականության և տնտեսության ոլորտում փոփո-
խությունների գործընթացներում քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական 
ցանկալի արդյունքների հասնելու վրա: Հարկ է նշել, որ անվտանգութ-
յան մարմինների և ուղեղային կենտրոնների համակարգված գործակ-
ցությունը սկսվել է Երկրորդ աշխարհամարտից հետո, երբ ձևավորվե-
ցին համակարգ-կազմակերպություններ, որոնց խնդիրը և հետազոտա-
կան առարկայական շրջանակը հանգում է նախ պետության և հասա-
րակության միջև կապի ապահովմանը, ապա՝ նաև պետության, հասա-
րակության արտաքին և ներքին քաղաքականության, դրա մշակման և 
իրականացման վերաբերյալ բազմաոլորտ հիմնախնդիրների ուսում-
նասիրությանն ու վերլուծությանը: Ընդ որում, հարկ է նշել, որ ուղեղա-
յին կենտրոնների համակարգաստեղծ աշխատանքի արդյունք պետք է 
համարել տարբեր պետություններում անվտանգության մարմինների 
կազմակերպական առումով դիվերսիֆիկացված գործունեությունը, կամ 
այլ կերպ ասած՝ վերջիններիս տարբեր պետական և ոչ պետական 
մարմիններում ներգրավվածությունը: 

Լավագույն ուղեղային կենտրոնները, որոնք նպաստում են ան-
վտանգության մարմինների ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի ձևա-
վորմանը և զարգացմանը, ԱՄՆ-ի, Միացյալ Թագավորության, Շվե-
դիայի ուղեղային կենտրոններն են: 

Սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման դաշ-
տում իրավակազմավորման իրացման արդյունավետ մեխանիզմը ծա-
նուցումն ու խորհրդատվություններն են: Այս առումով հատկապես ու-
շադրության է արժանի պետության ֆինանսական քաղաքականութ-
յան իրականացման ոլորտում իրավակազմավորման գործընթացի բա-
ցակայությամբ պայմանավորված լրջագույն խնդիրները: Այսպես, գոր-
ծարար միջավայրի բարելավման, հարկաբյուջետային քաղաքակա-
նության իրացման կարևորագույն սկզբունքներից է կանխատեսե-
լիությունը, որը նյութականացվում է իրավական կանխատեսելիութ-
յան միջոցով։ Այս առումով չափազանց կարևոր են համապատասխան 
հասցեատերերին պետության քաղաքականության մասին իրազեկու-
մը արդեն իսկ մտադրությունների փուլում և տեղեկատվության ըն-
կալման վերլուծությունների հիման վրա նաև իրավաբանական ձևա-
կերպումները։ Անչափ կարևոր է այս դաշտում ակնկալիքները ներկա-
յացնելու մեխանիզմները։ Օրինակ՝ լոբբիստական կազմակերպություն-
ների գործունեությունը պետության կողմից բաց թողնված տեղեկատ-
վության հիման վրա հետադարձ կապի ապահովումն է5։ Բացի այդ, 
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լոբբիստական կազմակերպությունները կարող են ներկայացնել նաև 
հասարակական հարաբերությունների իրավակարգավորման անհրա-
ժեշտության վերաբերյալ իրենց նախաձեռնությունները։ Օրինակ՝ 
ԱՄՆ նահանգային կառավարման մակարդակում օրենսդիր մարմնին 
իրավական նախաձեռնություններ ներկայացնելու իրավունք ունեն 
նաև քաղաքացիները, որոնց էապես օժանդակում են լոբբիստական 
կազմակերպությունները։ Սակայն, դրանից առաջ համայնքի շրջա-
նակներում իրավակազմավորման դաշտում իրականացվում է բավա-
կանին բարդ և ծավալուն աշխատանք, որից հետո այն նյութականաց-
վում է իրավական ակտի նախագծի տեսքով6։ 

Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ իրավակազմավորման 
փուլի ազդեցությունը նորմաստեղծման ամբողջական գործընթացի 
վրա ենթադրում է տարբերակված գործիքակազմի ներդրում, որոնց ա-
ռանձնահատկությունները դրսևորվում են ոլորտային իրավակարգա-
վորումներում։ 
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